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П Р О Т О К О Л   № 15 

от заседание на Контролния съвет  на КАБ 
 
 
 Днес 15.06.2018 г. /седми март две хиляди и осемнадесета година/, в гр. 
София, КАБ, ул. „Михаил Тенев“ № 6, се проведе четиринадесето 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. Емил Василев 
арх. Красимир Язов 
арх. Георги Бачев 
арх. Станчо Веков 
арх. Събин Попов  
 
На заседанието присъства юридическият съветник на КДП адв. Христо 

Казармов и техническият секретар на КС – арх. Любомира Стойчева. 
 
На заседанието по уважителни причини не присъства арх. Борислав 

Владимиров. 
В 11:00 часа  арх. Хр. Чепилев откри заседанието на КС, като информира 

членовете на КС за работата на УС на КАБ. 
  
Арх. Хр. Чепилев предложи заседанието да бъде проведено при следния 

дневен ред. 
 

 Дневен ред: 
 

1. Информация от проведения  УС на КАБ и проблеми поставени пред КС. 
1.1.Обсъждане на присъствието на главните архитекти по време на 
заседания на УС. 
1.2. Обсъждане на финансовите разходи на КАБ. 
1.3. Разглеждане на проблема поставен от РК Ямбол по отношение на 
отчетите на дейността на регионалните колегии и формирането на 
техния бюджет и бюджета на цялата камара. 

2. Определяне представител на КС на заседанието на УС на КАБ  в Македония. 
 2.1. Определяне на 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 

 
След дискусията членовете КС взеха решения по следните точки от 

дневния ред. 
 

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
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По т. 1.1. 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 дискусията единодушно взеха решение да не 
внасят предложение за промяна в Устава на КАБ.   

 
По т. 1.2. Обсъждане на финансовите разходи на КАБ към настоящия 

момент. 
Арх. Чепилев и арх. Язов запозанаха членовете на КС с направената от 

тях проверка на сключените към момента договори и свързаните с тях 
финансови разходи.  

 
След проведена дискусия арх. Христо Чепилев предложи на членовете на 

КС да гласуват следния проект за  
 
РЕШЕНИЕ: 

 
При провеждане на следващо заседание на Контролен Съвет да 

присъства счетоводителя на КАБ. 
 
 

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

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 
 
По т. 1.3. Разглеждане на проблема поставен от РК Ямбол по отношение на 

отчетите на дейността на регионалните колегии и формирането на техния 
бюджет и бюджета на цялата камара. 

Арх. Чепилев информира членовете на КС, че все още не е получена 
поисканата информация от Регионалните колегии. 
След проведена дискусия арх. Христо Чепилев предложи на членовете на 

КС да гласуват следния проект за  
 
РЕШЕНИЕ: 

 
Отлага разглеждане на случая до получаване на поисканата 

информация от Регионалните колегии на КАБ. 
 
 
ГЛАСУВАЛИ:  
 
“ЗА” решението – 6 /ШЕСТ/ гласа,   
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 
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РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 

ПО Т. 2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 

Определяне представител на КС на заседанието на УС на 
КАБ  в Македония и определяне на дата за следващото заседание 
на КС. 

 
След проведена дискусия арх. Христо Чепилев предложи на КС да 

гласуват следния проект за    
 
РЕШЕНИЕ: 

 
Представител на КС по време на заседанието на УС на КАБ в 

Македония ще бъде арх. Язов.  
 

 
ГЛАСУВАЛИ:  
 
“ЗА” решението – 5 /ПЕТ/ гласа,   
“ПРОТИВ” решението– НЯМА,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1 

 
 
По т. 2.1.  Определяне на дата за следващото заседание на КС 

 
Следващото заседание на КС ще се проведе от 12.00ч. на 18.07.2018г. (сряда) 
на ул. „Михаил Тенев“ № 6, ет. 6 
 
Заседанието беше закрито в 13.00 ч. 
 
 

УЧАСТВАЛИ В ЗАСЕДАНИЕТО: 

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

 
арх. Георги Бачев                                  ................ 
   
арх. Събин Попов                                ................ 
 
арх. Емил Василев                              ................ 
 

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

                      
               


