П Р О Т О К О Л № 07
от заседание на Контролния съвет на КАБ
Днес 14.02.2017 г. /четиринадесети
седемнадесета година/, в гр. София, КАБ, ул.
седмо редовно заседание на Контролния съвет
в България (КАБ), избран с решение на XIV –
проведено на 12, 13 и 14.05.2016 г.

февруари две хиляди и
„Цар Асен“ № 1, се проведе
(КС) на Камара на архитектите
тото Общо събрание на КАБ,

В 12,00 часа за откриване на заседанието се явиха :
арх. Христо Чепилев
арх. Красимир Язов
арх. Емил Василев
арх. Станчо Веков
арх. Събин Попов
арх. Борислав Владимиров
В 12:15 часа арх. Хр. Чепилев откри заседанието на КС, като предложи
същото да бъде проведено приследния дневен ред.
Дневен ред:
1. Приемане на Правилника за работа на КС.
2. Запознаване членовете на КС с постъпилата информация поскана при
разглеждане на преписките от Протокол № 6:
т.2.1. Искане на арх. Марин Бакалов :
Писмо до Найден Зеленогорски - председател на комисия по
регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към
народно събрание на Република България
- Писмо до арх. Атанас Тосев с молба за предоставяне на необходимата
за работа на съвета информация и предаване с предавателно приемателен протокол на документацията на КС.
т.2.2. Запознаване на КС с мерките предприети от УС на КАБ по
отношение на присъстващи представители на РК, които нямат право на глас
при вземането на решения от съвета.
-

3. Разглеждане на молбата на л. арх. Ирена Александрова, подадена в КС с
вх. №225 /19.12.2016 г.
4.Разглеждане на приетите решения от УС и КДП на КАБ.
- 4.1. Разглеждане заповед № РД-19-878/30.01.2017 г. на Председателя на
УС на КАБ.
- 4.2. Разглеждане на предложенията направени от Председателя на УС за:
- т.4.2.1. членството на КАБ в АСЕ
- т.4.2.2. предложения за промени в ЗКАИИП.
- 4.3. Обявяване на декларациите по ЗПУКИ на сайта.
- 4.4. Запознаване с процедурата за предоговаряне на назначенията в КАБ
и проверка на съответствието с изискванията на КТ.
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- 4.5. Информация за извършените плащания над 5000лв. в КАБ за периода
от 15.05. 2016 г.до 31.12.2017 г.
5. Други
5.1. Проверки, които КС осъществява.
5.2. Формирането на бюджета на КС на КАБ.
5.3. Планиране на проверка на Комисия по регистъра.
5.4. Всички писма адресирани до УС и от УС да бъдат препращани до
членовете на КС.
След дискусия членовете на съвета единодушно решиха да гласуват
следния проект за
РЕШЕНИЕ:
Приема така предложения дневен ред.
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” решението – 6 /ШЕСТ/ гласа,
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА.
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
1. Приемане на Правилника за работа на КС.
След дискусия членовете на съвета единодушно решиха да гласуват
следния проект за
РЕШЕНИЕ:
КС приема промените в Правилника за работа на Контролния съвет.
Така приетия правилник да бъде обявен в сайта на КАБ.
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” решението – 6 /ШЕСТ/ гласа,
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА.
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
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т.2. Запознаване членовете на КС с постъпилата информация, поискана
при разглеждане на преписките от Протокол №6 :
-т.2.1. по т.1.1. От протокол №6/ 07.12.2016г. Искане на арх. Марин
Бакалов :
Писмо до Найден
Зеленогорски председател на комисия по
регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към
народно събрание на Република България. Арх. Христо Чепилев
докладва, че към преписката все още не са представени цитираните в
писмото становища.
Писмо до арх. Атанас Тосев с молба за предоставяне на необходимата за
работа на съвета информация и предаване с предавателно - приемателен
протокол на документацията на КС. Арх. Христо Чепилев докладва, че до
момента няма постъпил отговор и на второто писмо с обратна разписка.
-

-

След проведена дискусия арх. Христо Чепилев предложи на членовете на
КС да гласуват следния проект за
РЕШЕНИЕ:
Да се изпрати писмо до председателя на УС на КАБ – арх. Игнатов, с
молба за съдействие при организирането на среща между арх. Атанас
Тосев и арх. Христо Чепилев. Целта на срещата е да се предостави на
членовете на КС копие от изпратената от арх. Тосев, в качеството му на
председател на Контролния съвет на КАБ:
1/ молба (с четири броя становища и съдебна практика, изх. КС №
13/25.02.2016г.), до Председателя на Комисията по регионална политика,
благоустройство и местно самоуправление към Народното събрание на
Република България;
2/ предоставяне на необходимата за работа на КС информация и
предаване с предавателно - приемателен протокол на пълната
документацията за работата на КС от предходния отчетен период.
Отлага се разглеждането на преписката до получаване на
информация от арх. Атанас Тосев.
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” решението – 5 /ПЕТ/ гласа,
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1 /ЕДИН/ глас.
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
.
-т.2.2. по т.2.2 от Протокол №6 / 07.12.2016 г Запознаване на КС с
мерките предприети от УС на КАБ по отношение на присъстващи
представители на РК , които нямат право на глас при вземането на решения от
съвета.
Арх. Христо Чепилев докладва пред членовете на КС следната
информация:
До настоящия момент са изпратени две напомнителни писма от КС, съответно
писмо № 171/03.08.2016г. и писмо № 01/09.01.2017 г. С тези писма КС е
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обръщал внимание, подсещал и настоявал Председателят и УС на КАБ да
предприемат необходимите действия за решаване на проблема.
Арх. Чепилев поясни, че все още няма постъпила информация, след
повторното изпращане на писмото. Членовете на КС обсъдиха възможността
да бъде сезирана Комисията по дисциплинарно производство.
След проведена дискусия арх. Христо Чепилев предложи на членовете на
КС да гласуват следния проект за
РЕШЕНИЕ:
Да се изпрати писмо до председателя на УС на КАБ , управителния
съвет и до комисията по дисциплинарно производство, в което да се
обърне внимание, че това бездействие е дисциплинарно нарушение,
съгласно чл. 41а ал. 5 от Устава на КАБ .
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” решението – 6 /ШЕСТ/ гласа,
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА.
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
Към заседанието се присъедини арх. Георги Бачев.
ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
т.3. Разглеждане на молбата на л. арх. Ирена Александрова, вх. №225
/19.12.2016 г.
Арх. Емил Василев запозна членовете на КС с предварително изготвено
от него становище по казуса. Бе пояснено, че по време на изготвяне на устава
на КАБ ландшафтните архитекти не са членували в камарата /по това време са
били членове на КИИП/.
След проведена дискусия арх. Христо Чепилев предложи на членовете на
КС да гласуват следния проект за
РЕШЕНИЕ:
Да се изготви писмо до ландш. арх. Ирена Александрова, в което се
пояснява, че казусът не е в правомощията на КС.
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” решението – 5 /ШЕСТ/ гласа,
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 2 /ДВА/ гласа.
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
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т.4. Разглеждане на приетите решения от УС и КДП на КАБ.
- т.4.1. Разглеждане заповед № РД-19-878/30.01.2017 г. на Председателя
на УС на КАБ.
След проведена дискусия арх. Христо Чепилев предложи на членовете на
КС да гласуват следния проект за
РЕШЕНИЕ:
Да се изготви писмо до председателя на УС на КАБ, с което да бъде
уведомен, че е превишил правата си, подобни заповеди следва да бъдат
издавани след решение УС на КАБ. Препоръчваме заповедта да бъде
отменена.
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” решението – 4 /ЧЕТИРИ/ гласа,
“ПРОТИВ” решението– 1 /ЕДИН/ глас,
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 2 /ДВА/ гласа.
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
- т.4.2. Разглеждане на предложенията направени от Председателя на
УС за:
- т.4.2.1. членството на КАБ в АСЕ.
След проведена дискусия арх. Христо Чепилев предложи на членовете на
КС да гласуват следния проект за
РЕШЕНИЕ:
Да се изготви писмо до председателя на УС на КАБ, с което да му
бъде напомнено, че в качеството си на Председател, той трябва да се
придържа към предварително обсъдени и приети решения на УС,
особенно по въпроси отнасящи се до сътрудничество на КАБ със други
професионални и браншови организации в страната и чужбина.
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” решението – 6 /ШЕСТ/ гласа,
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА.
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
- т.4.2.2. предложения за промени в ЗКАИИП.
След проведена дискусия арх. Христо Чепилев предложи на членовете на
КС да гласуват следния проект за
РЕШЕНИЕ:
Да се изготви писмо до председателя на УС на КАБ, с което да му
бъде напомнено, че в качеството си на Председател на УС на КАБ, той
няма право от името на Камарата да изпраща предложения за промени в
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ЗКАИИП, до други организации на участници в инвестиционния процес,
без те да са приети от комисията по нормативни документи и УС на КАБ.
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” решението – 5 /ПЕТ/ гласа,
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1 /ЕДИН/ глас.
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
В свободна дискусия членовете на КС изразиха мнение относно следните
въпроси, без да формират крайно решение по въпросите:
- т.4.3. Обявяване на декларациите по ЗПУКИ на сайта.
КС приема, че решението не е изпълнено, по причини свързани с
подготовката на новия сайт на камарата.
- т.4.4. Запознаване с процедурата за предоговаряне на назначенията в
КАБ и проверка на съответствието с изискванията на КТ.
КС счита, че мотивите за спестяване на осигурителните вноски от
бюджета на КАБ са спорни, има пропуски в начина по който се процедира
при предприетата смяна на договорите. КС препоръчва УС и
заинтересованите служители да се съобразят със действащото
законодателство, КТ и правилниците приети от КАБ.
- т.4.5. Информация за извършените плащания над 5000лв. в КАБ за
периода от 15.05. 2016г.до 31.12.2017г.
Единодушно бе взето решение тази точка да се разглежда на следващото
заседание на КС.
ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
т.5. Други.

- т. 5.1. Проверки, които КС осъществява.
След проведена дискусия арх. Христо Чепилев предложи на членовете на
КС да гласуват следния проект за
РЕШЕНИЕ:
Да се изготви писмо до арх. Игнатов, с което да бъде уведомен, че
проверките, които КС осъществява са по устав и не следва да бъдат
съгласувани с УС. От обясненията които арх. Игнатов дава по договора
със счетоводната фирма се разбира, че той трябва да бъде допълнен с
възможността КС да получава необходимата му за контрол информация.
В тази връзка е редно, КС да се запознае с подписаните до този
момент договори за да прецени кои от тях да провери.
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” решението – 7 /СЕДЕМ/ гласа,
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА.
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РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
Заседанието напусна арх. Борислав Владимиров.
т. 5.2. Формирането на бюджета на КС на КАБ.
В свободен разговор бе обсъден начина на формиране на бюджет на КС.
Арх. Чепилев предложи да се вземе под внимание необходимостта от средства
предназначени за командировки, хонорари на адвокати и експерти. Обсъдена
беше възможноста за предприемане на конкретни проверки по комисии и
дейности.
-

т. 5.3. След проведена дискусия арх. Христо Чепилев предложи на
членовете на КС да гласуват следния проект за
РЕШЕНИЕ:
- КС реши да извърши проверка на работата на Комисията по
регистър и Експертната комисия по признаване на професионална
квалификация към КАБ.
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” решението – 6 /ШЕСТ/ гласа,
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА.
-

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

т. 5.4. След проведена дискусия арх. Христо Чепилев предложи на
членовете на КС да гласуват следния проект за
РЕШЕНИЕ:
Всички писма адресирани до УС и от УС да бъдат препращани до
членовете на КС.
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” решението – 6 /ШЕСТ/ гласа,
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА.
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Следващата дата за заседание на КС ще бъде допълнително уточнена.
Заседанието беше закрито в 15.30 ч.
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УЧАСТВАЛИ В ЗАСЕДАНИЕТО:
Присъстващи членове на КС:
арх. Емил Василев

................

арх. Красимир Язов

................

арх. Станчо Веков

................

арх. Борислав Владимиров

................

арх. Събин Попов

................

арх. Георги Бачев

................

Председател на КС на КАБ:

................
арх. Х. Чепилев

Протоколирал заседанието:

................
арх. Л. Манчева
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