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П Р О Т О К О Л   № 12 

от заседание на Контролния съвет  на КАБ 
 
 
 Днес 17.01.2018 г. /седемнадесети януари две хиляди и осемнадесета 
година/, в гр. София, КАБ, ул. „Цар Асен“ № 1, се проведе дванадесето 
редовно заседание на  Контролния съвет (КС) на Камара на архитектите в 
България (КАБ), избран с решение на XIV – тото Общо събрание на КАБ, 
проведено на 12, 13 и 14.05.2016 г. 
    

В 13,00 часа за откриване на заседанието се явиха : 
арх. Христо Чепилев  
арх. Красимир Язов 
арх. Емил Василев 
арх. Станчо Веков 
арх. Събин Попов  
 
На заседанието присъства юридическият съветник на КДП адв. Христо 

Казармов и арх. Любомира Манчева - технически секретар на КДП. 
 
На заседанието по уважителни причини не присъства арх. Георги Бачев. 

В 13:30 часа  арх. Хр. Чепилев откри заседанието на КС, като предложи същото 
да бъде проведено при следния дневен ред. 

 
Дневен ред: 
 

1. Разглеждане на  подготовката и провеждането на XVI Общо събрание на 
КАБ.  

2. Разглеждане на , решенията на УС на КАБ и КДП. 
3. Обсъждане на план на КС за работата и проверките за календарната 

2018 година.  
- Регистрация на договори. 
- Одит  
-    Плащания над 3000 лв. 

      -    Проверка на всички договори 
4. Разни  
5. Определяне дата за следващото заседание на КС. 

 
След дискусия членовете на съвета единодушно решиха да гласуват 

следния проект за 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

 Приема  така предложения дневен ред. 
 
ГЛАСУВАЛИ:  
 
“ЗА” решението – 5 /ПЕТ/ гласа,   
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 
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ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 

т.1 1. Разглеждане на  подготовката и провеждането на XVI Общо 
събрание на КАБ.  

 
След дискусия членовете на съвета единодушно решиха да гласуват 

следния проект за 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

 Да се изиска пълния видео запис от проведеното в гр. Габрово XVI 
Общо събрание на КАБ. 
 
ГЛАСУВАЛИ:  
 
“ЗА” решението – 5 /ПЕТ/ гласа,   
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 

т.2. Разглеждане на, решенията на УС на КАБ и КДП. 
 
След проведена дискусия арх. Христо Чепилев предложи на членовете на 

КС да гласуват следния проект за  
 
РЕШЕНИЕ: 

 
1. Да се постави въпроса пред УС за кадровата обезпеченост с 

технически персонал към централния офис на КАБ. КС счита че е 
необходимо назначаването на допълнителен персонал. 

2. Да се обърне внимание на УС на КАБ по отношение лошото 
състояние на сайта на Камарата, много допуснати грешки и  
липсата на информация .   

 
ГЛАСУВАЛИ:  
 
“ЗА” решението – 5 /ПЕТ/ гласа,   
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 

Арх. Борислав Владимиров се яви на заседанието в 13.55ч. 
 

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 

т.3.  Обсъждане на план на КС за работата и проверките за календарната 
2018 година.  
 - Регистрация на договори. 
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 - Одит  
 - Плащания над 3000 лв. 
 - Проверка на всички договори 
 

След проведена дискусия арх. Христо Чепилев предложи на членовете на КС да 
гласуват следния проект за    

 
РЕШЕНИЕ: 

 
КС взе решение да провери всички сключени договори и извършени 

плащания през периода май-декември 2017г., които надвишават сумата от 
3000 лв. Да се направи анализ на структурата на разходите по видове 
дейности и услуги. 

 
ГЛАСУВАЛИ:  
 
“ЗА” решението – 6 /ШЕСТ/ гласа,   
“ПРОТИВ” решението– НЯМА,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 
 

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 
т.4. Разни  
 
т. 4.1. Сигнал подаден в КС от арх. Светослав Станиславов и фирма 

„Старх“ ЕООД чрез адв.Блага Маринова, с вх. КС № 11/19.12.2017г. за 
допуснати, от страна на Председателя на УС на КАБ, нарушения на 
Професионалния кодекс и Устава на Камара на Архитектите в България по 
време на 16 Общо Събрание. 

 
Арх. Чепилев запозна членовете на КС с подадения от арх. Станиславов 
сигнал. 

След проведена дискусия арх. Христо Чепилев предложи на КС да гласуват 
следния проект за    

 
РЕШЕНИЕ: 

 
КС взе решение да изпрати уведомително писмо до фирма „Старх“, 

с което ги информираме, че сигнала е от компетентността на Комисията по 
Дисциплинарно Производство към КАБ.  

 
ГЛАСУВАЛИ:  
 
“ЗА” решението – 6 /ШЕСТ/ гласа,   
“ПРОТИВ” решението– НЯМА,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 
 
т. 4.2. Необходимост от технически секретар към Контролен съвет и липсваща 
информация на официалния сайт на КАБ. 

 
След проведена дискусия арх. Христо Чепилев предложи на КС да 
гласуват следния проект за    
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РЕШЕНИЕ: 
 
КС взе решение да изпрати писмо до Председателя на УС на КАБ, с 

което да се информира за липсващата информация на официалния сайт 
на КАБ, за посочването на арх. Чепилев и ландш. арх. Недев като членове 
на Управителния съвет и необходимостта от назначаване на постоянен 
технически секретар към Контролен Съвет. 

 
ГЛАСУВАЛИ:  
 
“ЗА” решението – 6 /ШЕСТ/ гласа,   
“ПРОТИВ” решението– НЯМА,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 

 
Арх. Станчо Веков напусна заседанието в 15.40ч. 

 
ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 
т.5.  Определяне на дата за следващото заседание на КС 
 

Следващото заседание на КС ще се проведе от 11.00ч. на 21.02.2018г. 
(понеделник) на ул. „КраКра“ № 11, ет. 1 
 
Заседанието беше закрито в 16.15 ч. 
 
 

УЧАСТВАЛИ В ЗАСЕДАНИЕТО: 

Присъстващи членове на КС:  
 
арх. Красимир Язов                            ................ 
 
арх. Станчо Веков                               ................ 

 
арх. Борислав Владимиров              ................ 
   
арх. Събин Попов                                ................ 
 
арх. Емил Василев                              ................ 

 
 
Председател на КС на КАБ:              ................ 
                                                         арх. Х. Чепилев     

        
Протоколирал заседанието:              ................    

                         арх. Л. Манчева 


