
 

 
П Р О Т О К О Л   № 06 

 
от  заседание на Контролен съвет  на КАБ 

 
 
  

Днес, 10 декември 2021 г. (десети декември две хиляди  двадесет и първа година) се 
проведе редовно заседание от 14.00 ч на Контролен съвет от разстояние чрез виртуално 
участие на членовете, посредством видеоконферентна връзка през ZOOM платформа на 
адрес: 

https://us06web.zoom.us/j/82003971955?pwd=UDYrTFZVVkowTlpQQ1hQem9mRlNDQT09 
 

 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. Христо Венков – зам. председател на КС 

3. Арх. Пламен Генов 

4. Арх. Христо Чепилев 

5. Арх. Николай Баровски 
 
По уважителни причини на заседанието не присъстваха арх. Петър Стрясков и арх. Банко 
Банов. 
 

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

 
Заседанието бе открито от Председателя на КС арх. Костадин Христов по следния  
 
Дневен ред: 
 

1. Жалба на арх. Иван Василев – неприсъствено решение 
 
2. Проверка на мандатността на членовете на Съветите на Регионалните колегии 
 
3. Преглед на Протокол 07/26.08.2021г на УС на КАБ 
 
4. Преглед на Протокол 08/11.09.2021г на УС на КАБ. 
 
5. Преглед на Протокол 09/02.10.2021г на УС на КАБ.  
 
6. Преглед на Протокол 10/17.11.2021г на УС на КАБ. 
 
7. Неразплатени Граждански договори за 2020 г 
 

https://us06web.zoom.us/j/82003971955?pwd=UDYrTFZVVkowTlpQQ1hQem9mRlNDQT09
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8. Други 
 

 
По предложение на арх. Костадин Христов се взе следното: 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

Контролен съвет приема така представения дневен ред без забележки. 
 
Гласували 5 души: „за” – 5, „против” – 0, „въздържал се” – 0.  
 
Решението се приема. 
 
 
 
По т.1 от Дневния ред 
 
Жалба на арх. Иван Василев срещу решението на УС за отказ от вписване в 

регистъра с ППП  – неприсъствено решение 
 

 Арх. Костадин Христов докладва, че приетото с неприсъствено решение на КС писмо-
отговор потвърждаващо решението на УС, е изпратено до арх. Иван Василев с копие до 
Съвета на РК София-град за информация. 
 Арх. Чепилев предложи да се направи проверка в РК София-град какви други 
договори има сключени  от работодателя на арх. Иван Василев. 

След дискусия арх. Костадин Христов предложи проект за 
 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

Отговорът на КС на писмото на арх. Иван Василев, след заличаване на личните 
данни, да бъде включен в протокола на настоящето заседание.  

 
 
Гласували 5 души: „за” – 5, „против” – 0, „въздържал се” – 0.  
 
Решението се приема 
 
 
По т.2 от дневния ред 
 
Проверка на мандатността на членовете на Съветите на Регионалните колегии 
 
Арх. Костадин Христов докладва окончателната справка, относно мандатността като 15 

РК имат в състава си проблематични членове с повече от два последователни мандата 
съгласно Устава на КАБ. Арх. Костадин Христов представи на членовете на КС таблици с 
уточнена мандатност на текущите членовете на Съветите на РК, съобразно предоставените 
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протоколи от изборни Общи събрания на Регионалните колегии с окончателна информация. 
В обобщен вид информацията има следния вид: 

 
28 – Регионални колегии в КАБ 
11 – Председатели на Съвети на РК с повече от 2 последователни мандата в съвета  
15 – Съвети на РК с членове с повече от 2 последователни мандата /включително 11те/ 
13 – Съвета на РК с членове изпълняващи разпоредбата на чл. 24 (2) от Устава 
 
Спрямо числения състав на регионалните колегии справката има следния вид: 
 

Колегии с до 10 члена с ППП – 2 бр.     Проблемни –  2 бр. 
Колегии с до 25 члена с ППП – 7 бр.     Проблемни –  3 бр. 
Колегии с до 40 члена с ППП – 7 бр.     Проблемни –  5 бр. 
Колегии с до 85 члена с ППП – 7 бр.     Проблемни –  5 бр. 
Колегии с над 85 члена с ППП – 5 бр.   Проблемни –  0 бр. 
 

Констатациите на КС са представени на УС с препоръки за решение. Информирани са 
с официални писма, на заявените в КАБ електронни адреси, членовете на регионални колегии 
с констатираните проблеми в съставите на Съветите им. Отправени са им препоръки за изход 
от създалата се ситуация. На свое заседание УС на КАБ разгледа доклада на КС, и прие 
решение с което информира Контролния съвет, че преценява че с препоръките на КС се 
надхвърлят правомощията му, констатира че УС няма правомощия да контролира 
Регионалните колегии и тълкува Устава като неясен по отношение констатациите на 
Контролния съвет. Със свое решение Управителния съвет се задължи да предложи промени 
в Устава на КАБ по отношение мандатността на членовете на Съветите на РК, на следващото 
присъствено Общо събрание на КАБ. 

Арх. Чепилев предложи този проблем да бъде засегнат в доклада на КС пред ОС. 
Арх. Костадин Христов предложи следния проект за 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

Проверката на КС с констатациите и предприетите действия, относно 
мандатността на членовете на Съветите на РК  да бъде включена в доклада пред ОС. 

 
Гласували 5 души: „за” – 5, „против” – 0, „въздържал се” – 0.  
 
Решението се приема 
 

 
 
По т.3 от дневния ред 
 
Преглед на Протокол 07/26.08.2021г на УС на КАБ 
 
Арх. Костадин Христов докладва, че на заседанието не беше представен бюджет на 

КАБ и предложи следния проект за 
 

РЕШЕНИЕ: 
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КС приема Протокол 7/26.08.2021г на УС на КАБ без забележки. 
 
Гласували 5 души: „за” – 5, „против” – 0, „въздържал се” – 0.  
 
Решението се приема 
 
 
По т.4 от дневния ред 
 
Преглед на Протокол 08/11.09.2021г на УС на КАБ. 
 
 
Арх. Костадин Христов представи Протокол 8/11.09.2021г на УС на КАБ на членовете 

на КС като разясни, че на заседанието на УС се разгледаха оферти за провеждане на онлайн 
Общо събрание на КАБ. Арх. Костадин Христов предложи следния проект за 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
КС приема Протокол 8/11.09.2021г на УС на КАБ без забележки. 
 
Гласували 5 души: „за” – 5, „против” – 0, „въздържал се” – 0.  
 
Решението се приема 
 
 
 
По т.5 от дневния ред 
 
Преглед на Протокол 09/02.10.2021г на УС на КАБ 
 
Арх. Костадин Христов докладва за заседанието на УС на КАБ, което бе проведено в 

гр. Бургас. 
 
След кратка дискусия арх. Костадин Христов предложи следния проект за 
 

РЕШЕНИЕ: 
 
КС приема Протокол 9/02.10.2021г на УС на КАБ без забележки. 
 
Гласували 5 души: „за” – 5, „против” – 0, „въздържал се” – 0. 
 
Решението се приема 
 
 
 
По т.6 от дневния ред 
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Преглед на Протокол 10/17.11.2021г на УС на КАБ 
 
Арх. Костадин Христов представи Протокол 10/17.11.2021г на УС на КАБ. Подробно 

разясни писмото от арх. Кирил Андонов, адресиран до УС на КАБ с копие КС срещу 
председателя на УС на КАБ. Арх. Христов информира членовете на КС, че типовия текст на 
Меморандум с политическите партии и подписаните въз основа на него документи ще бъдат 
публикувани на сайта на КАБ, в секция „ОФИЦИАЛНИ ПИСМА И СТАНОВИЩА“. 

След дискусия. Арх. Костадин Христов предложи следния проект за 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

КС приема Протокол 10/17.11.2021г на УС на КАБ без забележки. 
 
Гласували 5 души: „за” – 5, „против” – 0, „въздържал се” – 0.  
 
Решението се приема 
 
 
Относно писмото на арх. Кирил Андонов и последвалата дискусия, арх. Костадин 

Христов предложи следния проект за 
 

РЕШЕНИЕ: 
  
Да се изпрати писмо до арх. Кирил Андонов с отговор от КС. 

 
Гласували 5 души: „за” – 5, „против” – 0, „въздържал се” – 0.  
 
Решението се приема 
 
 
По т.7 от дневния ред 
 
Неразплатени Граждански договори за 2020 г 
 
Арх. Костадин Христов докладва, че на заседанието на УС на КАБ в град Брацигово, 

Председателят на УС на КАБ арх. Владимир Милков представи, че е разплатил задълженията 
по граждански договори от 2020г. Арх. Христов представи и таблица с прогнозни суми и 
реално изплатени. След изискана справка от счетоводството става ясно, че до края на 2020г 
не са разплащани граждански договори по трите ресора на предходния мандат на УС. Арх. 
Чепилев докладва, че към членовете на КС няма задължения. През 2021 г са разплатени 
задълженията по граждански договори в ресори Практика и Квалификации, има останали 
неразплатени задължения към ресор Нормативи. Арх. Баровски даде разяснения относно 
неразплатените заседателни на УС.  

Арх. Костадин Христов предложи следния проект за 
 

РЕШЕНИЕ: 
 



 

6 

 

КС да изиска от УС на КАБ официална справка за разплащане на неразплатените 
граждански договори от предходния мандат. 

 
Гласували 5 души: „за” – 5, „против” – 0, „въздържал се” – 0.  
 
Решението се приема 
 
 
 
По т.8 от дневния ред 
 
Други 
 
Арх. Костадин Христов подробно представи хронология на решенията на УС на КАБ за 

провеждане на Общо събрание, решението да се провежда онлайн, като представи и 
офертите на фирми за изготвяне на платформи. Арх. Христов представи предложението на 
АЙ КОНСУЛТ Общото събрание да се осъществи чрез платформата ЗУУМ (ZOOM). Показа 
нагледно какви са стъпките за регистриране и работа със ЗУУМ (ZOOM). Представи и 
проблемите, пред които е изправена платформата ЗУУМ (ZOOM) и евентуалните решения на 
проблема. Поради краткия срок на изпълнение на подготвителните дейности, УС на КАБ 
отложи провеждане на Общо събрание на КАБ за календарната 2021 г.  

Арх. Чепилев изрази мнение, че Общото събрание трябва да е едно през 2022 г. като 
съвпада с Отчетно – изборното за КДП. Арх. Христов съобщи, че до края на месец януари 
2022 г. УС на КАБ е приел решение да подготви всички необходими материали за ОС. Арх. 
Чепилев изрази мнение относно подредбата на предложения дневен ред на ОС и 
представяне на доклада на КС, който трябва да е преди този на УС. Последва дискусия 
относно дневния ред. Арх. Баровски сподели мнението си, че липсва точка за приемане на 
ГФО, както и точката за Решения. Арх. Христов обясни, че този дневен ред е представен на 
заседание на УС в съкратен срок и въпреки опитите за редактиране по време на самото 
заседание изказаните забележки са изцяло основателни. Информира членовете на КС, че 
голяма част от регионалните колегии не са провели техни Общи събрания за календарната 
2021 г.  

Арх. Баровски изрази мнение, че за отлагане на Общото събрание няма обективна 
пречка. По-скоро голям проблем е, че няма подготвени документи за провеждане на 
събранието, без да са търсени други варианти за провеждане. Това нарушава Устава и 
Закона, препоръчва да се направи едно пробно Общо събрание, за да се подготвят и 
ориентират делегатите. Арх. Генов изрази мнение, че подкрепя двете събрания да се 
проведат в едно. 

След дискусия арх. Костадин Христов предложи следния проект за 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

КС възлага на арх. Николай Баровски да подготви текст на писмо до УС, с което да 
се изрази становище на КС по отношение отлагане на Общото събрание на КАБ за 2021 
г. Писмото да бъде подложено на неприсъствено гласуване от членовете на КС преди 
изпращането му и да бъде публикувано със следващия протокол на КС. 

 
Гласували 5 души: „за” – 5, „против” – 0, „въздържал се” – 0.  
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Решението се приема 
 
 
Арх. Христов информира членовете на КС, за една от причините изтъкнати на 

заседанието на УС за отлагане Общото събрание на Камарата – липса на време за 
провеждане на Общи събрания на регионалните колегии. Голяма част от регионалните 
колегии не са провели техни Общи събрания за календарната 2021 г. 

 
След дискусия арх. Костадин Христов предложи следния проект за 
 

РЕШЕНИЕ: 
 
Да се подготви писмо до Съветите на РК, с което да им се напомни, че имат 

възможност и задължение да отчитат дейността си пред колегиите, и могат да ги 
информират с публикуване на отчети и протоколи от заседания в страниците на 
регионалните колегии в секцията на сайта на Камарата. Писмото да бъде подложено на 
неприсъствено гласуване от членовете на КС преди изпращането му и да бъде 
публикувано със следващия протокол на КС. 

 
Гласували 5 души: „за” – 5, „против” – 0, „въздържал се” – 0.  
 
Решението се приема 
 
 
 
Арх. Христов докладва, че след предложение на КС, УС на КАБ взе решение да не се 

отлага въвеждането на структурирания стаж. Правилата са публикувани на сайта на 
Камарата в срок до 01.12.2021 г съгласно решение на УС. Арх. Генов изрази мнение, че има 
хора, които са завършили образованието си и не им достигат няколко месеца, за да заемат 
съответна длъжност. Изчисляването на стажа по сегашните правила ограничава кандидатите, 
особено тези със сложни научни проекти. Предлага на Общото събрание да се повдигне този 
въпрос. Арх. Христов изрази мнение, че това е въпрос към УС на КАБ. Арх. Баровски отговори, 
че този въпрос трябва да се повдигне към Комисия „Нормативи“ и да се направят промени в 
закона.  

 
 
Поради изчерпване на дневния ред, арх. Костадин Христов закри заседанието. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС НА КАБ: .................................. 
(арх. Костадин Христов ) 
 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС НА КАБ: .................................. 
(арх. Христо Венков) 
  
 
ЧЛЕН НА КС на КАБ: .................................. 
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(арх. Христо Чепилев) 
 
ЧЛЕН НА КС на КАБ:........................................... 
(арх. Банко Банов) 
 
ЧЛЕН НА КС на КАБ:........................................... 
(арх. Петър Стрясков) 

 
 
ЧЛЕН НА КС на КАБ:........................................... 
(арх. Николай Баровски) 
 
 
ЧЛЕН НА КС на КАБ:........................................... 
(арх. Пламен Генов) 


