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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА КАБ
ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД КЪМ КАБ
02.04.2011г.
І. Общото събрание на Регионална колегия София-град приема предложението на арх.Емил
Стоянов и колектив за Проектоустав на КАБ и го предлага за гласуване от Общото Събрание на
КАБ.
ІІ. Към приложения по т.1 текст на Проектоустава се предлагат следните допълнения:
- Към чл. 6, създава алинея 2а/ нова/: «Създава и избира работни комисии към УС на КАБ,
които работят по утвърдени от ОС правилници и програми, в съответствие с текстовете на
ЗКАИИП и ЗППК.
1. Към чл.6, ал.3, ал.4: Да се подменят в текста думите:....»комисия по дисциплинарното
производство...» с текст «...Комисиите.»
2. Към чл.30 ал.1а /нова/ Регионалните колегии могат да се създават и на професионален
принцип / архитекти,ландшафтни архитекти,урбанисти/, с представителство в УС и комисиите
към него.
3. Кандидатите за Председател на УС на КАБ се предлагат от Регионалните колегии или
лично, от състава на Делегатите на ОС. Мандатните програми на кандидатите се обявяват в
едномесечен срок от провеждане на Изборното събрание.
4. Гласовете на избраните от ОС членове на УС да бъдат поне 2/3 от състава на УС
/квалифицирано мнозинство/.
ІІІ. ОС на РК София-град предлага на ОС на КАБ да разгледа материал - макрорамка като
задание за бъдещ Устава на КАБ, изработен от арх.Николай Баровски и колектив. В случай, че
ОС приеме предложения по т.1 Проектоустав цялостно или частично, то тази макрорамка да
бъде използвана за бъдеща преработка. И в двата случая новата разработка да бъде
представена за обсъждане от колегията до шест месеца след ОС.
ІV. По предложения за разглеждане Устав на КАБ, изработен от група колеги от
Оперативното Ръководство и предоставен за разглеждане 13 - 23.03.2011г.:
- На основание на Декларациите на ОС на КАБ от 2007 и 2009 г. и на ОС на РК София-град
от 2009 г. относно промените на ЗКАИИП, считаме за неприемливи предложените за обсъждане
промени на действуващия Устав на КАБ в текстово, в смислово и в редакционно отношение.
ОС приема за актуални решенията на Архитектурните колегии от м. март 2011 г.:
1. Професионалният Кодекс, предложен от същата група колеги, следва да се състави и
обсъди след приемане на окончателен текст за Устав на КАБ.
2. Да се определи мандат на делегатите на ОС, който да съвпада с мандата на Управителния
съвет.
3. В проекта за изменение на Устава на КАБ да се впишат текстове, според които
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възникнал финансов дефицит за съответния отчетен период да се погасява от
членовете на ръководството на КАБ или от лицата, поради чиито действия или
бездействия този дефицит е възникнал. Ако е необходимо да се учреди имуществен
ценз, който членовете на избраното ръководство да оставят в залог, по реда,
предвиден в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).
4. Да се регламeнтира представителството на КАБ пред местните органи на властта да става
чрез избор на членове от регионалните колегии.
5. Председателят на РК София-град да бъде заместник председател на КАБ по право.
6. Да се предвиди учредяване на регионални колегии на професионален принцип.
7. Да се предвиди членство на ландшафтните архитекте в органите на управление и
комисиите на КАБ като представители на специалността.
8. На членовете на КАБ да се даде право за участие в заседаниятя на УС без право на глас.
9. ОС да определя заплатите на Председателя и зам председателите на УС на КАБ, както и
на председателите на комисиите към УС.
10. Да се намали членският внос за правоспособност с 50% спрямо сегашната вноска.
11. Процентът на бюджета, с който оперира Централното ръководство на КАБ, да се редуцира
от 30% на 25 %.
12. Предвидените такси, които КАБ събира по тарифа за услуги и справки, да не се отнасят за
редовни членове на КАБ
13. Задължително условие за придобиване на правоспособност да бъде членство в КАБ и
вписване в Регистъра.
14. Лицата, получили дипломи от Акредитирани Висши Училища, с професионална
квалификация «архитект», « ландшафтен архитект» и «урбанист» с 4 годишен стаж по
специалноста, придобиват проектантска правоспособност, както следва:
- А.Пълна проектантска правоспособност-тези, които имат образователнf-квалификационна
степен «Магистър».
- Не могат да придобиват проектантска правоспособност:
- Лица, заемащи платена длъжност в Държавната или общинска администрация.
С изключение на преподавателите във ВУЗ.
- Лица, упражняващи Независим Строителен надзор.
- Лица,упражняващи строителна дейност, търговия със строитени материали и недвижими
имоти.
- Лица, поставени под запрещение от Законодателството на РБ.
15. Допълнително решение:
Проекто-устъвът по т.1, приет от ОС на РК София-град на 02.04.2011г., заедно с предложенията
за промени, гласувани и оформени в настоящия текст, да бъдат изпратени с Писмо от РК Софияград, адресирано директно до Общото събрание на Камарата на Архитектите в България –
гр.Варна, 28-29.04.2011г.
- Настоящите предложения да бъдат изпратени до Управителния съвет в срок до 15
април.
КОМИСИЯ ПО ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ НА КАБ:
Председател арх. Калин Костурски
Членове: арх. Владимир Дамянов ……………… арх. Валентина Василева ………………..
арх. Габриела Колева ………………... ландш. арх. Веселин Рангелов …………..
юрист Маргарита Светославова

