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ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

по чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 4 от Закона за камарите  

на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

изисквания към 

 лицата, избирани за председатели на регионални колегии на  

 Камара на архитектите в България 

 

 

 

 Подписаният/ната/................................................................................................... 

..................................................................................................................... .................., 

вписан в регистрите на КАБ под номер....................................................................., 

кандидат за председател на регионална колегия........................................................ 

на КАБ, мандат...................................... 

/вписва се периодът на мандата, от година - до година/, 

на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 4 от ЗКАИИП,  

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Член съм на Камара на архитектите в България; 

2. Притежавам пълна проектантска правоспособност; 

3. Имам най-малко 10 /десет/ години проектантски стаж; 

4. Не съм член на Управителния съвет на КАБ в два последователни мандата; 

5. Не съм член на Контролния съвет на КАБ; 

6. Не съм член на Комисията по дисциплинарно производство на КАБ; 

7. Към момента не ми е наложено и не изтърпявам наказание по чл. 36, ал. 1, т.3 

или т. 4 от ЗКАИИП; 

8. Не съм осъден(а) с влязла в сила присъда, с която ми е наложено наказание 

лишаване от свобода за умишлено престъпление; 

9. Не съм свързано лице по смисъла на Търговския закон с друг кандидат-член на 

Управителния съвет на КАБ (УС на КАБ), а именно: 

9.1. Не съм роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта степен 

включително, не съм съпруг/а, не съм роднина по сватовство до трета степен 

включително с друг кандидат-член на УС на КАБ; 

9.2. Не съм работодател/работник на друг кандидат-член на УС на КАБ; 

9.3. Не съм съдружник на друг кандидат-член на УС на КАБ; 

9.4. Не съм лице, което участва в управлението на дружеството на друг кандидат - 

член на УС на КАБ, както и друг кандидат-член на УС на КАБ не участва в 

управлението на притежавано от мен дружество; 

9.5. Не съм лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, 

издадени с право на глас, в дружеството на друг кандидат-член на УС на КАБ; 
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9.6. Моята дейност и дейността на друго лице, кандидат-член на УС на КАБ, не се 

контролира пряко или косвено от трето лице; 

9.7. Аз и друго лице, кандидат-член на УС на КАБ, не контролираме съвместно 

пряко или косвено трето лице; 

9.8. Не съм търговски представител на друг кандидат-член на УС на КАБ, нито друг 

кандидат-член на УС на КАБ е мой търговски представител; 

9.9. Не съм правил(а) дарение в полза на друг канидидат-член на УС на КАБ, нито 

друг кандидат-член на УС на КАБ е правил дарение в моя полза. 

9.10. Не съм лице, което пряко или косвено участва в управлението, контрола или 

капитала на друго лице или лица, кандидат-членове на УС на КАБ, поради което 

между нас да могат да се уговарят условия, различни от обичайните. 

10. Не съм народен представител, министър или член на политически кабинет на 

министър; 

 
 

 

 Известно ми е, че при настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 21, 

ал.4 от ЗКАИИП, мандатът ми на член на Управителния съвет на КАБ, в качеството 

ми на председател на регионална колегия на КАБ, се прекратява предсрочно по 

силата на закона. 

 Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.  

 

 

Дата:....................................                          Декларатор:....................................... 

 

 

 

Декларация по Закон за защита на лични данни /ЗЗЛД/ 

 Декларирам, че съм запознат/а/ и желая личните ми данни, да бъдат 

събрани, обработвани и съхранявани от Камара на архитектите в България, за 

целите по чл. 21 от ЗКАИИП във връзка с чл. 2, ал. 2 и чл. 4, ал. 1, т. 2 и т. 6 от 

ЗЗЛД. 

 

 

Дата:....................................                          Декларатор:....................................... 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

по чл. 21, ал. 2  и чл. 21, ал. 4 от Закона за камарите  

на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране  

изисквания към  

лицата, пряко избирани за членове на Управителния съвет  

на Камара на архитектите в България от Общото събрание 

 

 

 

 Подписаният/ната/...................................................................................................

.......................................................................................................................... .................., 

вписан в регистрите на КАБ под номер....................................................................., 

кандидат за член на Управителния съвет на КАБ, мандат...................................... 

/вписва се периодът на мандата, от година - до година/, 

на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 4 от ЗКАИИП 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Член съм на Камара на архитектите в България; 

2. Притежавам пълна проектантска правоспособност; 

3. Имам най-малко 10 /десет/ години проектантски стаж; 

4. Не съм член на Управителния съвет на КАБ в два последователни мандата; 

5. Не съм член на Контролния съвет на КАБ; 

6. Не съм член на Комисията по дисциплинарно производство на КАБ; 

7. Към момента не ми е наложено и не изтърпявам наказание по чл. 36, ал. 1, т.3 

или т. 4 от ЗКАИИП; 

8. Не съм осъден(а) с влязла в сила присъда, с която ми е наложено наказание 

лишаване от свобода за умишлено престъпление; 

9. Не съм свързано лице по смисъла на Търговския закон с друг кандидат-член на 

Управителния съвет на КАБ (УС на КАБ), а именно: 

9.1. Не съм роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта степен 

включително, не съм съпруг/а, не съм роднина по сватовство до трета степен 

включително с друг кандидат-член на УС на КАБ; 

9.2. Не съм работодател/работник на друг кандидат-член на УС на КАБ; 

9.3. Не съм съдружник на друг кандидат-член на УС на КАБ; 

9.4. Не съм лице, което участва в управлението на дружеството на друг кандидат - 

член на УС на КАБ, както и друг кандидат-член на УС на КАБ не участва в 

управлението на притежавано от мен дружество; 

9.5. Не съм лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, 

издадени с право на глас, в дружеството на друг кандидат-член на УС на КАБ; 
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9.6. Моята дейност и дейността на друго лице, кандидат-член на УС на КАБ, не се 

контролира пряко или косвено от трето лице; 

9.7. Аз и друго лице, кандидат-член на УС на КАБ, не контролираме съвместно 

пряко или косвено трето лице; 

9.8. Не съм търговски представител на друг кандидат-член на УС на КАБ, нито друг 

кандидат-член на УС на КАБ е мой търговски представител; 

9.9. Не съм правил(а) дарение в полза на друг канидидат-член на УС на КАБ, нито 

друг кандидат-член на УС на КАБ е правил дарение в моя полза. 

9.10. Не съм лице, което пряко или косвено участва в управлението, контрола или 

капитала на друго лице или лица, кандидат-членове на УС на КАБ, поради което 

между нас да могат да се уговарят условия, различни от обичайните. 

10. Не съм народен представител, министър или член на политически кабинет на 

министър; 

 
 

 Известно ми е, че при настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 21, ал. 

4 от ЗКАИИП, мандатът ми на член на Управителния съвет на КАБ, се прекратява 

предсрочно по силата на закона. 

 Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.  

 

 

Дата:....................................                          Декларатор:....................................... 

                                                                           /име и подпис/ 

 

 

Декларация по Закон за защита на лични данни /ЗЗЛД/ 

 Декларирам, че съм запознат/а/ и желая личните ми данни, да бъдат 

събрани, обработвани и съхранявани от Камара на архитектите в България, за 

целите по чл. 21 от ЗКАИИП във връзка с чл. 2, ал. 2 и чл. 4, ал. 1, т. 2 и т. 6 от 

ЗЗЛД. 

 

 

Дата:....................................                          Декларатор:....................................... 

                                                                                  /име и подпис/ 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

по чл. 18, ал. 2 от Закона за камарите  

на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ 

във връзка с  

чл. 27, ал. 2 от Устава на Камара на архитектите в България /КАБ/ 

 

 

 

Подписаният/ната/........................................................................................................ 

......................................................................................................................................., 

вписан в регистрите на КАБ под номер....................................................................., 

делегат на редовно/извънредно Общо събрание на КАБ, насрочено на................ 

/вписва се датата за провеждане/, избран от Общото събрание на Регионална 

колегия /Архитектурна колегия......................................................................на КАБ, 

на основание чл. 27, ал. 2 от Устава на КАБ, 

 

ДЕКЛАРИРАМ 

1. Член съм на Камара на архитектите в България; 

2. Притежавам пълна проектантска правоспособност; 

 

 

   

 

Дата:....................................                          Декларатор:....................................... 

 

 

 

Декларация по Закон за защита на лични данни /ЗЗЛД/ 

 Декларирам, че съм запознат/а/ и желая личните ми данни, да бъдат 

събрани, обработвани и съхранявани от Камара на архитектите в България, за 

целите по чл. 18 от ЗКАИИП и чл. 27, ал. 2 от Устава на КАБ, във връзка с чл. 2, 

ал. 2 и чл. 4, ал. 1, т. 2 и т. 6 от ЗЗЛД. 

 

 

Дата:....................................                          Декларатор:....................................... 


