
 
  

 

П Р О Т О К О Л   № 23 
 

от заседание на Контролен съвет  на КАБ 
 
 
 Днес 04.10.2019 г. /четвърти октомври две хиляди  и деветнадесета година/, в гр. 
София, ул. „Кракра‘‘ № 15, се проведе двадесет и трето 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 14,00 часа за откриване на заседанието се явиха: 
 
арх. Христо Чепилев – председател на КС на КАБ; 
арх. Емил Василев – зам.-предесдател на КС на КАБ; 
арх. Борислав Владимиров – член; 
доц. д-р арх. Станчо Веков – член; 
арх. Събин Попов – член; 
 
По уважителни причина от заседанието отсъстваха арх. Красимир Язов-зам.-

председател, арх.Георги Бачев -член и адв. Христо Казармов-адвокат на Комисията. 
 
На заседанието присъства техническият секретар на КС – Мария Драганска. 
 
В 14:00 часа  Председателя на КС - арх. Христо Чепилев откри заседанието и 

предложи то да се проведе при следния дневен ред. 
 

 Дневен ред: 
 

1. Разглеждане на материали за УС. 
 

2. Запознаване с материали, които са постъпили в отговор на наше запитване 
до Председателя на УС на КАБ-арх. Борислав Игнатов. 

 
3. Разглеждане на получени отговори от КДП на КАБ. 

 
4. Разглеждане на писмо от членове на УС на КАБ, относно неприсъствено 

гласуване и решения на оперативно ръководство. 
 

 

 
След дискусия членовете на съвета единодушно решиха да гласуват следния 

проект за  
 
  
 



 
РЕШЕНИЕ: 
 

Приема  така предложения дневен ред. 
 
ГЛАСУВАЛИ:  
 
“ЗА” решението – 5 /ПЕТ/ 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: 
 
Разглеждане на материали за УС. 
 

Арх. Христо Чепилев докладва за постъпил писма от арх. Николай Баровски-зам. 
–председател на УС на КАБ с вх. № КС 019/02.10.2019г. и вх. № КС 20/02.10.2019г. 

 
 
След дискусия членовете на съвета единодушно решиха да гласуват следния 

проект за 
  

РЕШЕНИЕ: 
 

1.1 КС на КАБ предлага на УС, да излезе с решение, относно Отвореното 
писмо, което да бъде качено на сайта на КАБ от Протокол на УС на КАБ с № 
25/03.09.2019г.; 

 
 
 
ГЛАСУВАЛИ:  

 
“ЗА” решението – 5 /ПЕТ/ гласа,   
“ПРОТИВ” решението– НЯМА,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 
 
 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 
 

1.2 КС на КАБ, обръща внимание на арх. Петкана Бакалова-зам.-председател 
на УС на КАБ, по повод на писмо с изх. № 238/16.09.2019г., като становище от името 



 
на Камарата, да могат да бъдат изпратено само, ако са съгласуване от 
съответната ресорна Комисия и приети от УС на КАБ. 

 
ГЛАСУВАЛИ:  

 
“ЗА” решението – 5 /ПЕТ/ гласа,   
“ПРОТИВ” решението– НЯМА,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 
 
 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 
 
1.3 Относно вх. № КС 19/02.10.2019г.  – КС счита, че заседанието на УС на КАБ 

е проведено съгласно действащия  правилника за неговата работа.  
 
ГЛАСУВАЛИ:  

 
“ЗА” решението – 5 /ПЕТ/ гласа,   
“ПРОТИВ” решението– НЯМА,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 
 
 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 
 
1.4 Относно вх. № КС 20/02.10.2019г. – КС предлага да се поиска становище от 

външни юристи, което да бъде заплатено от бюджета на КАБ. 
 
ГЛАСУВАЛИ:  

 
“ЗА” решението – 5 /ПЕТ/ гласа,   
“ПРОТИВ” решението– НЯМА,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 
 
 
 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 

. 
 
ПО Т. 2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 



 
Запознаване с материали, които са постъпили в отговор на наше запитване 

до Председателя на УС на КАБ-арх. Борислав Игнатов. 
 
Арх. Христо Чепилев докладва за постъпил отговор от Председателя на УС на 

КАБ-арх. Борислав Игнатов с вх. № КС 14/02.09.2019. 
 
След дискусия членовете на съвета единодушно решиха да гласуват следния 

проект за 
  

РЕШЕНИЕ: 

 

Приема предоставената информация от Председателя на УС на КАБ- 

арх. Борислав Игнатов. 

 
ГЛАСУВАЛИ:  

 
“ЗА” решението – 5 /ПЕТ/ гласа,   
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 
 
 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 
 

 
 

ПО Т. 3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 

Разглеждане на получени отговори от КДП на КАБ. 
 

Арх. Христо Чепилев докладва за постъпили отговори от Председателя на КДП на 
КАБ-арх. Румен Йотов с вх. № КС 15/30.09.2019 и вх. № КС 16/30.09.2019. 

 
След дискусия членовете на съвета единодушно решиха да гласуват следния 

проект за 
  

РЕШЕНИЕ: 
 

3.1. Относно вх. № КС 15/30.09.2019 – отговор от арх. Румен Йотов – 

председател на КДП на КАБ 

 

До едномесечен срок да се събере необходимата информация за КДП на КАБ 

и да се предложи на неприсъствено гласуване. 

 

ГЛАСУВАЛИ:  

 
“ЗА” решението – 5 /ПЕТ/ гласа,   



 
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 
 
 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 
 

 

3.2. вх. № КС 15/30.09.2019 – отговор от арх. Румен Йотов – председател на 

КДП на КАБ 

 

Арх. Чепилев, да изготви отговор в лично качество, съгласно решение на 

предходно заседание на КС на КАБ. 
 

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

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 
 
 
 

ПО Т. 4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 

Разглеждане на писмо от членове на УС на КАБ, относно неприсъствено 
гласуване и решения на оперативно ръководство. 

 
Арх. Христо Чепилев докладва за постъпил  сигнал от арх. Маргарита Козовска-

член на УС на КАБ и арх. Даниела Сивкова-член на УС на КАБ с вх. № КС 
17/01.10.2019г. 

 
След дискусия членовете на съвета единодушно решиха да гласуват следния 

проект за 
  

РЕШЕНИЕ: 
 

КС отново обръща внимание на членовете на УС, че Председателят 

на УС на КАБ системно не спазва правилника за работа на УС, при 

подготовката на материалите, както и предоставянето им в срок на 

членовете на УС, с което затруднява нормалната работа на съвета.  

 
ГЛАСУВАЛИ:  
 



 
“ЗА” решението – 5 /ПЕТ/ гласа,   
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 
 
 
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 
 

 
 

Заседанието беше закрито в 16.00 ч. 
 
 

УЧАСТВАЛИ В ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

Присъстващи членове на КС:  
 
 

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

 
 

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

                                                         арх. Х. Чепилев  
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