ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА КАБ ПРЕД
XVII ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ

Уважаеми колеги,
Настоящият доклад на Контролния съвет на КАБ е изготвен за периода на административно
управление от 07.04.2017г. ( Извънредно без отчет 1-3.12.2017г.) до 30.11.2018г., и период на
финансово управление от 01.01.2017г. до 31.12.2018г. на основание на чл.24, ал.1 от ЗКАИИП
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ
Съгласно чл. 24. (1) т.1 от ЗКАИИП Контролният съвет следи за законосъобразността на
решенията на Управителния съвет и на Комисията по дисциплинарно производство и на
регионалните управителни съвети, за тяхното изпълнение и за съответствието им с Устава, както
и да следи за законосъобразното и целесъобразно изразходване на средства. Контролният съвет
съгласно чл.36. ал. (1) т. 2. от Устава на КАБ прави предложения за отмяна на незаконосъобразни
или противоуставни решения на Управителния съвет на Камарата :
- За отчетния период са проведени 11 заседания на КС на КАБ.
- Направени са пет проверки на документация за договорите в КАБ и разходите по
регионални колегии.
- КС е отговорил и е дал становища по пет запитвания на колеги:
- КС на КАБ е отменил едно решение на УС на КАБ, свързано с отлагане на вписването на
арх. Стоян Петков, в регистъра на проектантите с ППП.
ПРОВЕРКИ И КОНСТАТАЦИИ
-

-

-

И през този отчетен период УС на КАБ системно нарушава Устава на КАБ,
Правилника за работа на УС, Финансовия правилник и Правилника за работа на
Комисията по бюджет и финанси към УС на КАБ.
Като пример проектът за бюджет за 2018г. не е приет от УС един месец преди
годишното ОС на КАБ, при това с мнозинство от 2/3, съгласно изискването на чл.5 от
Правилника за работа на Комисията по бюджет и финанси към УС на КАБ. За
съжаление тези лоши практики на УС се прехвърлят и в работата на ръководствата на
регионалните колегии на Камарата.
Проверка на законосъобразност и целесъобразност при изразходване средствата на
КАБ от националните и регионални органи на управление.
По сигнал на регионални колегии е установено неоснователно изтегляне на
средства от сметките на някои регионални колегии. Не са възстановени заемите, които
по-големи РК предоставиха с решение на УС на централното ръководство на КАБ.
КС установи, че Председателят на УС на КАБ, без да има право, е подписал
договори, които се отнасят за предходен мандатен период. С решение на УС за това
нарушение е сезирана КДП.
По искане на КС, се организира среща с Оперативното ръководство на КАБ с
намерение да се обсъдят мерки за подобряване на работата на органите на управление.
По препоръка на КС и членове на УС на КАБ, за решенията на Управителния съвет
се въведе практиката да се определя отговорник и срок за изпълнение.
При проверка за спазване на решението на УС за плащанията на суми над 5000 лв.,
извършени от КАБ през отчетния период и при проверка по сключените договорите от
КАБ, - не са установени нарушения и злоупотреби.
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КС констатира, че пропуските и нарушенията, които УС е допускал през
предходния период, се извършват и през този отчетен период :
-

-

-

-

На първото заседание на УС е установено нарушение на Устава на КАБ по
отношение на състава на Управителния съвет. В съвета участват колеги, които имат
ограничение по чл. 230 ал. 3 от ЗУТ, както и чл. 7 ал. 5 и чл. 13 ал.5 от Устава на КАБ.
Проблемът е поставян за разглеждан на всички заседания на УС за предходния и
настоящия отчетен период. Независимо от тези констатации и изразени становища на
КС, Управителния съвет на Камарата, продължава да нарушава Устава на КАБ, което
ще се отрази при прилагане на неговите решения.
На заседанията на УС на КАБ многократно е поставян въпросът за липсата на
информация на сайта на Камарата, за проведените заседания в регионалните колегии и
на комисиите към УС на КАБ.
В КАБ няма единна система за регистрация на договорите за проектиране, което е
по изискване на ЗКАИИП. Информацията за регистрираните договори и върнатите
печати, ако изобщо я има, се съхранява само по регионални колегии.
В нарушение на ЗКАИИП и Устава на КАБ, при избора на делегати за ОС на КАБ,
в листата подадат колеги, които не са присъствали на ОС събранието на РК, или са с
ограничения да бъдат делегати с пълни права.
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА:

Към УС на КАБ:
КС отново обръща вниманието на членовете на УС, че са длъжни да спазват
Устава, Професионалния кодекс, Правилника за работа на УС, Правилниците за работа
на комисиите към УС на КАБ.
УС да изисква своевременно тълкувания по въпроси и проблеми, касаещи
нормативни документи за дейността на КАБ.
КАБ и КИИП да организират съвместно система за регистрацията на договорите в
инвестиционното проектиране, която да е обвързана с процедурата по утвърждаване на
проектната документация.
Към ОС на КАБ :
Съгласно §19 от ЗКАИИП, Камарата на архитектите в България беше длъжна до
18.04.2010 г. да приведе Устава си в съответствие със Закона. Това изискване може да
се изпълни единствено от ОС на КАБ.
С промяна в Устава, ОС на КАБ, да даде право на КС за отмяна на решения на
органите на управление на КАБ, които не са законосъобразни, или не са съобразени с
Устава и Професионалния кодекс на КАБ.
Във връзка с липсата на елементарни правила и дисциплина в работата на
управителните органи на КАБ, предлагаме ОС да приеме правилниците за работа на
УС, КС и КДП. Така приети, те ще станат задължителни за спазване и изпълнение от
органите на управление.
Накрая искам да обърна вниманието на делегатите на ОС на КАБ, че съгласно чл.
34 ал. 5 от Устава на КАБ, Управителният съвет се отчита пред ОС на Камарата. Нямаме
информация материалът, който ни е представен като „Отчет за дейността ми като
Председател на УС на КАБ в периода 2016-2018г.” , да е обсъден и приет от УС на КАБ.
Този отчет повече прилича на лична изповед-есе на Председателя на УС арх. Борислав
Игнатов за цитирания период, но този материал не е Отчетен доклад за работата на УС
на КАБ пред ОС на организацията, така както е предвидено в закона и Устава на КАБ.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ :
Контролният съвет счита, че с нарушаването на Устава и правилниците за работа на УС и
комисиите към него, УС на КАБ ни поставя в ситуация, която отново не ни позволява да
изпълним своите задължения към ОС съгласно чл. 24, ал. 1, т.3 от ЗКАИИП. Изхождайки от
предоставените ни материали и времето за тяхното разглеждане, Контролният съвет предлага ОС
на КАБ да прецени дали да освободи от отговорност Управителния съвет на КАБ.
Приложения:
1.

Справка за участието на членове на УС в проведените заседания.

Контролен съвет:
Председател:
арх. Христо Чепилев

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

Членове:
арх. Красимир Язов

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

арх. Георги Бачев

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

арх. Емил Василев

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

арх. Станчо Веков

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

арх. Борислав Владимиров ................

арх. Събин Попов

................
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Приложение №1
Списък на членовете на УС на КАБ които не са участвали в заседания на
съвета повече от два пъти за периода
от 07.04.2017г. до 31.12.2018г.

ИМЕ
арх. Мартин Христов
арх.Банко Банов
арх. Иван Трендафилов
арх.Галина Антова
арх. Юрий Любомирски
арх.Бойко Столинчев
арх. Михаил Михайлов
арх. Христо Караянков
арх.Здравко Попов
арх. Юрий Любомирски
арх.Стоянка Куюмджиева
арх.Емилия Христова-Цонева
арх.Любомир Дамянов
арх. Стефан Нешев
арх.Мария Костадинова
арх. Маргарита Козовска
арх. Галя Цонева

БРОЙ
ОТСЪСТВИЯ
3
4
3
3
8
4
6
4
10
9
5
8
6
4
5
3
12
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