
 
 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 20 
 

от заседание на Контролен съвет  на КАБ 
 
 
 Днес 22.02.2019 г. /двадесет и втори февруари две хиляди  и деветнадесета 
година/, в гр. София, ул. „Михайл Тенев“ № 6, се проведе двадесето 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 – председател на КС на КАБ; 
арх. Красимир Язов – зам.-председател на КС на КАБ; 
арх. Емил Василев - зам.-председател на КС на КАБ; 
арх. Георги Бачев – член; 
арх. Борислав Владимиров – член; 
арх. Събин Попов – член; 
доц. д-р арх. Станчо Веков – член. 
 
На заседанието присъстваха техническият секретар на КС – Мария Драганска и 

юридическият съветник на КС адв. Христо Казармов. 
В 12:00 часа  Председателя на КС арх. Христо Чепилев откри заседанието и 

предложи то да се проведе при следния дневен ред. 
 

 Дневен ред: 
 

1. Информация от арх. Христо Чепилев за заседанието на УС  на КАБ проведено на 
26.01.2019г. ( протокол № 15 ) и обсъждане на приетите решения. 

 
2. Определяне на график на КС за проверки по регионални колегии; 

 
3. Разглеждане на жалба вх.№04/14.02.2019г. от арх. Яна Колева;  

 
4. Разглеждане на жалба вх.№03/13.02.2019г. от арх. Живко Ташков.  

 
5. По предложение на арх. Борислав Владимиров, да бъде разгледано спазването 

на вътрешният ред и правилата по които работи КС. 
 

 

 



 
След дискусия членовете на съвета единодушно решиха да гласуват следния 

проект за  
 
  
 

РЕШЕНИЕ: 
 

Приема  така предложения и допълнен дневен ред. 
 
ГЛАСУВАЛИ:  
 
“ЗА” решението – 7 /СЕДЕМ/ 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: 
 
Информация за заседанието на УС  на КАБ проведено на 11.02.2019г. 

(протокол № 22) и обсъждане на приетите решения. 

Арх. Чепилев запозна членовете на КС, че и на това заседание отново е обърнал 
внимание на членовете на Управителния съвет, за системното нарушаване на 
правилника за работа на УС на КАБ и правилника за работа на комисията по бюджет и 
финанси. След обсъждане бюджета по РК, на УС на КАБ са представени анкета и 
декларация предложени от ОР, свързани с организацията на престоящото ОС на КАБ. 
От направената проверка се установи, че не е изпълнено решението на Управителният 
съвет, Ресор „Практика“, до 18.02.2019 г. да се публикуват на сайта на КАБ правилника 
за работа на УС и комисиите към него. 

 
Арх. Чепилев запозна членовете на КС, за начина по който е подготвено и проведено 
заседанието на УС на КАБ. Като председател на КС, арх. Чепилев отново е обърнал 
внимание на членовете на Управителния съвет, за системното нарушаване на 
правилника за работа на УС на КАБ и правилника за работа на комисията по бюджет и 
финанси. Без обсъждане на констатираните нарушения, УС започна своята работа по 
приетия дневен ред. На това заседание на УС на КАБ, са предложени за обсъждане 
декларации, свързани с организацията на престоящото ОС на КАБ. От направената 
проверка се установи, че не е изпълнено решението на Управителният съвет, до 
18.02.2019 г. да се публикуват на сайта на КАБ правилника за работа на УС и комисиите 
към него. 

 
 



 
След дискусия членовете на съвета единодушно решиха да гласуват следния 

проект за 
  

РЕШЕНИЕ: 

 
Членовете на КС приемат и одобряват предложената декларация, която 

делегатите попълват преди ОС на КАБ. До 01.03.2019г. членовете на КС е 
необходимо да изразят своето становище по декларацията, която е предложено да 
попълнят кандидатите за членове на КДП, на предстоящото ОС на КАБ. 

 
ГЛАСУВАЛИ:  
 
“ЗА” решението – 7 /СЕДЕМ/ гласа,   
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 
 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 
ПО Т. 2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 
Определяне на график за проверка на РК; 

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

  
РЕШЕНИЕ: 

 
До 01.03.2019г. членовете на КС да направят своите предложения за състав 

на комисиите, както и ориентировъчни дати за проверки по РК. 
Предложението за избор на РК на КАБ за проверка, е отразен в Приложение №1 

към протокола. 
 

ГЛАСУВАЛИ:  
 
“ЗА” решението – 7 /СЕДЕМ/ гласа,   
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 
 
 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 
 

 
ПО Т. 3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 
Разглеждане на жалба от арх. Яна Колева;  

КС се запознаха със становището на КР и предоставената административна 
преписка 

След дискусия членовете на съвета единодушно гласуваха следния проект за 



 
  

РЕШЕНИЕ: 
 
 
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на арх. Яна Данаилова Колева с вх. № КС 

049/ 14.02.2019 год. като неоснователна и недоказана. ОСТАВЯ В СИЛА решението 
на Управителния съвет (УС) на КАБ, обективирано в писмо изх. № 048/ 29.01.2019 
год. на Председателя на УС на КАБ, с което е отложено вписването на 
жалбоподателката в регистъра на проектантите с пълна проектантска 
правоспособност, до изпълнение на изискванията на закона или представяне на 
достатъчно доказателства за придобит стаж по специалността, като правилно и 
законосъобразно със следните 

 

МОТИВИ: 
 

 
С решението, предмет на обжалване по реда на чл. 13, ал. 3 от ЗКАИИП 

Управителния съвет на КАБ е разгледал и се е произнесъл по заявление № 1/ 
04.01.2019 год. на регионална колегия на КАБ- Плевен, заведено с вх. № КР 796/ 
09.01.2019 год. на Комисия по регистъра към УС на КАБ. В случая арх. Яна Данаилова 
Колева е заявила промяна в проектантската си правоспособност от ограничена в пълна. 
УС на КАБ е мотивирал подробно отказа си по така депозираното заявление, приемайки 
в заключение, с оглед на представените от жалбоподателката писмени доказателства, 
че тя притежава стаж по специалността, който е недостатъчен за вписването й в 
регистъра на проектантите с пълна проектантска правоспособност. 

В подадената до Контролен съвет жалба с вх. № КС 049/ 14.02.2019 год. Колева 
излага оплаквания си срещу решението на Управителния съвет, в следните основни 
направления: 

- Че стажът й в „АКЦЕНТ ПЛЕВЕН“ ЕООД, вписано в ТР към АВ с ЕИК №  
203321547 и „ПРОКОНСУЛТ“ ООД, вписано в ТР към АВ с ЕИК № 114612916 е 
обсъждан с оглед разпоредбата на чл. 7, ал. 5, т. 1 от ЗКАИИП, без да е 
обсъждано съдържанието и на т. 2 от същата правна норма. 

- Представя справка от арх. Алексей Трифонов, която не е представена пред УС 
на КАБ преди неговото произнасяне. Твърди, че с оглед на същата, както и на 
стажа й в „АКЦЕНТ ПЛЕВЕН“ ЕООД и „ПРОКОНСУЛТ“ ООД следва да се 
приеме, че отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 5 от ЗКАИИП; 

На тези две основания моли за отмяна на отказа и за постановяване от Контролен 
съвет на решение за вписването й в регистъра на проектантите с пълна проектантска 
правоспособност. 

 
1. Така постановеният отказ е правилен и законосъобразен. Съгласно 

разпоредбата на чл. 7, ал. 5 от ЗКАИИП проектантите с ограничена проектантска 
правоспособност могат да придобият пълна проектантска правоспособност, ако имат 
стаж по специалността две години като служители в проектантско бюро на 
проектант с пълна проектантска правоспособност (чл. 7, ал. 5, т. 1 от ЗКАИИП) или 
четири години като проектанти на свободна практика или като служители по 



 
служебно или трудово правоотношение на длъжност, за която се изисква 
съответно образование (чл. 7, ал. 5, т. 2 от ЗКАИИП). 

Не отговаря на истината твърдението на Колева, че Управителния съвет на КАБ и 
в частност Комисия по регистъра към него не е обсъдила съдържанието на 
разпоредбата на чл. 7, ал. 5, т. 2 от ЗКАИИП. Нещо повече - Съвета не е бил длъжен да 
го прави. Причината за това е в приложената към заявлението за промяна на 
проектантската правоспособност на архитектката декларация за стаж по специалността 
към заявление образци 2, 3, 4. Такава декларация по образец попълват всички лица, 
кандидатстващи за пълна проектантска правоспособност. Видно от същата 
жалбоподателката саморъчно е попълнила само част А от декларацията, която се 
попълва от служители в проектантско бюро на проектант с пълна проектантска 
правоспособност (в хипотезата на чл. 7, ал. 5, т. 1 от ЗКАИИП). Декларирала е с подписа 
си, че притежава стаж по специалността две години като служители в проектантско 

бюро на проектант с пълна проектантска правоспособност. Документалната проверка 
показва обаче, че в случая арх. Яна Колева е декларирала неверни данни, тъй като: 

1.1. От представеният трудов договор № 02/ 31.10.2016 г. и трудова книжка е 
видно, че в периода от 01.11.2016 год. до 09.11.2017 год. Колева е работила във 
„АКЦЕНТ ПЛЕВЕН“ ЕООД с общ трудов стаж 1 година и девет дни. Този трудов стаж не 
може да бъде и правилно не е зачетен за „стаж по специалността“ по смисъла на 
чл. 7, ал. 5 от ЗКАИИП. Закона не приравнява всеки трудов стаж, за стаж по 
специалността. ЗКАИИП е поставил специално изискване- стажа да е като служител в 
проектантско бюро на проектант с пълна проектантска правоспособност. От справка в 
Търговския регистър се установява, че управител и едноличен собственик на капитала 
на това дружество е ДАНАИЛ НИКОЛОВ КОЛЕВ. Той е заемал тази длъжност считано от 
датата на вписване на дружеството в регистъра на 05.12.2014 г. до настоящия момент, 
включително и през целия процесен период. Данаил Колев не е и никога не е бил 
проектант с пълна проектантска правоспособност, респективно член на КАБ. Освен това 
„АКЦЕНТ ПЛЕВЕН“ ЕООД не отговаря на законовите изисквания да бъде проектантско 
бюро по смисъла на § 1., т. 8 от ДР на ЗКАИИП, съгласно която по смисъла на този 
закон обозначението "Проектантско бюро" или съкращението "ПБ" може да се използва 
само за фирмата на проектант с пълна проектантска правоспособност, регистриран като 
едноличен търговец, или на търговско дружество, в което проектант или проектанти с 
пълна проектантска правоспособност притежават повече от 50 на сто от капитала на 
дружеството. 

1.2. От вторият представен трудов договор № 16/ 10.11.2017 г. и трудова книжка е 
видно, че в периода от 13.11.2017 год. до момента (година и три месеца) Колева е 
работила и вероятно все още работи в „ПРОКОНСУЛТ“ ООД. За това дружество 
правилно е прието, че отговаря на изискванията за проектантско бюро. Установено е и 
че лицето КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ПОПОВ, притежаващо над 50 на сто от капитала на 
дружеството е проектант с пълна проектантска правоспособност. В случая обаче 
необходимите две години стаж по специалността ще бъдат натрупани към бъдещ 
момент, а именно към 14.11.2019 год., т. е. те не са били факт към датата на подаване 
на заявлението.  

1.3. За пълнота следва да се посочи, че в трудовата книжка на Колева няма данни 
за сключен трудов договор с арх. Алексей Трифонов. Представената от него справка не 
се подкрепя от останалите документи по преписката. Между тях няма такива, сочещи 



 
или индикиращи, че Колева е била служител в проектантското му бюро. Работата в 
„колектив под ръководството на този архитект на обекти, подробно посочени в 
справката“, а не като служител няма как да бъде приета за стаж по специалността, 
доколкото не е регламентирана със съответните документи, а представлява един 
неопределяем неформален ангажимент, негоден да допринесе за трупане на стаж по 
специалността. От доказателствата по преписката се установява, че малко след 
дипломирането си- в периода от 01.11.2016 год. до момента, с едно кратко прекъсване 
от няколко дни, жалбоподателката е работила на пълен работен ден с продължителност 
8 (осем часа) в „АКЦЕНТ ПЛЕВЕН“ ЕООД и „ПРОКОНСУЛТ“ ООД. Докато е работила в 
тези две дружества на пълен работен ден, няма как Колева ефективно да е полагала 
труд и да е участвала пълноценно в работата на цитираният колектив на арх. Алексей 
Трифонов. Дори да допуснем, че е възможно и осъществимо, не е ясно естеството на 
работа и времето, което тя е влагала за да изпълни поставените задачи, ако изобщо 
неформалната й форма на участие е предполагала, че такива са възлагани и 
изпълнявани. Дори това да е така, то няма как да бъде установено от представените 
доказателства. Именно затова закона изисква извършването на стажа по специалността  
да става като служител при проектант, а не в извънработно време, тъй като за младите 
проектанти е важно със стажа по специалността да усвоят практическите основи на тази 
толкова важна и отговорна професия от ръководещият ги ежедневно проектант, за да са 
готови за бъдещите й предизвикателства.. 

 
2. По отношение на оплакванията, че не е обсъдено дали Колева отговаря на 

изискванията за придобиване на пълна проектантска правоспособност, с оглед на 
разпоредбата на чл. 7, ал. 5, т. 2 от ЗКАИИП Контролен съвет намира, че са 
неоснователни.  

Съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗКАИИП лицата, получили дипломи от акредитирано 
висше училище с професионална квалификация "архитект",  образователно-
квалификационна степен "магистър", притежават ограничена проектантска 
правоспособност. Дори елементарни аритметични пресмятания са достатъчни за да 
се достигне до извода, че арх. Яна Данаилова Колева няма как да има четири 
години стаж по специалността, доколкото е завършила през 2016 год., т. е. тя би 
могла да изпълни някоя от хипотезите на чл. 7, ал. 5, т. 2 от ЗКАИИП най- рано през 
2020 год.  

 На следващо място част Б и част В на декларацията за стаж по специалността 
към заявление образци 2, 3, 4, отнасяща се за хипотезите на чл. 7, ал. 5, т. 2 от ЗКАИИП 
е останала непопълнена и неподписана от Колева. Затова и УС на КАБ правилно 
приоритетно е разгледал заявлението, с оглед на изискванията за стаж по 
специалността на чл. 7, ал. 5, т. 1 от ЗКАИИП, което е по- благоприятният вариант за 
Колева, тъй като тя по- скоро би придобила желаната пълна правоспособност на база 
това основание.  

Жалбоподателката не е декларирала в част Б на декларацията за стаж по 
специалността, че е вписана в регистъра на проектантите с ограничена проектантска 
правоспособност от най- малко четири години и, че в този период активно се е 
занимавала с проектиране. Тук следа да се отвори една скоба и изрично да се посочи, 
че от справката на арх. Алексей Василев Трифонов би могло да се приеме, че в периода 
от юли 2016 год. до момента арх. Яна Колева се е занимавала с проектиране. Но този 
период е по- малък от четири години, също така няма данни за покриване на 



 
изискванията на чл. 7, ал. 5, т. 1 от ЗКАИИП, с оглед на липсата на каквито и да било 
трудови правоотношения с този архитект. Сама по себе си тази справка създава 
впечатлението, че е съставена специално ако не за нуждите на регистърното 
производство, то за да служи като доказателство към настоящаата жалба. В тази връзка 
Контролен съвет указва на Управителния съвет на КАБ при последващо подаване на 
документи от този архитект, същите да бъдат внимателно обследване, а при 
необходимост да бъдат изисквани и допълнителни доказателства за автентичността им, 
включително и допълнителни такива от арх. Трифонов. 

Жалбоподателката не е декларирала в част В на декларацията за стаж по 
специалността, че има най- малко четири години трудов стаж като служител по 
служебно и трудово правоотношение на основен трудов договор на длъжност, за която 
се изисква архитектурно образование. Реално единствено в тази хипотеза би могло да 
се обединят стажовете в „АКЦЕНТ ПЛЕВЕН“ ЕООД и „ПРОКОНСУЛТ“ ООД- общо две 
години три месеца и девет дни. Въпреки, че не покрива изискванията на  чл. 7, ал. 5, т. 1 
от ЗКАИИП, стажа в „АКЦЕНТ ПЛЕВЕН“ ЕООД, доколкото е на длъжност „архитект“, би 
могъл да бъде зачетен за стаж по специалността по трудово правоотношение на 
основен трудов договор на длъжност, за която се изисква архитектурно образование. В 
случая обаче, натрупаните две години три месеца и девет дни в двете дружества са по- 
малко от необходимите четири години, съгласно чл. 7, ал. 5, т. 2 от ЗКАИИП. 

 
С оглед на гореизложеното, не са налице законоизискуемите предпоставки арх. 

Яна Данаилова Колева да бъде вписана в регистрите на проектантите с пълна 
проектантска правоспособност. Пълна проектантска правоспособност могат да 
придобият само лица, които притежават ограничена такава и отговарят на изискванията 
за стаж по специалността, придобит при условията на чл. 7, ал. 5, т. 1 или т. 2 от 
ЗКАИИП. Нормата се прилага алтернативно, по най- благоприятният за кандидата начин 
и за която от двете хипотези настъпи първа. Управителния съвет на КАБ е изследвал 
всички  релевантни факти и обстоятелства, взел е предвид всички относими 
доказателства и по този начин е постановил едно законосъобразно и правилно решение, 
което следва да бъде оставено в сила.  

 
 
ГЛАСУВАЛИ:  

 
“ЗА” решението – 7 /СЕДЕМ/ гласа,   
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 
 
 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 
 
 

ПО Т. 4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 

Разглеждане на жалба с вх.№03/13.02.2019г. подадена от арх. Живко Ташков.  
 
Членовете на КС разгледаха представените материали. 



 
След дискусия членовете на съвета единодушно решиха да гласуват следния 

проект за 
 

РЕШЕНИЕ: 

 
1. КС на КАБ да изиска протокола от събранието на РК гр. Велико Търново. 
2. Да се направи контакт с КС на САБ, с моба да ни предоставят протокола 

на дружеството на САБ гр. Велико Търново, проведено на 11.02.2019г. 
 

ГЛАСУВАЛИ:  

 
“ЗА” решението – 7 /СЕДЕМ/ гласа,   
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 
 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 
 
 

ПО Т. 5. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 

По предложение на арх. Владимиров, да бъде разгледано спазването на 
вътрешният ред и правилата по които работи КС. 
 

- Членовете на КС обсъдиха редакцията на правилника за работа на КС на КАБ. 
- Председателя на КС запозна членовете на съвета за мотивите от които се е 

ръкорводил за внасянето на докладна записка до членовете на КДП, сврзана с 
представените материали от членове ва РК София област.  

- КС прегледа преписката за проверка на разходите на РК СО. 
 
След дискусия членовете на съвета единодушно решиха да гласуват следния 

проект за 
 

РЕШЕНИЕ: 

 
1.Ако е необходимо, Председателя на КС, да се изготви напомнително писмо 
за предоставяне на информация от счетоводството и комисията по бюджет 
и финанси за разходите на РК СО.  
 
2. Да се подготви правилника за работа на КС за публикуване на сайта на 
камарата. 

 
ГЛАСУВАЛИ:  
 
“ЗА” решението – 7 /СЕДЕМ/ гласа,   
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 
 



 
 

Арх. Чепилев предложи, ако се налага, следващото заседание на Контролен съвет 
да се проведе непосредствено преди откриване на предстоящото ОС на КАБ.  
 

Заседанието беше закрито в 15.00 ч. 
 
 

УЧАСТВАЛИ В ЗАСЕДАНИЕТО: 

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

 
 

Председател на КС на КАБ:              .............................. 
 

                                                         арх. Х. Чепилев  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

      Приложение №1  
 

 Към протокол  № 20 от заседание на Контролен съвет  на КАБ 

 
Проверки по РК, състав на комисиите и ориентировъчен период. 
 
1.гр. Велико Търново – Председател – арх. Юрий Георгиев Любомирски – 0886 861 007 

арх. Красимир Язов 
арх. Емил Василев 
доц. д-р арх. Станчо Веков  
 

2.гр. Враца –  Председател - арх. Калина Димитрова Мерудийска - 0888 833 068 
арх. Христо Чепилев  
арх. Борислав Владимиров 

 
3.гр. Ямбол –  Председател - арх. Даниела Колева Сивкова – 0888 267 399 

арх. Емил Василев 
арх. Събин Попов  
 

4.гр. Смолян – Председател - арх. Христо Михалев Караянков – 0887 319 825 
арх. Красимир Язов 
арх. Георги Бачев 

 
5.гр. Благоевград – Председател – арх. Здравко Александров Попов - 0899 863 530 

арх. Христо Чепилев  
        арх. Борислав Владимиров 
        арх. Събин Попов 
 
6.гр. Пловдив – Председател – Петко Иванов Костадинов – 0885 831 504 

арх. Христо Чепилев  
арх. Емил Василев 
арх. Георги Бачев 
арх. Борислав Владимиров 
арх. Събин Попов  
доц. д-р арх. Станчо Веков  
арх. Красимир Язов 
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