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ЛЕГЕНДА:

· Първичен текст

· Добавен (нов) текст

· Текст, предложен да отпадне

· Мотиви (вносител на предложението)

· Становище на адв. Елен Петров

· (К: Становище на Комисията)

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

УСТАВА НА КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

ЕДИНСТВЕНИТЕ ШЕСТ ЧЛЕНА ОТ ЗКАИИП, С КОИТО 

СЕ ИЗИСКВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН РЕГЛАМЕНТ В УСТАВА

• Чл. 5. Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в 
инвестиционното проектиране:
12. извършват други дейности, предвидени в уставите на двете камари.

• Чл. 18. (1) Редът за свикване и правилата за работа и за вземане на 
решения от общото събрание се определят в уставите на съответните 
камари.
(2) Делегати на общото събрание се определят при условия и по ред, 
определени в уставите на съответните камари.
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• Чл. 21. (6) Редът за свикване на заседанията на управителния съвет и за 
вземане на решенията се определя в устава на съответната камара.

• Чл. 22. Управителният съвет на съответната камара:
4. изпълнява други функции, възложени му с устава на съответната камара.

• Чл. 24. (1) Контролният съвет:
4. решава други важни въпроси, изрично посочени в устава на съответната 
камара.

• Чл. 27. (1) Регионалните колегии на Камарата на архитектите и на 
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране се създават на 
територията на една или повече съседни области при условия и по ред, 
определени в устава на съответната камара. В регионалните колегии 
членуват проектанти, които са регистрирали проектантски бюра или 
осъществяват дейността си на съответната територия.
(2) В устава на съответната камара се определя минимален и
максимален брой членове, необходими за създаване на регионална колегия
на територията на една област. Когато броят на членовете е под
минималния, регионалната колегия се създава на територията на две
или повече съседни области. Когато броят на членовете е над
максималния, на територията на една област могат да се създават
повече от една регионални колегии.
(3) Регионалните колегии на Камарата на архитектите и Камарата на 
инженерите в инвестиционното проектиране не са юридически лица.
(4) Структурата, мандатът, функциите, правомощията и бюджетът на 
регионалните колегии се уреждат в устава на съответната камара.

УСТАВ НА КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Глава първа 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) Този устав урежда устройството и организацията на дейността 
на Камарата на архитектите в България (КАБ), съгласно „Закона за 
камарите   на   архитектите   и   инженерите   в   инвестиционното 
проектиране " ЗКАИИП.
(2) КАБ представлява своите членове и защитава техните 
професионални права и интереси.
(3) КАБ е със статут на юридическо лице със седалище София, 
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създадено със ЗКАИИП.
(Комисия – след дискусия по направените предложения и становищата на адв. 

Елен Петров и адв. Медарев)

Чл.1. Камарата на архитектите в България е професионална 
организация на архитектите, ландшафните архитекти и урбанистите, 
отговарящи на изискванията на чл.2, ал.1 ЗКАИИП, с предмет на дейност 
и основни цели,  да представлява своите членове и да защитава техните 
професионални права и интереси. Камарата на архитектите е със статут 
на юридическо лице със седалище София.
Мотиви за предложението:
а/ В чл.1 на сега действуващия устав е отразено неправилно, че КАБ е създадена със 
ЗКАИИП. Тя е учредена по реда на пар.2 от този закон, т.е. по т. нар. "разпоредителна 
система за създаване на ю.л.”;
б/ Устройството и организацията на дейността на КАБ са уредени със закона и не е 
необходимо това да се „преповтаря" в устава;

в/ Задължителен елемент от съдържанието на устава е отразяването на предмета 

на дейност на ю.л. - аргументи: чл.20, т.5 от ЗЮЛНЦ, чл. 115, т. 2 и чл .1 65 ,  т.2  

от тз и  т. н .

(адв.  Елен П ет ров)

Чл.1. (1) Този устав урежда устройството и организацията на дейността 
на Камарата на архитектите в България (КАБ), съгласно „Закона за 
камарите   на   архитектите и   инженерите   в   инвестиционното 
проектиране " ЗКАИИП.
(2) КАБ  е продължител и правомощник на дейността и традициите 
на инженерно-архитектурната камара,създадена с отменената 
Наредба-закон  за инженерно-архитектната  камара и за 
академичната организация на инженерите и архитектите в 
България от 1937г.(обн.,ДВ,бр.221 от 1937г.;попр.,бр.226 от 1937г.) и

на „Камарата на архитектите в България”, учредена през 1991г. в 
изпълнение на Решение на Осмия извънреден конгрес на Съюза на 
архитектите в България и регистрирана по Закона за юридическите 
лица с нестопанка цел през 2001година. (арх. К. Цветанова)

(К: Не се приема – отклонението от дефиницията в чл. 2, ал.3 от 
ЗКАИИП не предполага придобиване на допълнителни права)

Чл.1. Този устав урежда устройството и организацията на дейността на 
Камарата на архитектите в България (КАБ), съгласно „Закона за 
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камарите   на   архитектите   и   инженерите   в   инвестиционното 
проектиране " ЗКАИИП.
Мотиви: Самата дума „устав” означава „сбор от правила за устройството и 
дейността на организация; правилник” (Български тълковен речник - http://www.t-
rechnik.info) и се получава смислова тавтология, което не е желателно за официален 
документ.

„Устройството и организацията на дейността на КАБ са уредени със ЗКАИИП и не е 

необходимо това да се „преповтаря” в устава” – адв. Елен Петров

Чл. 1. Камарата на архитектите в България е професионална 
организация на архитектите, на ландшафтните архитекти и на 
урбанистите, придобили проектантска правоспособност в 
устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

Мотиви: В основният документ на една организация задължително следва да се 
дефинира каква е организацията (професионална, а не например – благотворителна) и 
кого представлява, независимо, че повтаря чл. 2 на ЗКАИИП.

Чл. 2. (1) Членове на Камарата на архитектите в България са всички 
архитекти, ландшафтни архитекти и урбанисти, които имат пълна 
проектантска правоспособност. Те задължително членуват в 
Камарата на архитектите в България.

(2) Всички архитекти, ландшафтни архитекти и урбанисти, които 
имат ограничена проектантска правоспособност подлежат на 
ежегодна регистрация в Камарата. Те членуват доброволно в 
Камарата на архитектите в България.

Мотиви: Уставът на една организация задължително трябва да посочва кой има право 
да членува в нея, независимо, че това е регламентирано в чл. 9 (1) и (3) на ЗКАИИП.

Чл. 3. Камарата на архитектите в България осъществява дейността 
си на територията на страната посредством регионални колегии.
Мотиви: Този член е задължителен, защото определя структурата на КАБ, въпреки, че 

тя е дефинирана със ЗКАИИП. Адв. Елен Петров също го предлага, само че като чл. 

19А.

(арх. Пл. Божилов)

(К: Не се приема – 6-за, 2-против, 1-въздържал се)

Глава втора 
ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА КАБ

Чл.2. КАБ изпълнява определените в ЗКАИИП цели, функции и задачи.

Ако се приеме тази формулировка на чл.1, чл.2 в този му вид става 
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излишен и следва да отпадне.

Предлагам нов член 2, а именно:
Чл.2. Членове на КАБ могат да бъдат всички архитекти, ландшафтни 
архитекти и урбанисти, придобили проектантска правоспособност в 
устройственото планиране и инвестиционното проектиране по реда и 
изскванията на глава трета от ЗКАИИП.
(адв.  Елен П ет ров)

Чл.2. (1) КАБ изпълнява определените в ЗКАИИП цели, функции и 
задачи.
(2) КАБ създава  правила за упражняване на професията като 
издава наредби ,правилници и др. документи,касаещи 
професионалната дейност на архитектите.
(3) КАБ може да извършва и всякакви други позволени от закона 
дейности, включително предвидените по-нататък в този устав,с 
оглед защитата и отстояването на обществения престиж и доброто 
име на своите членове.
(арх. К. Цветанова)  

(К: Не се приема – разписано е в текстовете на ЗКАИИП)

Глава втора 
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Чл.2. КАБ изпълнява определените в ЗКАИИП цели, функции и задачи.
Мотиви: ”Задължителен елемент от съдържанието на устава е отразяването на 
предмета на дейност на ю. л. – аргументи: чл. 20, т.5 от ЗЮЛНЦ, чл. 115, т. 2 и чл. 
165, т.2 от ТЗ.”  - адв. Елен Петров

Затова предлагам този член малко да се разшири.

Чл. 3а. Предметът на дейност на Камарата на архитектите в 
България е да:

1. представлява своите членове и защитава професионалните им 
права и интереси в съответствие с интересите на обществото;

Мотиви: Въпреки, че повтаря чл. 5, ал. 1 от ЗКАИИП, тази формулировка най-пълно 

изчерпва основната дейност на КАБ. Това е „есенцията”, която следва да присъства и 

в устава.
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2. да изпълнява определените в Закона за камарите на 
архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 
цели, функции и задачи;

3. предоставя консултантски услуги срещу заплащане в областта 
на устройственото планиране и инвестиционното проектиране;

4. извършва и всякакви позволени от закона дейности, с оглед
подобряване на условията за професионална реализация на 
нейните членове, както и за насърчаване на добрата 
архитектурна практика.

Чл. 5, ал. 12 на ЗКАИИП позволява извършване на други дейности, ако това е 

предвидено в устава. Същото казва и ЗЮЛНЦ в чл. 3., ал. (4): Предметът на 

стопанската дейност се определя в устава или учредителния акт на юридическото 

лице с нестопанска цел. Точки 3. и 4. осигуряват извършването и на други дейности, 

различни от посочените в ЗКАИИП.

(арх. Пл. Божилов)

(К: Не се приема – 0-за, 9-против, 0-въздържали се)

Глава трета
ВИДОВЕ ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОПОСОБНОСТ. ПРОЕКТАНТСКИ СТАЖ.

ЧЛЕНСТВО В КАБ

Чл.3. КАБ спазва определените в Глава трета от ЗКАИИП условия за 
проектантска правоспособност, проектантския стаж и членството.

Предлагам чл.3, в този му вид да отпадне, защото: отразеното в 
него е императивна законова разпоредба, която всички физически и 
юридически лица са длъжни да спазват и повтарянето на това законово 
задължение в устава е просто излишно.
(адв.  Елен П ет ров)

Глава трета
ВИДОВЕ ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОПОСОБНОСТ. ПРОЕКТАНТСКИ СТАЖ.

РЕГИСТРИ.
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ЧЛЕНСТВО В КАБ
Чл.3.(1) КАБ спазва определените в ЗКАИИП условия за проектантска 
правоспособност, проектантския стаж и членството.
(2) Член на Камарата, без българско гражданство, няма право да 
бъде избиран за член на управителен, контролен или 
дисциплинарен орган.
(арх. К. Цветанова) 

(К: Не се приема – евродирективи)

Глава трета
ВИДОВЕ ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОПОСОБНОСТ. ПРОЕКТАНТСКИ СТАЖ.

ЧЛЕНСТВО В КАБ

Чл.3. КАБ спазва определените в ЗКАИИП условия за проектантска 
правоспособност, проектантския стаж и членството.
Мотиви: Предлагам този член да отпадне, защото, както посочва адв. Елен Петров: 

„Отразеното в него е императивна разпоредба, която всички физически и юридически 

лица са длъжни да спазват и повтарянето на това законово задължение в устава е 

просто излишно.”

(арх. Пл. Божилов) 

(К: Не се приема – променя структурата на  устава)

Глава четвърта
ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАБ

Раздел I

НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ 
Чл.4. Националните органи  на  КАБ са общо събрание (ОС), 
управителен съвет (УС), контролен съвет (КС) и комисия по 
дисциплинарно производство (КДП).
Чл.5. КАБ се представлява от председателя на УС, а в негово отсъствие 
- от определен от него заместник - председател.

ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл.6. (1) Върховен орган на КАБ е ОС, което е с мандат 4 години.
Право на глас имат делегати, избрани на общите събрания на 
регионалните колегии (ОСРК). (Комисия – отчитайки направените 

предложения и юридически становища)



8

(1а) Общото събрание:
1. приема, изменя и допълва устава на КАБ;
2. приема, изменя и допълва професионалния кодекс;

3а. създава комисия за защита професионалната дейност на 
членовете на камарата и избира и освобождава членовете й;
(арх. Л. Пеловски)

(К: Отпада.)
3. създава, избира и дава права на временни работни комисии към 

ОС на КАБ, които работят по утвърдени от ОС за изпълнение на негови
решения, относно реда, целите и условията  за тяхната работа избира и 
освобождава членовете им; (арх. Л. Пеловски)

(K: Приема се без „временни” за да „поеме” и т. 3а)
4. избира и освобождава председателите и членовете на 

управителния съвет и на контролния съвет за срока на мандата на ОС;
както и на комисията по дисциплинарно производство за срок от три 
години;
(арх. Вл. Дамянов и арх. С. Никодимов) (K: Приема се.)

5. приема отчетите на управителния съвет, на контролния съвет и 
на комисията по дисциплинарно производство; (К: Въпрос към юриста: 
необходим ли е този текст и какви са евентуалните последствия?)
(К: Текстът остава – по становището на адв. Медарев.)

6. приема, изменя и допълва методика за определяне на размера
на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги, която се 
обнародва в Държавен вестник; Мотиви: съгл. Чл. 20 ал. 1т. 5 от ЗКАИИП.

(РК СОФИЯ-ГРАД)

(К: Приема се)
7. определя размера на встъпителните и годишни вноски, както и

бюджетите на регионалните колегии и размера на фонд „Резервен”;
(арх. К. Цветанова)

(К: Приема се, но в т.9 – Размерът на всички фондове се приема с 
бюджета от ОС)

8. одобрява определените от УС размери на всички видове такси и 
цени на услуги, извършвани от КАБ;

9. приема бюджета на КАБ и размера на фонд „Резервен”;
10.приема решения за разпореждане с недвижими имоти -

собственост на КАБ;
11.избира председател на ОС за срока на мандата си, приема 

правила за правата и задълженията му;
(арх. Л. Пеловски)
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(К: Приема се)
12.ОС определя възнагражденията на председателите на УС, КС и 

КДП.
(2) Решенията на ОС по ал.1, т. 1 и 2 се вземат с квалифицирано 

мнозинство от две трети от гласовете.

Предлагам нов текст на чл.6, а именно:
Чл.6. Върховен орган на КАБ е ОС, в работата на което, с право на глас 
участвуват делегати, избрани на ОС на регионалните колегии.

Предлагам изменение на чл.6, т.3, а именно:
Чл.6, т.3. Създава временни работни комисии за изпълнение на
конкретни негови решения.
Заб. Ако комисията по проекто устава има предвид „постоянни" комисии, 
то те би следвало да са по „направления" и с "постоянен" статут.
Мотиви: Смятам за излишна формулировката „създава, избира", с която за едно и 

също съдържание се използуват две думи. също така, след като ги избира и им поставя 

конкретни задачи е явно, че ги „упълномощава" с права за тяхното изпълнение. Според 

мен не следва да се ограничава кръга на решенията, по които ОС може да създава 

такива комисии, с формулировката „относно...."

Предлагам допълване на чл.6, т.6, а именно:
Чл.6, т.6 - след „услуги" да се прибави: "която се обнародва в „Държавен 
вестник". 
Мотиви: Такава е формулировката на чл.20, ал.1, т.5  от ЗКАИИП.

(адв.  Елен П ет ров)

Чл. 6. (1) Функции на общото събрание - върховен орган на КАБ
Камарата на архитектите в България:

1. приема, изменя и допълва устава на КАБ Камарата на 
архитектите в България;
2. приема, изменя и допълва професионалния кодекс;
3. създава, избира и дава права на работни комисии към ОС на 

КАБ, които работят по утвърдени от ОС решения относно реда, целите и 
условията  за тяхната работа.
Мотиви: Излишна, според мен, точка. Създаването на временни работни комисии е 

работа на Управителния съвет, а общото събрание като върховен орган, по 

подразбиране винаги може да създава и одобрява такива, когато е необходимо.

4. 3. избира и освобождава председателите и членовете на 
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управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по 
дисциплинарно производство;

4а. приема параметрите за определяне на пропорционалното 
разпределение на гласовете в управителния съвет, 
дефинирани в Чл. 12 на настоящия устав, както следва:

- А% - процента гласове за председателя на управителния 
съвет;

- Б% - процента гласове за десетте членове на 
управителния съвет.

Мотиви:  виж Чл. 11 и 12

4б. определя параметрите по т. 4а така, че нито една 
регионална колегия няма право да получи повече от 50% 
гласовете в управителния съвет;

4в. определя процентите за разпределение на годишните 
вноски между бюджетите на Камарата и регионалните колегии;

5. приема отчетите на управителния съвет, на контролния съвет и 
на комисията по дисциплинарно производство;

6. приема, изменя и допълва методика за определяне на размера 
на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги, която се 
обнародва в "Държавен вестник"; 
Мотиви: Изрично е указано в чл. 20, ал.(1), т. 5 на ЗКАИИП

7. определя размера на встъпителните и годишни вноски, както и 
бюджетите на регионалните колегии;

8. одобрява определените от УС размери на всички видове такси и 
цени на услуги, извършвани от КАБ;

9. приема бюджета на КАБ;
10.приема решения за разпореждане с недвижими имоти -

собственост на КАБ;
11.избира председател на ОС;
12.ОС определя възнагражденията на председателите на УС, КС и 

КПД.
13.приема основните насоки и програма за дейността на

Камарата на архитектите в България
Мотиви: Добре е всяко годишно ОС да набелязва и приема по-конкретни насоки за 

дейността на КАБ през следващата година.

(2) Решенията на общото събрание се вземат с обикновено 
мнозинство - повече от половината от гласувалите. Членовете на 
управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по 
дисциплинарно производство се избират с тайно гласуване.
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Мотиви: Така е според чл. 19. (2) на ЗКАИИП и следва да се включи, след като се 
записва следващата алинея.

(3) Решенията на ОС по ал.1, т. 1, и 2, 3 и 3а се вземат с 
квалифицирано мнозинство от две трети от гласовете.
Мотиви: Считам, че процентите за пропорционалното разпределение на гласовете в 

УС, процентното разпределение на годишните вноски и избора на председател и 

членове на УС трябва да се определят от ОС с квалифицирано мнозинство.

(арх. Пл. Божилов)

(К: Относно абревиатурите – становището на юриста;
пропорционалното разпределение на гласовете – технически е 
прекалено усложнено; публикуването в ДВ на Методиката – приема 
се и е отразено в текста; относно насоките и програмите – почти 
се покрива с §4 от ПЗР; алинеи 2 и 3 не се приемат.)

Чл.7. ОС се състои от делегати, избрани на общите събрания на 
регионалните колегии. Мотиви: Да се редактира! (РК СОФИЯ-ГРАД)

(арх. Л. Пеловски - да отпадне поради чл.6, ал.1)

(К: Приема се предложението на арх. Пеловски, и съобразно 
предложенията на адв. Елен Петров и арх. Божилов.)

Според мен формулировката на чл.7 в частта „ОС се „състои" е 
неправилно, както граматически, така и юридически. Предлагам, ако се 
приеме предложената от мен формулировка на чл.6, ал.1, чл.7 да 
отпадне изцяло.
(адв.  Елен П ет ров)

(К: Приема се.)

Чл. 7. ОС се състои от делегати, избрани на общите събрания на 
регионалните колегии.
Мотиви: Формулировката „ОС се състои” е неправилна, както граматически, така и 

юридически” според адв. Елен Петров. Предлагам за Чл. 7 текста на Чл. 31., ал. 1 ÷ 4:

Чл. 7. (Чл. 31., ал. 1 ÷ 4) Делегати на ОС се определят при следните 
условия и ред:

1. Делегати се избират от ОСРК.
2. Делегати на ОС се избират за срок равен на срока на УС.
3. Представителството е един делегат на всеки двайсет члена.
4. Делегатите трябва да притежават ППП.
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(арх. Пл. Божилов)

(К: Приема се отпадането на чл. 7, но не се приема новият предложен 
текст на  чл. 7.)

Чл.8. Ред   за свикване и правила за работа и за вземане на
решения от ОС:

1. ОС е редовно, ако присъстват две трети от делегатите. При 
липса на кворум то се отлага с един час, след което се провежда и се 
смята за редовно независимо от броя на присъстващите регистрирани 
делегати.
Мотиви: Твърде безсмислено наказание за съвестните колеги, явили се навреме за 

работата на събранието. (арх. Наташа Петрова)

(К: Не се приема – чл. 19, ал.1 от ЗКАИИП)
2. Непосредствено преди провеждането на ОС, се обявява броя на 

регистрираните делегати към този момент и този брой се записва в 
протокола на общото събрание. (арх. Пл. Божилов)

(К: Приема се.)
3. ОС може да (арх. П. Попов) взема решения, ако в гласуването са 

участвали не по-малко от половината от регистрираните делегати, 
съгласно предходната т.2, при спазване на изискванията за обикновено 
или квалифицирано мнозинство.
Мотиви: Излишно повтаря разпоредби, дефинирани с Чл. 6, ал.2 и 3. (арх. Пл. Божилов)

(К: Приема се.)
4. Заседанията на ОС са открити, освен ако то не реши друго.
5. Заседанията на ОС се водят от председателя на ОС по 

предварително приет регламент от ОС в началото на четиригодишния 
мандат.
6. Непосредствено след откриването на ОС, се обсъжда предложения 
дневен ред. (арх. Дамянов и арх. Никодимов) С обикновено квалифицирано
мнозинство от две трети от гласувалите ОС приема, изменя и допълва 
дневния ред. (адв. Медарев – отговор на въпрос 13 от 
Протокол №10)
(К: Приема се.)

7. Поканата за свикване на редовно ОС и всички материали по 
обявения предварително дневен ред се изпращат до регионалните 
колегии и се публикуват на първа страница в интернет сайта на КАБ, 
минимум един месец преди провеждането му.
(К: Отпада поради промените в т. 10 – по предложение на арх. 
Божилов и адв. Елен Петров.)
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8. Всеки член на КАБ има право на свободен достъп до участие в 
ОС с право на съвещателен глас.

9. Всеки делегат има право на един глас при взeмането на решения.
10. Редовно ОС се провежда свиква ежегодно през последната 

седмица на месец март с решение на управителния съвет, в което се 
определят: дневен ред, дата, час и място на провеждането. 
Минимум един месец преди определената дата решението и всички 
материали по предложения дневен ред, се публикуват в интернет 
сайта на КАБ и се изпращат до регионалните колегии.
(К: По предложенията на арх. Божилов и адв. Елен Петров.)

11. Извънредно ОС се свиква: по реда определен в ЗКАИИП.
а) по решение на управителния съвет;
б) по искане на най-малко една десета от членовете на Камарата;
в) при необходимост по искане на една десета (трета/втора) от 

делегатите на общото събрание.
(К: По предложение на арх. Божилов, арх. Пеловски и съобразно 
юридическите становища.)

12. Допълнително При необходимост извънредно ОС може да се 
свиква по искане на една десета от делегатите. (арх. Л. Пеловски)

(К: Не се приема поради допълненията в т. 11.)
12. ОС се закрива само след изчерпване на дневния ред или при 

условията на т. 6.
(арх. Дамянов и арх. Никодимов) (К: Приема се с дефиниране на понятията 
ОС, сесия и заседание в ПЗР.)

13. Работата и решенията на ОС са публични и подлежат на 
публикуване в информационните средства на КАБ в едномесечен 
срок (РК СОФИЯ-ГРАД) от закриването на съответното ОС. (адв. Медарев)

(К: Приема се.)

7. Поканата за свикване на редовно ОС и всички материали по 
обявения предварително дневен ред се изпращат до регионалните 
колегии и се публикуват на първа страница в интернет сайта на КАБ, 
минимум един месец преди провеждането му.
Мотиви: Обединява се с т. 10.

8. Всеки член на КАБ има право на свободен достъп до участие в 
ОС с право на съвещателен глас.

9. Всеки делегат има право на един глас при взимането на 
решения.

10. Редовно ОС се провежда свиква ежегодно през последната 
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седмица на месец март с решение на управителния съвет, в което се 
определят: дневен ред, дата, час и място на провеждането. Това 
решение, както и всички материали по предложения дневен ред, се 
публикуват в интернет сайта на Камарата на архитектите в 
България минимум един месец преди датата на започване на 
общото събрание и се изпраща до всички Регионални коллегии в 
същия срок.

11. Извънредно ОС се свиква по реда определен в ЗКАИИП.
Извънредно общо събрание може да се свика:

а) по решение на управителния съвет;
б) по искане на най-малко една десета от членовете на 
Камарата;
в) по искане на една десета от делегатите на общото събрание.

Мотиви: Считам, че е по-добре да си препишем точно формулировката на чл. 17, ал. 3 

от ЗКАИИП, което предлага и адв. Елен Петров. Добавям и съдържанието на 

следващата точка, защото формулировката „Допълнително ОС” дублира „Извънредно 

ОС”, не е дефинирана в ЗКАИИП, излишна е и внася объркване.

13.Допълнително ОС може да се свиква по искане на една десета от 
делегатите.
(арх. Пл. Божилов)

(К: Приема се.)

Предлагам нова т.1 в чл.8, а именно:
Чл.8, т.1. 0бщото събрание се свиква с решение на УС, в което се 
определят: дневен ред,  датата,  часът и мястото на 
провеждането му и нормата на представителство. Това решение се 
публикува на първа страница в интернет сайта на КАБ, минимум един 
месец преди датата на заседанието и се изпраща до регионалните 
колегии в същия срок.
Мотиви: сьгласно чл.18 , ал.1 от ЗКАИИП, редът за свикване на ОС се определя в устава.

Заб. Ако тази редакция се приеме, следва да отпадне т.7 на чл.9 от 
проекта за устав.

Предлагам нова т.11 на чл.8, а именно:
чл.8, т.11. Извънредно общо събрание се свиква при необходимост, по 
решение на УС или по писмено искане на най-малко една десета от 
членовете на Камарата, по реда на чл.9, т.1 от този устав.
Мотиви: Неправилно сегашната редакция на чл.9, т.11 препраща към 

ЗКАИИП. Цитираният вече по-горе чл.18, ал.1 от ЗКАИИП изрично посочва, че „редът за 
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свикване" и т.н., се определят в устава. следователно, ако остане предлаганата от 

комисията редакция, означава че този въпрос изобщо не е регламентиран с 

проекта за устав.

Предлагам т.12 от чл.8 да отпадне.
Мотиви: „Такова" ОС по закона няма,а и при наличието на възможността за 

„извънредно" ОС. ако комисията има някакви неизказани съображения, е редно да ги 

сподели.

(адв.  Елен П ет ров)

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.910. Функции на УС:
1. оперативно ръководи дейността на КАБ;
2. свиква ОС;
3. управлява имуществото на КАБ;
4. създава и поддържа регистрите на КАБ по чл. 6, т. 1, 2 и 3 на

ЗКАИИП, (арх. Пл. Божилов и адв. Елен Петров) включително допълва и 
разширява изискванията на ЗКАИИП (арх. Л. Пеловски)

(К: Първото предложение се приема, а второто не, тъй като се
изчерпва се с предложението за т. 8 на арх. К. Цветанова.)
като в случаите за ландшафтни архитекти и урбанисти включва 
участие на представители от съответната специалност; (ланд.арх. 

Голомехов) (К: Приема се.)
5. по предложение на председателя на УС избира двама заместник-

председатели от състава на УС, единият от които ръководи и 
наблюдава работата по регистрите, а другият ръководи комисията 
за защита професионалната дейност на членовете на Камарата; 
(арх. Л. Пеловски)

(К: Не се приема.)
6. Определя представители на КАБ в експертни съвети и 

комисии на национално ниво. (Комисия – в съответствие с предложение на 

арх. Цветан Цветков)

7. При необходимост създава помощни органи с бюджети, 
одобрени от ОС. (Комисия)

7а. Произнася се с решение, по реда на чл.35 ал.1,2 и 3 от 
ЗКАИИП по дисциплинарните производства, образувани по реда на 
чл.34 от ЗКАИИП; (арх. Л. Пеловски)
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(К: Приема се.)
8. Представя на Законодателя становище на КАБ по чл.5. т.6. от 

ЗКАИИП. (арх. К. Цветанова)

(К: Приема се.)
9. Приема щатно разписание и длъжностни характеристики на 

служителите в КАБ. (арх. Л. Пеловски) (К: Приема се.)
Чл.109. УС се избира от ОС на КАБ и (арх. Дамянов и арх. Никодимов) се 
състои от председател, 10 членове, един от които ландшафтен 
архитект, и председателите на регионалните колегии.
Мотиви:
- демократично представителство на ДРУГА ПРОФЕСИЯ с около 10% членска маса от 
членовете на КАБ;
- създават условия за свободен избор на архитекти, ландшафтни архитекти от страна 
на клиента (инвеститора);
- обективност при  вземането на решения касаещи общите принципи за 
съществуването на камарата и нейните членове, а именно: представляват своите 
членове и защитават професионалните им права и интереси в съответствие с 
интересите на обществото; не допускат монополизъм, недобросъвестна практика и 
неравноправно положение между своите членове. (ланд.арх. Иван Голомехов)
(К: Приема се.)

Съобразно последователността, спазена от законодателя и отразена в 
чл.21 и чл.22 от ЗКАИИП, смятам за правилно, да се размени 
номерацията на предложените от комисията членове, като чл.9 стане 
член 10 и обратно - чл.10 от предложението за промени в устава стане 
стане чл.9.

Предлагам изменение и допълнение на сега предложения чл.9, а 
именно: 
Чл.9, т.4. След „КАБ" да се допълни: по чл.6 т.1,2 и 3 от ЗКАИИП.
Мотиви: Такова е изискването на чл.22 от закона.

Предлагам нова точка в чл.9, а именно:
чл.9 т... Произнася се с решение, по реда на чл.35 ал.1,2 и 3 от 
ЗКАИИП, по дисциплинарните производства, образувани по чл.34 от 
този закон.

Предлагам изменение и допълнение на сега предложения чл.10., а 
именно:
Чл.10. УС се състои от председател, 10 членове - избрани от ОС, при 
спазване изискванията на чл.21 ал. 2,3,4 и 5 от ЗКАИИП и 
председателите на регионалните колегии, по право.
(адв.  Елен П ет ров)
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Чл. 9. УС се състои от председател, 10 членове, избрани от ОС, и 
председателите на регионалните колегии, и се избира за срок от 4 
години.
(К: Не се приема – добавено е в чл. 6.)

Чл. 10. Функции и правомощия на УС:
1. оперативно ръководи дейността на КАБ;
2. свиква ОС;
3. управлява имуществото на КАБ;
4. създава и поддържа регистрите на КАБ по чл. 6, т. 1, 2 и 3 на
Закона за камарите на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране; изисква го Чл. 22 от ЗКАИИП, а и да не 

помисли някой, че става дума за други регистри J

(К: Приема се.)
5. по предложение на председателя на УС избира двама 

заместник- председатели от състава на УС;
произнася се с решение по реда на Чл. 35, ал. 1, 2 и 3 на Закона за 
камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 
проектиране по дисциплинарните производства, образувани по Чл. 
34 от същия закон. Предлага я и адв. Елен Петров.
Мотиви: Предлагам да се спази редът определен със ЗКАИИП, а именно:

- състав на УС (Чл. 21 на ЗКАИИП)

- правомощия на УС (Чл. 22 на ЗКАИИП)
Затова се разместват Чл. 9. и Чл. 10.
(арх. Пл. Божилов)
(К: Приема се.)

Чл.11. Правото на глас на членовете на управителния съвет се определя
(1) Всеки член на УС има право по всеки отделен проблем да 

поиска гласуването и вземането на решение да се проведе на 
принципа на пропорционално разпределение на гласовете, определен в
чл. 12. В такъв случай прилагането на този принцип става 
задължително.

(2) В случай, че не е направено искане за прилагане на принципа
на пропорционално разпределение на гласовете, всеки член на УС 
има право на един глас.
Пропорционалното разпределение на гласовете се определя в началото 
на четиригодишния срок на УС.
(арх. Сардарев & арх. Дамянов & арх. Никодимов)

(К: Приема се, с допълнението на юриста.)
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Чл.11. Правото на глас на членовете на управителния съвет се 
определя на принципа на т.нар. пропорционално разпределение на 
гласовете, определен в чл. 12 на настоящия устав. 
Пропорционалното разпределение на гласовете се прави в началото на 
четиригодишния срок на УС.
Мотиви: Последното изречение предполага, че ако се реши промяна, то 

автоматически трябва да се промени и Устава. Затова, предлагам в следващия член 

да се въведат параметрични символи, а стойността на параметрите да се определят 

от ОС в началото на 4-годишния срок на УС. (арх. Пл. Божилов)

(К: Не се приема.)

Чл.12. (1) Принципът на пропорционално разпределение на гласовете на 
УС, отразява различния брой членове на КАБ в регионалните колегии и 
се състои в.:
(2) 1. За целите по прилагане принципа на пропорционално 
разпределение на гласовете се пПриема се, че общият брой гласове на 
УС е равен на 330.
(3) Правото на глас на членовете на УС на базата на пропорционалния 
принцип се изчислява, както следва:

2. Председателят и десетте членове на УС, избрани от ОС, си 
разпределят по равно две трети от пропорционалните гласовете на УС
220 гласа;

3. Председателите на регионални колегии си разпределят 110 
гласа, в зависимост от броя на пропорционално на броя на членовете 
на съответните РК към началото на четиригодишния мандат на УС
съответната регионална колегия останалата една трета от 
пропорционалните гласовете на УС.
(К: Приема се.)

1. Председателят и десетте членове на УС избрани от ОС си 
разпределят по равно две трети от пропорционалните гласовете на УС;

2. Председателите на регионални колегии, в зависимост от броя на 
членовете на съответната регионална колегия си разпределят 
останалата една трета от пропорционалните гласовете на УС.

1. Председателят на управителния съвет получава – А% от 
общия брой гласове;

2. Десетте членове на управителния съвет, избрани от общото 
събрание, си разпределят по равно Б% от общия брой 
гласове;
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3. Председателите на регионалните колегии, си разпределят 
останалата част от общия брой гласове, или:

В% = 100% - А% - Б%
Разпределението е пропорционално, в зависимост от броя 
на членовете на съответната регионална колегия.

(4) конкретната стойност на параметрите „А” и „Б”, дефинирани в 
предходната алинея, се определят еднократно в началото на 
четиригодишния срок на управителния съвет с решение на общото 
събрание.
(арх. Пл. Божилов)

(К: Не се приема.)

Чл.13. Решенията на УС се взимат с обикновено мнозинство, с 
изключение на чл.9, т.3, когато е необходимо квалифицирано 
мнозинство. (арх. Л. Пеловски)

(К: Приема се.)
Чл.14. Ред за свикване и правила за работа и за вземане на решения от 
УС:

1. УС се свиква от председателя на УС или по искане на една трета
от членовете му;

2. заседанията на УС са открити, освен ако той не реши друго;
3. УС може да взема решения, ако на заседанието присъстват

повече от половината две трети от пропорционалните гласове; 
(арх. Пл. Божилов) (К: Приема се.) При равенство в гласовете решаващ е 
гласът на председателя на УС. (арх.Сардарев&арх. Дамянов&арх.Никодимов)

(К: Приема се.)
4. УС заседава не по-малко  от 9 пъти годишно един път на всеки 

два месеца; Мотиви: Девет заседания не оправдават загубата на средства и време. 

Предишният текст не осигурява регулярност на заседанията. (РК СОФИЯ-ГРАД)

(К: Приема се.)
5. При невъзможност за изпълняване на функциите, при  

отстраняване или отпадане от състава на УС на неговия председател, 
функциите му се изпълняват временно от негов заместник до първото 
следващо ОС. (РК СОФИЯ-ГРАД)

(К: Приема се.)

Предлагам допълнение на чл.14 т.1, именно:
Чл.14 т.1. Сегашната редакция да се допълни, като продължи:"по реда 
на чл.8 т.1 от устава".
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(адв.  Елен П ет ров)

Чл. 15. (1) УС се отчита пред  ОС.
(2) работата и решенията на УС са публични и подлежат на публикуване 
в информационните средства на КАБ в двуседмичен срок след 
съответните му заседания. (адв. Медарев и арх. Дамянов & арх. Никодимов)

(К: Приема се.).

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл.16. КС се избира от ОС на КАБ изпълнява определените в при 
спазване изискванията и с правомощията, предвидении в чл. 23 и 
чл. 24 от ЗКАИИП функции и задачи.

(К: По предложенията на арх. Божилов и адв. Елен Петров.)
Предлагам нова формулировка на чл.16, а именно:

Чл.16. КС на КАБ се състои от председател и шестима членове, които се 
избират от ОС на КАБ за срок от 4 години,  при спазване 
изискванията и с правомощията, предвидени в чл.23 и чл.24 от 
ЗКАИИП.

(адв.  Елен П ет ров)

Чл.16. КС на КАБ изпълнява определените в ЗКАИИП функции и задачи.

Контролният съвет на Камарата на архитектите в България се 
състои от председател и шестима членове, които се избират от 
общото събрание на камарата за срок от 4 години, при спазване 
изискванията и с правомощията, предвидении в Чл. 23 и Чл. 24 от 
Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 
проектиране.
Мотиви: Нека послушаме съвета на юриста - адв. Елен Петров. Формулировката е по-

дълга, но по-издържана. (арх. Пл. Божилов)

(К: Приема се.)

КОМИСИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО

Чл.17. КДП се избира от ОС на КАБ изпълнява определените в при 
спазване изискванията и с правомощията, предвидени в чл. 25 и чл. 
26 от ЗКАИИП функции и задачи.
(К: Приема се.)
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Предлагам нова формулировка на чл.17, а именно:

Чл.17. КДП се състои от председател и шестима членове, които се 
избират от ОС на КАб за срок от  три години,при спазване 
изискванията и с правомощията, предвидени в чл.25 и чл.26 от 
ЗКАИИП.

(адв.  Елен П ет ров)

Чл.17. КДП на КАБ изпълнява определените в ЗКАИИП функции и 
задачи.

Комисията по дисциплинарно производство на Камарата на 
архитектите в България се състои от председател и шестима 
членове, които се избират от общото събрание на камарата за срок 
от 3 години, при спазване изискванията и с правомощията, 
предвидении в Чл. 25 и Чл. 26 от Закона за камарите на архитектите 
и инженерите в инвестиционното проектиране.

Мотиви: Нека послушаме съвета на юриста - адв. Елен Петров. Формулировката е по-

дълга, но по-издържана. (арх. Пл. Божилов)

(К: Приема се.)

Раздел II 
РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ

Чл.18. Органи на управление на регионалната колегия (РК) са общо 
събрание на регионалната колегия (ОСРК), и съвет на регионалната 
колегия (СРК). 
(арх. Пл. Божилов) (К: Приема се.)
Предлагам допълване на проекта за устав, към  предложения от 
комисията раздел ІІ „Регионални колегии”, а именно:

Нов чл.18а. Регионалните колегии са териториални звена на КАБ, 
посредством които тя осъществява дейността си на територията на 
страната.
Мотиви: Предлаганото „определение" на регионалните колегии е в съответствие с 

чл.4, ал.1 от ЗКАИИП.

Нов чл.18б(1). За   създаване   на   регионална   колегия   на   
територията   на   една
административна област е  необходим......................минимален  респ. 
максимален ..................................................................брой
членове, по смисъла на чл.27 от ЗКАИИП.
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(2) На учредителното събрание, с участието най-малко на 
минималния брой членове по ал.1, се създава регионална колегия на 
територията на една област.
(3) Когато броят на членовете е под минималния, регионалната колегия 
се създава на територията на две или повече съседни области.
Мотиви: Третирането на „този" въпрос е задължително. сьгласно императивната 

разпоредба на чл.27 от ЗКАИИП, в устава на съответната камара се определят реда и 

условията за създаване на регионалните колегии, както и минималния и 

максимален брой членове, необходими за това.

(адв.  Елен П ет ров)

Чл.19. (1) РК се представлява от председателя на РК, а в негово 
отсъствие - от определен от него заместник -председател.
(2) Председателят на РК може да делегира определени права на 
представителство на членове с пълна проектантска 
правоспособност пред определени местни органи на власт за 
определен срок и с изрично издаден документ указващ това.
Мотиви: Този текст е необходим за да може да се легитимират представителите на 

КАБ в ОЕСУТ, РЕСУТ, общински съвети и комисии към тях. В момента няма 

необходимото представинелство на местно ниво, легитимират се протоколи на 

ОЕСУТ с нелегитимни представители  на КАБ, няма представители на ландшафтни 

архитекти в ОЕСУТ при разглеждане на ПУП за преустройство на жилищни комплекси и

т.н. Основание за това делигиране на права  е дадена в чл.4(1) и чл.27(4) на ЗКАИП. По 

този начин председателят на РК ще има истинско представителство на местно ниво, 

като ще носи и персонална отговорност за това представителство и поетите 

ангажименти към РК. (В момента има решение на общото събрание на РК София-град 

раздел ІІ т.3, за обявявяне за нелигитимни всички досегашни представители на КАБ 

пред ОЕСУТ, РЕСУТ, общински съвети и делегиране на такива права на нови членове с 

необходимия стаж и нарочно издаден документ за това) (арх. Цветан Цветков)

(К: Приема се принципно – с нова т. 6 в чл. 9 и т. 6 в чл. 22).

Раздел II 
РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ

СЪЗДАВАНЕ И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
НА РЕГИОНАЛНИТЕ КОЛЕГИИ

Чл. 17а. Условия и ред за създаване на РК: Това е Чл. 29, чието място е тук.

1. Регионални колегии се създават на регионален, и на 
професионален, или на друг принцип. със съответното 
представителство в УС и комисиите към него.
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Мотиви: Със ЗКАИИП, а и по-горе в устава вече е гарантирано представителството 

на РК чрез техните председатели.

1а. на територията на една област могат да се създават повече 
от една регионална колегия;
Мотиви: Тази клауза е необходима, за да гарантира правото за създаване на РК на 

принцип различен от териториалния.

1б. създаването на нова регионална колегия става след 
подаване на заявление до управителния съвет на Камарата на 
архитектите в България. Заявлението трябва да е  подписано от 
всички членове на новосформираната колегия, да указва 
територията, на която тя ще развива дейност, както и нейния 
председател, избран на учредителното събрание на колегията.
Мотиви: Мисля, че е необходим такъв регламент. Нека се произнесат и юристи. 

2. Минималния брой членове, необходими за създаване на нова 
РК е седем члена.

3. Максимален брой членове, необходими за разделяне на РК е 
три хиляди члена.

4. За разделяне на една регионална колегия на две или повече се 
изисква решение на съответното ОСРК.

5. За обединение на две или повече регионални колегии се 
изискват решения на всички ОСРК участващи в обединението.

Чл. 17б РК осъществяват дейността си на територията на една или 
повече съседни областти.
Мотиви: Това е Чл. 28, чието място е тук.

Чл. 17в Чл. 27. (1) С правилника си РК Регионалните колегии могат 
може да организират дейността си в архитектурни колегии, като
регламентират тази структура с правилник за устройство и дейност
на регионалната колегия.
(2) При организация в архитектурни колегии, ОСРК се свиква на 
делегатски принцип, при представителство – един делегат на всеки 
двайсет члена. равно на представителството за ОС на КАБ;
Мотиви: Мисля, че така е по-ясно.

(К: Не се приема.)
(3)  Всяка архитектурна колегия избира председател, който става член 
на СРК.

Чл. 18. Органи на управление на регионалните колегии (РК) са общо 
събрание на регионалната колегия (ОСРК), и съвет на регионалната 
колегия (СРК).
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(К: Приема се.)
Чл. 19. РК се представлява от председателя на РК, а в негово отсъствие 
- от определен от него заместник-председател.
(арх. Пл. Божилов)

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ
Чл.20. (1) Редовно ОСРК се свиква ежегодно през месец февруари по 
решение на СРК по същите условия и ред за свикване на ОС на КАБ.
(арх. Дамянов и арх. Никодимов) (К: Приема се.)

(2) Извънредно ОСРК се свиква по решение на СРК или по
искане на най-малко една пета от членовете на РК същите условия и 
ред за свикване на извънредни ОС на КАБ.
(арх. Дамянов и арх. Никодимов) (К: Приема се.)
Чл.21. Функции на ОСРК:

1. приема, изменя и допълва правилника за устройство и дейност
на РК; (К: Приема се по предложение на арх. Пл. Божилов.)
2. избира и освобождава председателя и членовете на СРК с тайно 

гласуване;
3. приема отчетите на СРК;
4. приема бюджета на РК при спазване изискванята на Глава 
пета от ЗКАИИП; (К: Приема се по предложение на адв. Петров.)
5. избира делегати за ОС на КАБ;
6. изпълнява други функции, съгласно правилника на РК.

(арх. Дамянов и арх. Никодимов – съобразно юридическите становища)

(К: Приема се.)

Предлагам допълване на чл.22 т.4, а именно:
Чл.21, т.4. След сегашният текст да се добави: при спазване изискванята 
на чл.28 от ЗКАИИП.
(адв.  Елен П ет ров)

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ

Чл. 20. (1) Редовно ОСРК се свиква през месец февруари. 
(2) Извънредно ОСРК се свиква по същите условия и ред за 

свикване на извънредни ОС на КАБ.
Мотиви: Тази формулировка не е коректна.Според нея излиза, че извънредно ОСРК се 

свиква по решение на управителния съвет на КАБ или по искане на най-малко една 
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десета от членовете на камарата!!! Считам, че следва да се изпише както следва:

(2) Извънредно общо събрание на регионалната колегия 
може да се свика:

а) по решение на съвета на регионалната колегия;
б) по искане на най-малко една десета от членовете на 
регионалната колегия.

Чл. 21. Функции на ОСРК:
1.приема, изменя и допълва правилника за устройството и 
дейността на РК;
Мотиви: Това, според мен, е важно, защото за една голяма РК, състояща се от 

отделни архитектурни колегии, би следвало този правилник да има почти вида 

на настоящия устав, за да се гарантира реално и равно представителство на 

всички членове.

(К: Приема се.)
2.избира и освобождава председателя и членовете на СРК с тайно 

гласуване;
3.приема отчетите на СРК;
4.приема бюджета на РК;
5.избира делегати за ОС на КАБ;
6.изпълнява други функции, съгласно правилника на РК.

Чл. 21а Ред за избор на делегати за общото събрание на Камарата 
на архитектите в България
Мотиви: Следва текстът на чл. 31 ал. 5 ÷ 11

5. Ако съответната РК няма необходимия брой тя се представлява 
от един делегат.
Мотиви: Не е ясно. Ако няма минимума от 7, тя не може да съшествува. Ако няма 20, 

то по-добре да се формулира така:

1. Ако дадена регионална колегия е с по-малко от двайсет 
членове, тя се представлява от един делегат.
6. Когато броят на членовете е над необходимия, но не 

съответства на установената норма на представителство, на повече от 
десет члена се избира един делегат.
Мотиви: Тази формулировка също не е достатъчно ясна. Може би така:

2. Броят на делегатите за общо събрание на дадена регионална 
колегия се определя, като общия брой членове на колегията се 
раздели на давайсет.

а) Ако първата цифра след десетичната запетая на 
получения резултат е по-малка от 5, то броят на делегатите е 
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равен на цялото число пред запетаята.
б) Ако първата цифра след десетичната запетая на 

получения резултат е по-голяма от 5, то броят на делегатите е 
равен на цялото число пред запетаята, плюс един.
7. 3. Ежегодно преди провеждане на ОСРК делегатите, заявяват 
желанието си за участието в ОС.
8. 4. СРК проверява наличието на ППП за съответната година на 
делегатите.
9. 5. При отказ от участие или липса на ППП съответните делегати 
се освобождават и за освободените от тях места общото 
събрание на регионалната колегия провежда нови частични 
избори.
10. За освободените места по т. 9. се провеждат частични избори.
11. Частични избори се провеждат по редът определен в т. 2.,

6. Избраните с частични избори делегати се включват в състава на ОС 
до изтичане на мандата на УС.
(арх. Пл. Божилов)

(К: Не се приема – задълбочено проучване, но утежнена конструкция.)

СЪВЕТ НА РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ
Чл.22. Функции на СРК:

1. свиква ОСРК с покана и публикувани материали по 
електронната поща на членовете , минимум 7 дни преди 
събранието.ОС е редовно,ако в обявения час са присъствали 
половината от членовете  на РК.При липса на кворум, събранието 
се отлага с един час, след което се провежда и се смята за редовно, 
независимо от броя на присъстващите; 
(арх. К. Цветанова)

(К: Приема се принципно и се отразява с промените в чл. 20 на този 
устав и  в ЗКАИИП.)

2. управлява имуществото на РК;
3. създава и поддържа регистрите на РК; (да отпадне- арх.К.Цветанова)

(К: Не се приема отпадането на т.3.)
3а. събира годишните вноски, съставя и представя на УС 

ежемесечен финансов отчет; (арх. К. Цветанова)

(К: Приема се първата част.)
4. регистрира договорите за проектиране на членове на РК;
5. изпълнява други функции, възложени му с правилника на РК.
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6. Определя представители на КАБ в експертни съвети и 
комисии на регионално ниво. (Комисия – в съответствие с предложение 

на арх. Цветан Цветков)

Чл.23. СРК се избира за срок, съответстващ на мандата на ОС на КАБ
равен на срока на УС на КАБ от четири години. Мотиви: Този срок не е 

обвързан с евентуално предсрочно прекратяване на мандата на УС. (РК СОФИЯ-ГРАД)

(К: Приема се.)
Чл.24. За членове на СРК могат да бъдат избирани за не повече от два 
последователни мандата членове на КАБ с пълна проектантска 
правоспособност (ППП).
Чл.25. (1) ОСРК определя състава на избира СРК, при условие СРК да 
се състоиящ се от председател, зам. председател и минимум двама
един члена. 
(РК СОФИЯ-ГРАД)

(К: Приема се.)
(2) Председателят на СРК и негов заместник се упълномощават от 
председателя на УС по определени от ОС на КАБ условия и 
параметри за самостоятелни действия по финансовото и 
административно обезпечаване на РК.
(К: Приема се по предложение на арх. Данчев и с юридическа 
обосновка.)
Чл.26. (1) Бюджетът на РК се определя за една година.
(2) Приходите на РК се формират от 70% като процент от годишните 
вноски за членство и за правоспособност (арх. К. Цветанова) на 
членовете на съответната РК, определян ежегодно от ОС на КАБ за 
последващата финансова година.
(арх. Г. Савов и арх. Пл. Божилов)

(К: Приемат се и двете предложения.)

(3) ОСРК имат право да определят и събират допълнителна вноска 
изцяло за нуждите на съответната РК.
(К: Приема се по предложение на арх. Данчев.)
Чл.27. (1) С правилника си РК, може да организира дейността си в 
архитектурни колегии на териториален и професионален принцип.
(арх. Дамянов & арх. Никодимов) (К: Приема се)
(2) При организация в архитектурни колегии, ОСРК може да се свиква и
на делегатски принцип, при представителство равно на 
представителството за ОС на КАБ до 1:5 (арх. Дамянов & арх. Никодимов);
Делегатите се избират от общите събрания на архитектурните 
колегии. Мотиви: Изяснява кой избира делегатите. (РК СОФИЯ-ГРАД)
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(К: Приема се.)
(3) Всяка архитектурна колегия избира председател, който става член 
на СРК.
Чл.28. РК осъществяват дейността си на територията на една или 
повече съседни области.
Чл.29. Условия и ред за създаване на РК:

1. Регионални  колегии се създават на териториален и на
професионален принцип със съответното представителство в УС и 
комисиите към него. (арх. Дамянов & арх. Никодимов) (К: Приема се.)

2. За създаване на нова РК и разделяне на една регионална 
колегия на две или повече се изисква решение на ОСРК на
съответноатоа ОС съществуваща териториална или професионална
РК.

3. За обединение на две или повече регионални колегии се изискват 
решения на всички ОСРК участващи в обединението.

4. Минималния брой членове, необходими за създаване на нова РК 
е седем члена.

5. Максимален брой членове, необходими за разделяне на РК е три 
хиляди члена.
Чл.30. ОС на КАБ окончателно решава крайно с квалифицирано 
мнозинство от две трети от гласувалите всички структурни промени в 
КАБ. (РК СОФИЯ-ГРАД, адв. Медарев) (К: Приема се.)
Чл.31. Делегати на ОС се определят при следните условия и ред:

1. Делегати на ОС се избират от ОСРК за срок равен на срока на 
УС с мандат от четири години. (арх. Дамянов & арх. Никодимов)

(К: Приема се.)
2. Делегати се избират от ОСРК.
3. Представителството е един делегат на всеки двайсет седем
члена. Мотиви: Така ще е справедливо. Иначе трябва минималният брой за 

сформиране на дружество да е 20 души. Или някаква друга еднаква цифра.

(арх. Наташа Петрова)

(К: Не се приема – РК с по-малко от 20 члена избират един делегат).
4. Делегатите трябва да притежават ППП.
5. Ако съответната РК няма необходимия брой от 20 членове, тя се 

представлява от един делегат. (РК СОФИЯ-ГРАД) (К: Приема се.)
6. Когато броят на членовете е над необходимия 20, но не 

съответства на установената норма на представителство, на повече от 
десет члена се избира един делегат. (РК СОФИЯ-ГРАД) (К: Приема се.)
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6. Когато броят на членовете е над необходимия, но не съответства 
на установената норма на представителство, на повече от десет члена 
се избира един делегат.??? (арх. Наташа Петрова)

(К: Не се приема – текстът е ясен).
7. Ежегодно преди провеждане на ОСРК делегатите, заявяват 

желанието си за участието в ОС При отказ от участие в ОС на КАБ, 
делегатът декларира волята си своевременно непосредствено
преди провеждане на годишното ОСРК. (РК СОФИЯ-ГРАД)

(К: Приема се.)
8. СРК проверява наличието на ППП на делегатите за съответната 

година.
9. При отказ от участие или липса на ППП съответните делегати се 

освобождават.
10. За освободените места по т. 9. се провеждат частични избори от

ОСРК за срок до края на мандата на ОС.
11. Частични избори се провеждат по реда, определен в т. 2.; 

избраните с частични избори делегати се включват в състава на ОС до 
изтичане на мандата на УС. (К: Приема се.)

СЪВЕТ НА РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ.
БЮДЖЕТ НА РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ

Чл. 22. Функции на СРК:
12.свиква ОСРК;
13.управлява имуществото на РК;
14.създава и поддържа регистрите на РК;

Мотиви: Какви регистри??? Съгласно чл. 6, т. 1, 2 и 3 на ЗКАИИП, това е задължение 

на УС на КАБ. Ако РК иска да си има копие от регистрите на КАБ, не е нужно да се 

вписва в устава.

15.регистрира договорите за проектиране на членове на РК;
16.изпълнява други функции, възложени му с правилника на РК.

Чл. 23. СРК се избира за срок равен на срока на УС на КАБ.

Чл. 24. За членове на СРК могат да бъдат избирани за не повече от два 
последователни мандата членове, които притежават пълна 
проектантска правоспособност (ППП).

Чл. 25. ОСРК определя състава на СРК, при условие СРК да се състои 
от председател и минимум двама члена. 
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Чл. 26. (1) Бюджетът на РК се определя за една година.

(2) Приходите на РК се формират от 70% като процент от годишните 
вноски на членовете на съответната РК, който се определя с решение 
на общото събрание и важи само за следващата финансова година.
Мотиви: Приемам предложението на арх. Георги Савов.

(К: Приема се.)
(2) Новосформираните регионални колегии получават право на 

приходи съгласно предходната алинея от финансовата година, 
следваща годината на създаването им.
Мотиви: Мисля, че е необходим такъв регламент. Нека се произнесат и юристи. 

Чл. 27. (1) С правилника си РК, може да организира дейността си в 
архитектурни колегии.
(4) При организация в архитектурни колегии, ОСРК се свиква на 
делегатски принцип, при представителство равно на 
представителството за ОС на КАБ;
(5) Всяка архитектурна колегия избира председател, който става член 
на СРК. Мотиви: Този член става Чл. 17в

Чл. 28. РК осъществяват дейността си на територията на една или 
повече съседни области. Мотиви: Този член става Чл. 17б

Чл. 29. Условия и ред за създаване на РК:
1. Регионални  колегии се създават и на професионален принцип 

със съответното представителство в УС и комисиите към него.
6. За разделяне на една регионална колегия на две или повече се 

изисква решение на съответното ОСРК.
7. За обединение на две или повече регионални колегии се 

изискват решения на всички ОСРК участващи в обединението.
8. Минималния брой членове, необходими за създаване на нова 

РК е седем члена.
9. Максимален брой членове, необходими за разделяне на РК е 

три хиляди члена.
Мотиви: Този член става Чл. 17а – първи в раздела РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ

Чл. 30. ОС на КАБ решава крайно всички структурни промени в КАБ. 
Мотиви: Този член, според мен, е излишен. Ясно е, че всички структурни промени се 

решават от ОС. Какво значи” крайно”? Едно събрание може да реши едно, а 

следващото – друго.

Чл. 31. Делегати на ОС се определят при следните условия и ред:



31

1. Делегати на ОС се избират за срок равен на срока на УС.
2. Делегати се избират от ОСРК.
3. Представителството е един делегат на всеки двайсет члена.
4. Делегатите трябва да притежават ППП.
5. Ако съответната РК няма необходимия брой членове, тя се 

представлява от един делегат.
6. Когато броят на членовете е над необходимия, но не 

съответства на установената норма на представителство, на повече от 
десет члена се избира един делегат.

7. Ежегодно преди провеждане на ОСРК делегатите, заявяват 
желанието си за участието в ОС.

8. СРК проверява наличието на ППП за съответната година на 
делегатите.

9. При отказ от участие или липса на ППП съответните делегати се 
освобождават.

10. За освободените места по т. 9. се провеждат частични избори.
11. Частични избори се провеждат по редът определен в т. 2., 

избраните с частични избори делегати се включват в състава на ОС до 
изтичане на мандата на УС.
Мотиви: Този член се разделя на две части. Първите 4 алинеи отиват като Чл. 7, а 

останалите – като Чл. 21а. (арх. Пл. Божилов)

(К: Не се приема – въпреки разумността си предложеното 
преподреждане не е приемливо на този етап.)

Глава пета 
БЮДЖЕТ

Чл.32. КАБ приема бюджетът съгласно изискванията на ЗКАИИП и 
ЗППК. Мотиви: В този закон също  се предвиждат такси. (РК СОФИЯ-ГРАД)

(К: Приема се.)

Глава пета 
БЮДЖЕТ,ФИНАНСИРА-

НЕ И 
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл.32. КАБ приема бюджетът съгласно изискванията на ЗКАИИП.
Чл.32. Финансирането на дейностите на КАБ ,приемане на  бюджета  
и  възнагражденията на членовете на КАБ да са при спазване на 
изискванията на ЗКАИИП.
(К: Не се приема)
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Глава шеста
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл.33. Членовете на КАБ получават възнаграждения съгласно 
изискванията на ЗКАИИП.
(арх. К. Цветанова)

(К: Не се приема)

Глава четвърта
БЮДЖЕТ НА КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Мотиви: Препратката към ЗКАИИП прави устава по-кратък, но когато има 

допълнения, позволени от закона, следва да се отразят. Затова предлагам по-

разширено представяне на тема „Бюджет”.

Чл. 32. КАБ приема бюджетът съгласно изискванията на ЗКАИИП. (1) 
Бюджетът на Камарата на архитектите в България се определя за 
една година. 

(2) Приходите на Камарата се формират от:

1. еднократни встъпителни вноски;

2. като процент от годишните вноски на всички членове на 
Камарата, който се определя с решение на общото събрание и важи 
само за следващата финансова година; Мотиви: Този текст допълва 

текста от ЗКАИИП. Разбира се, процентът може да е фиксиран, ако се приеме от ОС.

3. такси за вписване в регистрите по чл. 6, т. 1, 2 и 3 от 
Закона за камарите на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране и за издаване на удостоверение за 
проектантска правоспособност и личен печат;

4. цени за услуги, извършвани от Камарата;

5. дарения, помощи и други постъпления;

6. глоби, събрани по Закона за камарите на архитектите и 
инженерите в инвестиционното проектиране.

Приходите на РК се формират като процент от годишните вноски на 
членовете на съответната РК, който се определя с решение на 
общото събрание и важи само за следващата финансова година.
(арх. Пл. Божилов)

(К: Не се приема поради основната идея за краткост.)
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Глава шеста
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл.33. Членовете на КАБ получават възнаграждения съгласно
изискванията на Глава шеста от ЗКАИИП. Мотиви: Не само членовете на КАБ 

имат проектантска правоспособност. (РК СОФИЯ-ГРАД)

(К: Приема се предложението на арх. Божилов.)

Глава шеста пета
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл. 33. Членовете на КАБ Камарата на архитектите в България
получават възнаграждения съгласно изискванията на Чл. 29 и Чл. 30 от 
Закона за камарите на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране ЗКАИИП. (арх. Пл. Божилов)

Глава седма
ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ. ДИСЦИПЛИНАРНО

ПРОИЗВОДСТВО
Чл.34. Дисциплинарните нарушения и наказания, и дисциплинарното 
производство са регламентирани в Глава седма от (арх. Пл. Божилов)

ЗКАИИП и професионалния кодекс. (арх. К. Цветанова)

(К: Приема се.)

Глава седма шеста
ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ. ДИСЦИПЛИНАРНО

ПРОИЗВОДСТВО
Чл. 34. Дисциплинарните нарушения и наказания, и дисциплинарното 
производство са регламентирани в Глава седма от Закона за 
камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 
проектиране ЗКАИИП. (арх. Пл. Божилов)

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
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§1. Камарата на архитектите в България, е юридическо лице, създадено 
със ЗКАИИП.
§2. Седалището и адреса на управление на КАБ е в гр. София.
Мотиви: Допълненията в чл. 1 обезсмислят тези текстове.

(адв. Медарев, арх. Дамянов, арх. Никодимов)

(К: Приема се.)
§1а. ОС на КАБ (редовно или извънредно) през четиригодишния си 
мандат провежда сесии при условията на ЗКАИИП и този устав. В 
рамките на една сесия могат да се проведат няколко заседания в 
различни дни до изчерпване на дневния ред.
(адв. Медарев, арх. Дамянов, арх. Никодимов)

(К: Приема се.)
§2а. Членовете на Камарата не могат да съвместяват дейността на 
проектант с пълна проектантска правоспособност с дейността на 
строител, на строителен предприемач, търговец на недвижими 
имоти, на строителни материали, или на административен 
служител. (от действащия устав и по предложение на арх. Благо Стоев)

Озеленяването не представлява строителна дейност. (ланд.арх. Галев &

ланд.арх. Гурков)

(К: Приема се.)
§3. За членовете на Управителния съвет на Камарата, Контролния съвет 
и Комисията по дисциплинарно производство се извършва проверка по 
реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване 
на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 
разузнавателните служби на Българската народна армия. Кандидатите 
за тези длъжности попълват  писмени декларации за принадлежност или
непринадлежност, както и писмено съгласие за извършване на 
предварителна проверка. Избран кандидат, декларирал 
непринадлежност, опровергана впоследствие при проверката, отпада от 
съответния ръководен орган.
§4. Всеки кандидат за Председател на УС на КАБ се регистрира и 
представя Мандатна програма за работа на КАБ минимум в едномесечен 
срок преди провеждане на изборното ОС на КАБ.
§4а. Председателите и членовете на УС, КС и КДП се избират от ОС 
на КАБ с таен вот и повече от половината от гласувалите, 
включително и при балотаж. В случай на балотаж за всяко вакантно 
място участват не повече от двама от кандидатите от първия тур, 
класирани по висшегласие.
(арх. С. Никодимов) (К: Приема се.)
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§4б. Председателите на РК се избират за членове на УС от ОС на 
КАБ.
(арх. Дамянов & арх. С. Никодимов и в съответствие с юрид. становище)

(К: Приема се.)
§5. В случаите отнасящи се до ландшафтни архитекти или урбанисти 
КДП се допълва с трима представители на специалността 
със съвещателен глас.
Мотиви: Отпадането на този текст е с цел обективно вземане на решения относно 
вътрешни дисциплинарни производства на друга професия, ако текста остане 
аналогично би било вземането на решения и по въпроси касаещи всяка една към друга 
специалност, представена в КАБ. (ланд.арх. Иван Голомехов)
(К: Не се приема – нечленове на КДП могат да имат само 
съвещателен глас.)
§6. Настоящото изменение на устава на КАБ е прието от ОС на КАБ и 
влиза в сила от 01.01.2012 г.
§7. В срок до 1.02.2012 г. ОСРК приемат правилници за дейност на 
съответната РК.
§8. Въпроси, неуредени с този Устав, се решават от ОС  и съгласно 
Законодателството на РБългария.
§9. В случаите, отнасящи се до ландшафтни архитекти, Комисията по 
регистъра се допълва с трима представители на професията.
Мотиви: Този текст е с цел обективно вземане на решения относно даване на 
проектантска правоспообност на членове с различна професионална квалификация. 
(ланд.арх. Иван Голомехов)
(К: Приема се принципно – с допълнение в чл.9, т.4.)


