
 
 

П Р О Т О К О Л   № 19 
от заседание на Контролен съвет  на КАБ 

 
 
 Днес 23.01.2019 г. /двадесет и трети януари две хиляди  и деветнадесета година/, 
в гр. София, ул. „Михайл Тенев“ № 6, се проведе деветнадесето 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. Георги Бачев 
арх. Борислав Владимиров 
арх. Събин Попов  
доц. д-р арх. Станчо Веков 
 
На заседанието присъства техническият секретар на КС – Мария Драганска и не 

присъства юридическият съветник на КС адв. Христо Казармов. 
На заседанието по уважителни причини не присъства арх. Красимир Язов. 
В 12:00 часа  арх. Христо Чепилев откри заседанието на КС, като информира 

членовете на КС. 
Арх. Христо Чепилев предложи заседанието да бъде проведено при следния 

дневен ред. 
 

 Дневен ред: 
 

1. Преглед на стенограмата от ОС на КАБ и приетите решения. 
2. Обсъждане начина на работа на Съвета на РК София-обаст. 
3. Обсъждане участието на представители на КАБ в работата на Комисията по 

регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.  
4. Предложения за проверка на регионални колегии през 2019г. 

 
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: 
 
Преглед на стенограмата от ОС на КАБ и приетите решения.  
Арх. Чепилев запозна членовете на КС със стенографския запис от Общото 

събрание. 
След дискусия членовете на съвета единодушно решиха да гласуват следния 

проект за 
  

РЕШЕНИЕ: 
 
Няма забележки по стенограмата и качените материали за ОС. 
 
 
ГЛАСУВАЛИ:  
 
“ЗА” решението – 6 /ШЕСТ/ гласа,   
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 
 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 
 
 

 
ПО Т. 2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 
Обсъждане начина на работа на Съвета на РК София-обаст. 

Арх. Чепилев запозна членовете на КС със постъпилите протоколи от РК София 
област 

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

  
РЕШЕНИЕ: 

 
На следващо заседание на КС ще бъде изразено становище, след 

приключване на проверката на предоставените материали от РК София област. 
 

 
 

 
 

ГЛАСУВАЛИ:  
 



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

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 
 
  

ПО Т. 3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 

Обсъждане участието на представители на КАБ в работата на Комисията по 
регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. 

КС се запозна с част от протоколите на Комисията по регионална политика, 
благоустройство и местно самоуправление. КС обсъди необходимоста на заседанията 
на комисията, при разглеждане на промени в нормативната уредба касаеща 
проектирането, и дейноста на Камарата, да има представител на КС на КАБ. 

След дискусия членовете на съвета единодушно гласуваха следния проект за 
  

РЕШЕНИЕ: 
 
 
На заседанията на Комисията по регионална политика, благоустройство и 

местно самоуправление, когато се разглеждат на въпроси които са свързани с 
дейноста на КАБ, КС да определя свой представител като наблюдател. 
 
 

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

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 
 

ПО Т. 4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 

Предложения за проверка на регионални колегии през 2019г. 
 
Арх. Чепилев запозна членовете на КС с необходимостта да бъде направена 

проверка по регионални колегии.  
След дискусия членовете на съвета единодушно решиха да гласуват следния 

проект за 
  

РЕШЕНИЕ: 
 
Комисията реши по електронен път да се направят предложения и график, за 

проверка на регионални колегии.  



 
 

 
 

 
 

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

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 
 

 
 

Следващото заседание на Контролен съвет ще се проведе на 22.02.2019 (петък) 
от 11:00 часа, в гр. София, ул. ,,Михаил Тенев‘‘ 6, ет.6. 
 
Заседанието беше закрито в 15.00 ч. 
 
 

УЧАСТВАЛИ В ЗАСЕДАНИЕТО: 

Присъстващи членове на КС:  
 
 
арх. Христо Чепилев    ............................. 
 
арх. Емил Василев    ............................. 
 
арх. Георги Бачев    ............................. 
 
арх. Борислав Владимиров  ............................. 
 
арх. Събин Попов    ............................. 
  
доц. д-р арх. Станчо Веков  .............................. 
 

 
 
Председател на КС на КАБ:              ................ 
                                                         арх. Х. Чепилев  
 
 
При разглеждане на въпроси отнасящи се до дейноста на КАБ, на 

заседанията на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно 
самоуправление, като наблюдател да участва представител на КС на КАБ. 

 


