
 

 
П Р О Т О К О Л   № 02 

 
от  заседание на Контролен съвет  на КАБ 

 
 

Днес 26.11.2020 г. /двадесет и шести ноември две хиляди и двадесета година/ от             
10.00 часа се проведе редовно заседание на Контролен съвет от разстояние чрез виртуално             
участие на членовете, посредством видеоконферентна връзка през ZOOM платформа на          
адрес: 
 
ttps://zoom.us/j/96637621375?pwd=a3NFTXlWZ21Jbi9ZQnJEWHZYaTNXUT09 
 
Заседание от разстояние на основание т.I 1, б.е) от Заповед РД – 01-446/31.07.2020 г. на               
Министъра на Здравеопазването. 
 
На заседанието присъстваха : 
 

1. Арх. Костадин Христов – председател на КС 
2. Арх. Николай Баровски 
3. Арх. Банко Банов 
4. Арх. Пламен Генов 
5. Арх. Христо Чепилев 
6. Арх. Петър Стрясков 
7. Арх. Христо Венков 

 
За водене на протокола беше определена Люсиена Георгиева – технически секретар на КС. 
 

В 10:00 часа арх. Костадин Христов откри заседанието на КС, като информира            
членовете на КС за работата на УС на КАБ. 

Арх. Костадин Христов предложи заседанието да бъде проведено при следния дневен           
ред. 

 
 Дневен ред: 
 
1. Правилник на КС , Приемане на Протокол 1/05.11.2020г 
2. Избор на зам. председатели на КС и юридически съветник 
3. Правила за отчетност на КС 
4. Протокол 01 на УС мандат 2020-2024 г 
5. Протокол 01 на ОР мандат 2020-2024 г 
6. Неразплатени граждански договори на УС мандат 2016-2024 г. 
7. Непроведени ОИС на РК-Перник и РК-Търговище  
8. Протокол от XX ОС на КАБ – стенографски запис 
9. Постъпило писмо от арх. Румен Григоров 
10. По решението на XX ОС – „ОС на КАБ е следвало и следва да спазва законовото 
изискване за мандатност на органите на национално ниво на КАБ – УС, КС и КДП, изброени 
в чл.15 от ЗКАИИП. Кандидат членовете за тези органи нямат право да бъдат избирани за 
трети мандат, в който и да е от тях, ако преди това са били два последователни мандата в 



 

някои друг от тях (УС, КС и КДП). Аргументът е, че нито ЗКАИИП и Устава на КАБ не е 
казано, че ограничението в чл. 21 (2) е „отделно“ за всеки един от тях.“ 
11. Представители на КАБ в държавни и общински и неправителствени структури 
12. Правила за избор на членове в Органи за управление на КАБ – национални и 
регионални 
13. Правила в дейността на КАБ 
 
След дискусия, членовете на съвета единодушно решиха да гласуват следния проект за 

 
РЕШЕНИЕ: 
 

Приема  така предложения дневен ред. 
 
 
ГЛАСУВАЛИ:  
 
“ЗА” решението – 7 /СЕДЕМ/ гласа,  
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 
 

Решението се приема 
 
 

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 

Обсъждане и дискусия, относно Протокол 1/05.11.2020г на КС. Арх. Костадин Христов           
предложи на решение следния проект за 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

Видеоконферентното заседание на КС, проведено през платформата „ZOOM“ на         
05.11.2020 г се счита за първо редовно заседание на КС мандат 2020-2024 г. 
 
 
ГЛАСУВАЛИ:  
 
“ЗА” решението – 7 /СЕДЕМ/ гласа,  
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 
 

Решението се приема 
 
 
Следва дискусия, относно предложения на арх. П. Стрясков за изменение на Правилника на             
КС постъпили след приетите изменения   с Протокол 1/05.11.2020г. 
 
След обсъждане, арх. Костадин Христов предложи следния проект за: 
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РЕШЕНИЯ: 
 

1. Приема в чл.3(2) изречение първо да гласи „Заседанията се свикват от Председателя 
с писмено известие (електронна поща, факс) и по телефона (с текстово съобщение).“ 
 ГЛАСУВАЛИ:  
 
“ЗА” решението – 7 /СЕДЕМ/ гласа,  
“ПРОТИВ” решението– НЯМА,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 
 

2. Приема в чл.4(3) да се добави изречение второ което гласи „ Решението се взима по 
процедурата на чл. 3 (3).“ 

ГЛАСУВАЛИ:  
 
“ЗА” решението – 6 /ШЕСТ/ гласа,  
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1 /ЕДИН/ глас. 
 

3. Приема в чл.4(6) да се добави изречение второ което гласи „Протоколът по чл. 4(5) и 
приложените към него писмени особени мнения се представят на УС за ползване и 
съобразяване и се публикуват на сайта на КАБ, ако не са в противоречие с чл. 4(7).“ 

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

4. След дискусия отлага решението по предложението за промяна на чл.4(7) за 
доуточняване на текста.  

5. Отхвърля предложението за промяна в чл.4(8) изречение четвърто което гласи „След 
изготвянето и потвърждаването на писмен протокол съгласно общите правила на 
този Правилник, той се приема за валиден архив на проведеното не присъствено 
заседание заедно с видеозаписа.“ 
ГЛАСУВАЛИ:  
 
“ЗА” решението – 1 /един/ глас,  
“ПРОТИВ” решението– 5 /ПЕТ/ гласа,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 

6. Отхвърля предложението за промяна в чл.4(9) изречение второ което гласи „Взетите 
по този начин решения се ратифицират и включват в протокола от следващото 
заседание на КС.“ 
ГЛАСУВАЛИ:  
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“ЗА” решението – 1 /един/ глас,  
“ПРОТИВ” решението– 6 /ШЕСТ/ гласа.,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 
 
Приема Правилника за дейността и организацията на работата на Контролния съвет с            
приетите по-горе изменения да се приложи като Приложение 1 към този протокол. 
 
ГЛАСУВАЛИ:  
 
“ЗА” решението – 7 /СЕДЕМ/ гласа,  
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 

Решението се приема 
 

 
ПО Т. 2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 
Избор на зам. председатели на КС и юридически съветник 
 
Арх. Костадин Христов докладва, че са постъпили две предложения за избор на зам. -              
председател на КС – един или двама зам.- председателя. Последва дискусия, относно            
избора. 
Арх. Костадин Христов предложи на гласуване следния проект за 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

Членовете на КС приемат да има един заместник-председател на КС. 
 
ГЛАСУВАЛИ:  
 
“ЗА” решението – 4 /ЧЕТИРИ/ гласа,  
“ПРОТИВ” решението– 3 /ТРИМА/ гласа,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 
 

Решението се приема 
 

Арх. Костадин Христов предложи своя избор за зам.-председател на КС. 
Последва дискусия, относно избора.  
Председателят на КС арх. К.Христов предложи на гласуване следния проект за  
 

РЕШЕНИЕ: 
 

Заместник-председател на КС да стане арх. Христо Венков. 
 
ГЛАСУВАЛИ:  
 
“ЗА” решението – 7 /СЕДЕМ/ гласа,  
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,  
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“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 
Решението се приема 

 
Последва дискусия за избор на юрист на КС. 
Арх. Костадин Христов предложи следния проект за 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

Юрист Цвета Йоцова да продължи да изпълнява функциите на юридически съветник на 
КС. 
 
ГЛАСУВАЛИ:  
 
“ЗА” решението – 7 /СЕДЕМ/ гласа,  
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 

Решението се приема 
 
 
ПО Т. 3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 
Правила за отчетност на КС 
 
Арх. Костадин Христов представи на обсъждане и дискусия декларация за поверителност           
на членовете и предложи следния проект за 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

КС приема декларацията за поверителност на данните да бъде попълнена от 
членовете на КС. 
 
ГЛАСУВАЛИ:  
 
“ЗА” решението – 6 /ШЕСТ/ гласа,  
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 

Решението се приема 
 

 
Последва обсъждане, относно гражданските договори и протоколи за отчет на дейността на 
КС. 
 
Арх. Костадин Христов предложи следния проект за  
 

РЕШЕНИЕ: 
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Членовете на КС да сключат граждански договори до края на мандата и ежемесечно да 
се изплащат заседателни, съгласно докладна записка на председателя на КС и протокол 
за отчет на дейността на КС. 
 
ГЛАСУВАЛИ:  
 
“ЗА” решението – 6 /ШЕСТ/ гласа,  
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 

Решението се приема 
 
 
ПО Т. 4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Протокол 01 на УС мандат 2020-2024 г 
 
Арх. Николай Баровски и арх. Христо Чепилев докладваха важни точки и взети решения с              
Протокол 1 на УС. Последваха обсъждания и дискусия, относно препоръки към УС. 
Арх. Костадин Христов предложи за гласуване следния проект за 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

Няма забележки по Протокол 01 от 23.10.2020г на заседанието на УС на КАБ. 
КС да даде своите препоръки на УС, всички гласувани документи да се публикуват като 
приложения към Протокола от заседанието на УС. 
 
ГЛАСУВАЛИ:  
 
“ЗА” решението – 6 /ШЕСТ/ гласа,  
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 

Решението се приема 
 
 
 
ПО Т. 5. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Протокол 01 на ОР мандат 2020-2024 г 
 
 
Арх. Христо Чепилев и арх. Николай Баровски представиха Протокол 1 на ОР на останалите              
членове на КС. Последва дискусия. 
Арх. Костадин Христов предложи следния проект за 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

Няма забележки по Протокол 01 от 13.11.2020г на заседанието ОР на КАБ. 
КС да обърне внимание на УС, представителите на КАБ в държавни институции на             
национално ниво да се обсъждат и избират предварително с решение на УС.            
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Правомощията на ОР съгласно т.5 от Временни правомощия на ОР, да се прилагат по              
изключение в неотложни случаи. 
 
ГЛАСУВАЛИ:  
 
“ЗА” решението – 7 /СЕДЕМ/ гласа,  
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 

Решението се приема 
 
 
 
ПО Т. 6. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Неразплатени граждански договори на УС мандат 2016-2024 г. 
 
Представена беше таблицата с неразплатени граждански договори през отминалия мандат,          
изготвена от техническия персонал. Последва дискусия и обсъждания, относно изплащания          
на гражданските договори. 
Арх. Костадин Христов предложи следния проект за 
 

РЕШЕНИЕ: 
 
КС възлага на арх. Христо Чепилев, арх. Петър Стрясков и арх. Христо Венков да              
извършат проверка на представената информация и да подготвят проект за решение.           
В справката да се включат и оставащите за разплащане договори от предходното            
ръководство и съгласно решения на XX ОС, както и да се извърши проверка на              
представената информация, със срок до края на м. януари, да се изготви становище за              
анализ на наблюденията и препоръки за бъдещи решения по тази тема към УС. 
 
ГЛАСУВАЛИ:  
 
“ЗА” решението – 7 /СЕДЕМ/ гласа,  
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 

Решението се приема 
 
 
 

ПО Т. 7. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Непроведени ОИС на РК-Перник и РК-Търговище 
 
Арх. Костадин Христов докладва за проведено Общо-изборно събрание на РК Търговище и            
съобщи, че все още няма информация за проведено такова от РК Перник. След обсъждане,              
единодушно се взе решение да се напомни на РК-Перник за уставните правила за избор на               
Председател на РК. 
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ПО Т. 8. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Протокол от XX ОС на КАБ – стенографски запис 
 
Представен беше за обсъждане Протокола от 20-то ОС на КАБ. Последва дискусия и             
проект за  
 

РЕШЕНИЕ: 
 

КС възлага на арх. Банко Банов, арх. Христо Чепилев, арх. Костадин Христов и арх. 
Христо Венков да извършат проверка на представената информация и да подготвят 
проект за решение. Решенията, взети на XX ОС следва да бъдат докладвани на УС от 
Комисията по решенията, КС да излезе с обобщено становище по отношение 
процедурите и взетите решения на XX ОС за следващо заседание на КС. 
 
ГЛАСУВАЛИ:  
 
“ЗА” решението – 6 /ШЕСТ/ гласа,  
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 

Решението се приема 
 
 
 

ПО Т. 9. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Постъпило писмо от арх. Румен Григоров 
 
Арх. Костадин Христов запозна членовете на КС с постъпило писмо от арх. Румен Григоров, 
относно искана информация от РК Пловдив. Арх. Костадин Христов съобщи, че исканата 
информация от арх. Григоров е предоставена от регионалната колегия и не е необходима 
намеса на КС. 
 
 

 
ПО Т. 10. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
По решението на XX ОС – „ОС на КАБ е следвало и следва да спазва законовото 
изискване за мандатност на органите на национално ниво на КАБ – УС, КС и КДП, 
изброени в чл.15 от ЗКАИИП. Кандидат членовете за тези органи нямат право да бъдат 
избирани за трети мандат, в който и да е от тях, ако преди това са били два 
последователни мандата в някои друг от тях (УС, КС и КДП). Аргументът е, че нито 
ЗКАИИП и Устава на КАБ не е казано, че ограничението в чл. 21 (2) е „отделно“ за 
всеки един от тях.“ 
 
Арх. Костадин Христов предложи следния проект за 
 

РЕШЕНИЕ: 
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КС възлага на арх. Н. Баровски и арх. Хр. Чепилев да систематизират и представят за               
обсъждане материалите по казуса с мандатността, разглеждани в предходния мандат          
на УС и КС, включително допустимостта член да заема едновременно място в            
регионални и национални органи на КАБ.  
 
ГЛАСУВАЛИ:  
 
“ЗА” решението – 7 /СЕДЕМ/ гласа,  
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 

Решението се приема 
 
 
 

ПО Т. 11. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Представители на КАБ в държавни и общински и неправителствени структури. 
Последва дискусия, относно действащия Правилник на КАБ за избор на представители и 
подготовка на предложения за препоръки към УС. 
 Арх. Костадин Христов предложи следния проект за  
 

РЕШЕНИЕ: 
 

КС възлага на арх. Христо Венков, арх. Петър Стрясков и  арх. Банко Банов да направят 
анализ на  действащия Правилник на КАБ за избор на представители и подготовка на 
предложения за препоръки към УС, със срок за изпълнение до първо заседание през 2021г. 
 
ГЛАСУВАЛИ:  
 
“ЗА” решението – 7 /СЕДЕМ/ гласа,  
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 

Решението се приема 
 
 

Членовете на КС обсъдиха Правилника на КАБ за избор на журьори и подготовка на 
предложения за препоръки към УС. 
Арх. Костадин Христов подложи на гласуване следния проект за 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

КС възлага на арх. Банко Банов и арх. Пламен Генов анализ на действащия Правилник на 
КАБ за избор на журьори и подготовка на предложения за препоръки към УС, със срок за 
изпълнение до първо заседание през 2021г. 
 
 
ГЛАСУВАЛИ:  
 
“ЗА” решението – 7 /СЕДЕМ/ гласа,  
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“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 

Решението се приема 
 
 

На заседанието се обсъди  и Правилникът за работа на УС и подготовка на предложения за 
препоръки към УС. Последва дискусия и арх. Костадин Христов предложи следния проект 
за 
 
 

РЕШЕНИЕ: 
 
КС възлага на арх. Костадин Христов и арх. Христо Чепилев да изготвят анализ на               

действащия Правилник на работа на УС и подготовка на предложения за препоръки към             
УС – отпадане на „делегирани заместници“ по настояването на КДП, със срок за             
изпълнение до следващо заседание на КС. 
 
ГЛАСУВАЛИ:  
 
“ЗА” решението – 7 /СЕДЕМ/ гласа,  
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 

Решението се приема 
 
 

 
 
ПО Т. 12. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Правила за избор на членове в Органи за управление на КАБ –            
национални и регионални 
 
Арх. Костадин Христов предлага на членовете на КС следните проекти за  
 

РЕШЕНИЕ: 
 

КС възлага на арх. Пламен Генов, арх. Христо Венков, и арх. Христо Чепилев да              
систематизират информацията от Декларациите по образец на КС, като определя срок           
за изпълнение до следващо заседание на КС. 
 
ГЛАСУВАЛИ:  
 
“ЗА” решението – 5 /ПЕТ/ гласа,  
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 

Решението се приема 
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РЕШЕНИЕ: 

 
КС възлага на арх. Банко Банов, арх. Христо Чепилев, и арх. Николай Баровски анализ на               
чл. 24 (2) и чл. 13 (1) т.5 от Устава на КАБ и подготвяне на предложения за промяна, на                   
следващо заседание на КС да се докладва предварително систематизирана информация. 
 
ГЛАСУВАЛИ: 
 
“ЗА” решението – 6/ШЕСТ/ гласа,  
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 

Решението се приема 
 
 
 

ПО Т. 13. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Правила в дейността на КАБ 
 
Членовете на КС се запознаха с действащите правила в дейността на КАБ, относно 
финансовите правила на КАБ и след дискусия, арх. Костадин Христов предложи следния 
проект за  
 

РЕШЕНИЕ: 
 

КС възлага на арх. Петър Стрясков, арх. Костадин Христов и арх. Николай Баровски да              
извършат анализ на Финансовия правилник на КАБ и изготвяне на предложения на КС към              
Комисията по бюджет и финанси за неговото подобрение и по “отношение           
приложението му от регионалните колегии”.  

 

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

Решението се приема 
 

Членовете на КС обсъдиха Регламента за работа на ОС. Арх. Костадин Христов предложи 
следния проект за 

 

РЕШЕНИЕ: 
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КС възлага на арх. Николай Баровски, арх. Костадин Христов и арх. Пламен Генов да 
анализират Регламента за работа на ОС и изготвяне на предложения на КС към УС за 
неговото подобряване.  

 

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

Решението се приема 
 

Последва дискусия, относно бюджета на КС за 2021г. Арх. Костадин Христов подложи на 
гласуване следния проект за 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

КС възлага на арх. Христо Чепилев, арх. Банко Банов и арх. Христо Венков да изготвят 
бюджет на КС за 2021 г.  
 
ГЛАСУВАЛИ: 
 
“ЗА” решението – 6/ШЕСТ/ гласа,  
“ПРОТИВ” решението– НЯМА.,  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- НЯМА. 

Решението се приема 
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Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито в 14.30 ч. 
 

 
УЧАСТВАЛИ В ЗАСЕДАНИЕТО: 

 
Присъстващи членове на КС:  
 
 
арх. Костадин Христов ............................. 
 
арх. Николай Баровски ……………………  
 
арх. Банко Банов .............................. 
 
арх. Пламен Генов .............................. 
 
арх. Петър Стрясков                                  .............................. 
 
арх. Христо Чепилев …………………… 
  
арх. Христо Венков                      ............................. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
 

П Р А В И Л Н И К 
за дейността и организацията на работа на Контролния съвет 

приет на заседание на Контролния съвет с Протокол No 01/ 
06.06.2012 г., 

изменен, утвърден и допълнен на заседания на Контролния 
съвет с Протокол № 17/12.03.2014г., Протокол № 21/29.07.2014г., 

Протокол № 6/07.12 .2016г., Протокол № 01/05.11.2020 г и 
Протокол № 02/26.11.2020 г 

 

ГЛАВА ПЪРВА 
Общи положения 

Чл.1 (1) Този правилник урежда дейността и организацията на работата на 
Контролния съвет (КС). 

(2) Контролният съвет изпълнява функциите определени от Закона за камарите 
на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и Устава на 
камарата на архитектите в България. 

(3) Контролният съвет отчита своята работа пред Общото събрание на 
Камарата на архитектите. 

(4) Контролният съвет се представлява от Председателя на съвета, а в 
негово отсъствие от Зам. председателя (те). При отсъствие на Председателя на КС и 
Зам. председателя (те), КС се представлява от член на КС, посочен от Председателя. 
 

 

ГЛАВА ВТОРА 
Състав и организация на работата 

Чл.2 (1) (изм. 2016 г.) Контролният съвет се състои от председател и шестима членове. 
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(2) (изм. 2016 г.) Председателят се избира от Общото събрание, като има право да посочи 
един или двама Заместник председатели от състава на Контролния съвет, които подлежат на 
утвърждаване с обикновено мнозинство. 

(3) Контролният съвет се подпомага от съветник с юридическо образование и от 
организационен (технически) секретар, а за определени специфични случаи и от други 
специалисти. 
 

Чл.3 (1) Редовни заседания на Контролния съвет се провеждат след всяко заседание на             
Управителния съвет и извънредни, когато се приемат резултатите от извършени проверки           
както и за разглеждане на въпроси, жалби и сигнали от структурните звена на Камарата или               
нейни членове. 

(2) (изм. 2020 г.) Заседанията се свикват от Председателя с писмено известие (електронна 
поща, факс) и по телефона (с текстово съобщение). Заседание може да се свика и по искане 
на най-малко трима от членовете на КС. 

(3) (изм. 2020 г.) Решенията се взимат при минимален кворум пет члена с обикновено 
мнозинство – повече от половината от присъстващите. 

(4) Повече от три отсъствия от заседанията по неуважителни причини на Председателя, Зам. 
председател (ите) или на член на Контролния съвет се счита за отказ от участие в работата 
му и неизпълнение на задълженията съгл. чл. 21, ал.5, т.3 от ЗКАИИП. 

(5) (изм. 2016 г.) Когато лице от състава на Контролния съвет има частен интерес при 
изпълнение на свое правомощие или задължение по служба, то следва да подаде 
декларация по смисъла на чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ, с която се отвежда от изпълнението на 
конкретните си правомощия. Декларацията по ал. 1 се подава преди започването или по 
време на изпълнението на правомощието или задължението по служба. 

 

Чл.4 (1) Писменото известие по чл. 3, ал. 2 се изпраща на членовете на Контролния съвет 
най-късно седем календарни дни преди датата на заседанието. В него се изписва дневния 
ред на заседанието. 

(2) Промени по дневния ред могат да се правят при крайна необходимост и ако поводът за 
промяната е настъпил след публикуване на писменото известие по чл. 3, ал. 2. 
Предложението за промяна на дневния ред трябва да бъде мотивирано и изпратено до 
всички членове на Контролния съвет най-малко три календарни дни преди датата на 
заседанието. 

(3) (изм. 2020 г.) По изключение, във връзка с неотложни въпроси Контролния съвет може да 
вземе решение за промяна на дневния ред и в деня на заседанието. Решението се взима по 
процедурата на чл. 3 (3). 
 

(4) (изм. 2016 г.). Работният текст на протокола от заседанията на Контролния съвет се 
изготвя от организационния (технически) секретар, в срок от седем работни дни от датата на 
заседанието. До изтичане на този срок протокола се изпраща за съгласуване до състава на 
КС, като всеки от присъствалите на съответното заседание има право да направят своите 
възражения, допълнения и корекции в срок от пет работни дни от датата на получаване на 
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протокола. В случай, че в този срок не постъпят такива, се счита, че е изразено съгласие с 
предложеният работен текст на протокола. Основателните възражения, корекции и 
допълненията се обобщават от Председателя и се включват в окончателния текст на 
протокола, който се изпраща отново за информация до състава на КС. Окончателният текст 
на протокола се подписва от всички присъствали на заседанието.  

(5) (изм. 2016 г.). Гласувалите против дадено решение или несъгласните с окончателния текст 
на протокола имат право да изготвят особени мнения в писмен вид до 3 (три) дни след 
получаване на окончателния текст на протокола. Особените мнения са неразделна част от 
протокола. 

(6) (изм. 2020 г.) Председателят или упълномощен от него член на Контролния съвет 
уведомява Управителния съвет за взетите решения. Протоколът по чл. 4(5) и приложените 
към него писмени особени мнения се представят на УС за ползване и съобразяване и се 
публикуват на сайта на КАБ, ако не са в противоречие с чл. 4(7). 

(7) Решенията на Контролния съвет са публични с изключение на тези, които съдържат 
класифицирана информация. 

(8) (нова 2020г.) При необходимост с решение на Председателя на КС могат да се провеждат 
и не присъствено заседания чрез видеоконферентна връзка. Дневния ред и датата на тези 
заседания се уточняват и обявяват съгласно общите правила на този Правилник. На 
заседанията се прави видеозапис с цел подпомагане изготвянето на писмен протокол. След 
изготвянето и потвърждаването на писмен протокол съгласно общите правила на този 
Правилник, той се приема за единствен валиден архив на проведеното неприсъствено 
заседание. 

(9) (бивша т.8) (нова 2016 г.) По изключение и в случай, че важни причини налагат това 
Контролния съвет може да взема решения и с неприсъствено дистанционно гласуване по 
електронен път. Взетите по този начин решения се включват в протокола от следващото 
заседание на КС. 
 

 

ГЛАВА ТРЕТА 
Статут и функции 

Чл.5 (1) Контролният орган на Камарата на архитектите в България е Контролният съвет. 

(2) Освен определените в Закона за камарите на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране и Устава на КАБ, Контролният съвет изпълнява и следните 
други функции: 

1. Контролира законосъобразността на решенията на Управителния съвет, на Комисията 
по дисциплинарно производство и на съветите на регионалните колегии. 
  
2. Контролира законосъобразното и целесъобразно изразходване на средствата на 
Камарата. 
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3. Подпомага работата на Управителния съвет, Комисията по дисциплинарно 
производство и Съветите на регионалните колегии в рамките на своята компетентност и 
правомощия. 
  
4. Представя пред Общото събрание на Камарата отчет за дейността си и предлага 
решение за освобождаване от отговорност на Председателя на КАБ и членовете на 
Управителния съвет, ако приеме, че са налице условия за това. 
  
5. (нова 2020 г.) Изпълнява други задачи съобразно неговата компетентност. 
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