Предложение към 15-то Общо събрание за изменение на Устава на КАБ
Съгласно решение на УС от 17.03.2017 г. и 24.11.2017г. за изготвяне на предложение за
промяна на Устава за:
o намаляване на броя на делегатите на Общото събрание на КАБ от 1 делегат на 10 члена
на 1 делегат на 20 члена с цел повишаване на оперативността на работата му и
намаляване на разходите по организацията
предлагаме на вашето внимание проект за решение на Общото събрание на КАБ за приемане на
следните промени:
Предложение към 15-то Общо събрание за изменение на Устава на КАБ:
Действащ Устав

Предложение

Мотиви

1

Чл.24. (2) (изм. 2007) Право на участие в
органите за управление на Камарата имат
само членовете, отговарящи на условията
по чл. 21, ал. 2 и 4 от Закона за камарите на
архитектите и инженерите в
инвестиционното проектиране, за не
повече от два последователни мандата по
четири години в регионално или
национално ръководство

чл.24 (2) Право на участие в органите за
управление на Камарата имат само
членовете, отговарящи на условията по чл.
21, ал. 2 и 4 от Закона за камарите на
архитектите
и
инженерите
в
инвестиционното проектиране., за не
повече от два последователни мандата по
четири
години
в
регионално
или
национално ръководство.

Въпросът е
регламентиран с
чл.31 ал.2 и
предлаганото
допълнение към
чл.40 ал.1. от
Устава.

2

Чл.27.(2) (изм. 2007) Делегати на Общото
събрание по право са членовете на
националните органи на Камарата.
Останалите делегати се избират от Общото
събрание на всяко от подразделенията на
Камарата – регионални колегии,
респективно – архитектурните колегии,
когато към регионалната колегия има
такива, при норма на представителство
един делегат на всеки десет члена.
Делегатите трябва да притежават пълна
проектантска правоспособност. Ако
съответното подразделение е с по- малко
от десет члена, то се представлява от един
делегат, а когато броят на членовете е над
десет, но не съответства на установената
норма на представителство, на повече от
пет члена се избира един делегат.

чл.27 (2) Делегати на Общото събрание по
право са членовете на националните органи
на Камарата. Останалите делегати се
избират от Общото събрание на всяко от
подразделенията на Камарата – регионални
колегии, респективно – архитектурни
колегии, когато към регионалната колегия
има такива, при норма на представителство
един делегат на всеки десет двадесет члена.
Делегатите трябва да притежават пълна
проектантска
правоспособност.
Ако
съответното подразделение е с по-малко от
десет двадесет члена, то се представлявя от
един делегат, а когато броят на членовете е
над десет двадесет, но не съответства на
установената норма на представителство,
на повече от пет десет члена се избира един
делегат.

Повишаване на
оперативността
на работата на
ОС и намаляване
на разходите по
организацията

3

Чл.40. (1) (изм. с ДВ.,бр.79/2006 и с реш.
ИОС ян. 2007) Органите на управление на
регионалните колегии на Камарата са
Общо събрание на регионалната колегия и
Съветът на регионалната колегия.
(2) (изм. с ДВ.,бр.79/2006 и с реш. ИОС ян.
2007) Софийската регионална колегия
свиква общо събрание на делегатски
принцип – 1 делегат на 5 члена.
(3) (изм. с реш. ИОС ян. 2007)
Регионалната колегия се представлява от
нейния председател.

чл.40 (1) Органите на управление на
регионалните колегии на Камарата са Общо
събрание на регионалната колегия и Съвет
на регионалната колегия. Съветът на
регионалната колегия е с мандат от
четири години
(2) Софийската регионална колегия свиква
общо събрание на делегатски принцип – 1
делегат на 5 20 члена.(3) Регионалната
колегия се представлява от нейния
председател, който може да бъде избиран
за не повече от два последователни
мандата по четири години.

Уеднаквяване на
нормите за УС
на КАБ и
Съветите на РК

Проект за решение:
Извънредното общо събрание на Камарата на архитектите в България приема решение, с
което изменя Устава на Камарата по следния начин:
1. В чл.24, ал. 2 израза „за не повече от два последователни мандата по четири години в
регионално или национално ръководство” се заличава.
2. В чл. 27, ал. 2, изречение второ думата „десет” се заменя с думата

„двадесет”.

3. В чл. 27, ал. 2, изречение четвърто и на двете места, където е използвана, думата „десет” се
заменя с думата „двадесет”, а думата „пет” се заменя с думата „десет”.
4. В чл.40, ал. 1 се създава изречение второ със следното съдържание: „Съветът на
регионалната колегия е с мандат от четири години.”
5. В чл. 40, ал. 2 цифрата „5” се заменя с числото „20”.
6. В чл. 40, ал. 3, в края на изречението, след думата „председател” точката се заличава,
поставя се запетая и се прави следното допълнение: ”който може да бъде избиран за не повече от два
последователни мандата по четири години”.
Предложението е изготвено от работната група по Устава с ръководител арх. Чавдар Тенев по
решение на УС от 17.03.2017г.
Предложението е съгласувано с юристи към Камара на архитектите в България Кристина
Гергинова и Силвия Русанова.

