
 
 

П Р О Т О К О Л   № 17 
от заседание на Контролен съвет  на КАБ 

 
 
 Днес 18.10.2018 г. /осемнадесети октомври две хиляди  и осемнадесета година/, в 
гр. София, САБ, ул. „Кракра“ № 11, се проведе седемнадесето 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 12,00 часа за откриване на заседанието се явиха: 
арх. Христо Чепилев  
арх. Емил Василев 
арх. Красимир Язов 
арх. Борислав Владимитов 
арх. Георги Бачев 
арх. Събин Попов  
На заседанието присъства юридическият съветник на КДП адв. Христо Казармов и 

техническият секретар на КС – Мария Драганска. 
На заседанието по уважителни причини не присъства арх. Станчо Веков. 
В 12:00 часа  арх. Христо Чепилев откри заседанието на КС, като информира 

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

дневен ред. 
 

 Дневен ред: 
 

1. Разглеждане на протоколите от Управителен съвет. 
1.1 Информация от арх. Емил Василев от проведеният Управителен съвет на 

14.09.2018г. в х-л Рила, к.к. Боровец. 
1.2 Обсъждане на решенията на УС. 

2. Разглеждане на протоколите от Оперативно ръководство. 
 

 
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 

 
След дискусията членовете на КС взеха решения по следните точки от дневния 

ред. 
 

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 
 
По т. 1.1.Обсъждане на изнесената информация от арх. Емил Василев и 

протокола на УС. 
Арх. Василев запозна членовете на КС за начина, по който е проведен 

Управителният съвет на 14.09.2018г. в хотел ,,Рила‘‘, к.к. Боровец. 
Арх. Чепилев предложи да се поискат копия от протоколите на комисия по 

,,Бюджет и финанси‘‘, комисия ,,Квалификация‘‘, комисия ,,Нормативи‘‘, към УС на КАБ 
за периода от 12.2017г. до 10.2018г 

След дискусия членовете на съвета единодушно решиха да гласуват следния 
проект за 

  
РЕШЕНИЕ: 

 
Приема  искане на протоколите от комисия по ,,Бюджет и финанси„„, комисия 

,,Квалификация„„ и комисия ,,Нормативи„„, към УС на КАБ за периода от 12.2017г. 
до 10.2018г 

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

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 
 
 
По т. 1.2. След обсъждане на решенията на Управителен съвет, проведен на 

14.09.2018г. в хотел ,,Рила‘‘, к.к. Боровец КС констатира, че няма пълна и завършена 
информация. 

 
След проведена дискусия арх. Христо Чепилев предложи на членовете на КС да 

гласуват следния проект за  
 
РЕШЕНИЕ: 

 
Да бъдат изискани: 
1. Протоколите от ОС на РК и от заседанията на УС на РК за периода 

04.2017 до 10.2018г. 



 
2. Протоколите на комисиите към УС (без протоколите на Комисия по 

регистър) 
3. Месечните отчети на Регионалните Колегии. 
 

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

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 
ПО Т. 2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 

Разглеждане на протоколите на Оперативно ръководство. 
 
КС констатира, че предложенията на Оперативно ръководство не са съобразени с 

правилника за работа на комисията по Бюджет и финанси. 
 
 
По т. 2.1.  Определяне на дата за следващото заседание на КС 

 
Следващото заседание на КС ще се проведе от 12.00ч. на 08.11.2018г. 

(четвъртък) , в гр. София, ул. ,,Кракра‘‘ 11. 
 
Заседанието беше закрито в 13.30 ч. 
 
 

УЧАСТВАЛИ В ЗАСЕДАНИЕТО: 

Присъстващи членове на КС:  
 
 
арх. Красимир Язов                            ................ 
 
арх. Борислав Владимиров              ................ 

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

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


