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П Р О Т О К О Л   № 13 

от заседание на Контролния съвет  на КАБ 
 
 
 Днес 07.03.2018 г. /седми март две хиляди и осемнадесета година/, в гр. 
София, КАБ, ул. „Михаил Тенев“ № 6, се проведе тринадесето 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 11,00 часа за откриване на заседанието се явиха: 
арх. Христо Чепилев  
арх. Красимир Язов 
арх. Георги Бачев 
арх. Борислав Владимиров 
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. Емил Василев. 
 В 11:30 часа  арх. Хр. Чепилев откри заседанието на КС, като предложи 

същото да бъде проведено при следния дневен ред. 
 
 Дневен ред: 
 

1. Дискусия с членове на ОР. 
1.1. Необходимост от технически секретар към Контролен съвет и 

липсваща информация на официалния сайт на КАБ. 
1.2. Обсъждане на финансовия модел за бюджет 2018 г. 
1.3. Обсъждане на провеждане на неприсъствени гласувания и 

онлайн присъствие по време на заседание на членове на УС 
на КАБ. 

2. Обсъждане на присъствието на главните архитекти по време на 
заседания на УС. 

3. Разни. 
3.1. Писмо от Съюза на Ландшафтните архитекти. 
3.2. Декларации по ЗПУКИ. 

4. 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 – 6 /ШЕСТ/ гласа,   
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“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 
ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 

т.1. Дискусия с членове на ОР. 
 
На дискусията по т. 1 от дневния ред присъстваха членовете на Оперативно 
Ръковдосто – арх. Петкана Бакалова и арх. Николай Баровски. 
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т. 1.1. Необходимост от технически секретар към Контролен съвет и 
липсваща информация на официалния сайт на КАБ. 
 

След дискусията членовете бяха уверени, че ще бъде назначен нов 
технически сътрудник към съвета, а след всяко заседание на ОР и УС ще бъде 
качвана информация на обновения сайт на КАБ. 

 
т. 1.2. Обсъждане на финансовия модел за бюджет 2018 г. 
 

Членовете на КС и ОР дискутираха новия бюджет на КАБ. 
 

т.1. 3. Обсъждане на провеждане на неприсъствени гласувания и онлайн 
присъствие по време на заседание на членове на УС на КАБ. 

 
Членовете на КС дискутираха възможността за провеждане на 

неприсъствени гласувания и онлайн присъствието на заседания на членове на 
УС. 

След дискусията членовете на Оперативно Ръководство напуснаха 
заседанието.  

 
ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 

т.2.1. Обсъждане на присъствието на главните архитекти по време на 
заседания на УС. 
 
Членовете на КС дискутираха констатираните нарушения на ЗКАИИП и 

Устава на КАБ свързани с представителите на РК главни архитекти и 
служители в държавната  и общинска администрация, които по право се явяват 
членове на УС на КАБ.  

 
След проведена дискусия арх. Христо Чепилев предложи на членовете на 

КС да гласуват следния проект за  
 
РЕШЕНИЕ: 

 
Да се изпрати писмо до УС и КДП на КАБ. 

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

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 

Арх. Борислав Владимиров пристигна на заседанието в 13.55ч. 
 
ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 
 

т.3. Разни  
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3.1. Писмо от Съюза на Ландшафтните архитекти.  
 
Членовете на КС разгледаха писмото от СЛА относно новата форма на 

легитимация на членовете на КАБ и удостоверяване вида на проектантската 
правоспособност.  

 
След проведена дискусия арх. Христо Чепилев предложи на КС да 

гласуват следния проект за    
 
РЕШЕНИЕ: 

 
Членовете на Кс взеха решение този въпрос да бъде представен 

пред членовете на Управителния Съвет на следващото заседание на УС 
на КАБ.  

 
 

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

3.2. Декларации по ЗПУКИ. 
 
Арх. Чепилев запозна членовете с промяната в закона за 

предотвратяване на конфликт на интереси. 
 
 

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 

т.4.  Определяне на дата за следващото заседание на КС 
 

 
Следващото заседание на КС ще се проведе от 11.00ч. на 18.04.2018г. (сряда) 
на ул. „Михаил Тенев“ № 6, ет. 6 
 
   
Заседанието беше закрито в 15.45 ч. 
 
 
 
 

УЧАСТВАЛИ В ЗАСЕДАНИЕТО: 

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

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

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

                      
               

Протоколирал заседанието:              ................    
                         арх. Л. Манчева 

 


