
 
Re: Проект за изменение на Устава на КАБ 
 
Внасям формално предложение за изменение на Устава на КАБ: 
 

Съставено е на базата на предложението на УС на КАБ със следните разлики: 
1. Предложените от УС на КАБ думи "петнадесет члена" да се заменят с "двадесет 
члена с нередуцирана ППП"; 
2. Предложените от УС на КАБ думи "седем члена" да се заменят с "десет члена с 
нередуцирана ППП"; 
 
Алтернативно предложение, ако първото не бъде прието: 
1. Предложените от УС на КАБ думи "петнадесет члена" да се заменят с "двадесет 
и пет члена"; 
2. Предложените от УС на КАБ думи "седем члена" да се заменят с "дванадесет 
члена"; 
 
Пояснение: "Нередуцирана ППП" означава ППП, която не е редуцирана под 
условията на чл. 11 от Професионалния кодекс.  
Мотиви: 
Сегашната норма на представителство е един делегат на десет члена. Тя беше 
измислена и заложена в първоначалния текст на ЗКАИИП, за нуждите на първото 
учредително Общо събрание, на базата на прогнозна численост на членската маса 
две хиляди архитекта, имащи условно право на ППП. Тя продължи да бъде удобна 
за практиката до времето, когато членовете на КАБ бяха общо до три хиляди. Така 
Общото събрание се състоеше от триста избрани делегати плюс 47 члена на 
централните органи, или всичко триста и петдесет души. Бюджетът на КАБ можеше 
да поема с известни усилия провеждането на ОС с такава численост. При 
сегашния състав от пет хиляди члена делегатите стават петстотин и петдесет и 
нагоре. 
Текстът на ЗКАИИП вече е изменен и всяка от Камарите е в правото си сама да си 
определя броя на делегатите за Общо събрание, по какъвто си принцип реши, като 
го заложи в устава си. Нелепо е при това положение да остава старият начин. 
Предложената от УС на КАБ норма на представителство е един делегат на 
петнадесет члена. Тя щеше да бъде удобна, ако беше приета преди две-три 
години, както настоявах тогава, по времето, когато членовете на КАБ растяха от 
четири към пет хиляди. Така Общото събрание щеше да се състои от триста и 
петдесет избрани делегати плюс 51 члена на централните органи, или всичко 
малко над четиристотин души. При сегашното финансово положение бюджетът на 
КАБ се затруднява с провеждането на ОС с такава численост, без допълнително 
нарасналите бройки делегати да допринасят за ефективността на работата му, а 
по-скоро я затрудняват. 
Този брой от условно пет хиляди члена, дори и все още да е валиден, няма как да 
изтрае дълго. Всяка година завършват около петстотин нови архитекти, от които 
поне половината след две години стаж влизат като нови членове на КАБ. Затова 
трябва да се мисли в перспектива. Положението няма нищо общо с началото през 
2004 г. Ако продължава така, след десетина години ще трябва да се търсят места 
за хиляда делегата. 
Смятам, че делегатски състав от дори и двеста и петдесет души е прекалено голям 
и води до затормозяване на работата на ОС - от една страна като база за хотелско 
настаняване, от друга страна - като наличие на зала с такъв капацитет някъде на 
централно място в България, от трета страна - като финансова тежест, от четвърта 



страна - като организация по регистрирането и информирането на делегатите, 
провеждането на заседанията, обсъжданията и гласуванията в зала, 
поддържането на необходимия минимален кворум за вземане на адекватни 
решения ..... Един компактен състав от предварително добре информирани и 
реално активни сто и петдесет до двеста души ще е в състояние много по-
оперативно и пълноценно да свърши очакваната работа, и при това за много по-
кратко време. 
Знам, че за болшинството делегати ходенето на Общо събрание е подарена 
екскурзия, без да се интересуват чак толкова от обсъжданите материали и от 
вземаните решения. Знам, че предложението ми ще се възприеме от тях като 
отнемане на правото на екскурзия. Само че Камарата не може да си позволи да 
продължава да поема всичките тежести, произтичащи от такъв излишно огромен 
състав делегатска маса - и като разходи, и като ефективност на работата. Нямам 
нищо против делегатите, но мисля повече за Камарата като цяло. 
Извън това, когато се налага през годината да се провежда и второ (или и трето) 
извънредно Общо събрание, тежестта за КАБ става непосилна. 
 
По линия на ППП: Лицата с ОПП не са пълноправни членове на КАБ и нямат 
никакви избирателни права. Лицата с редуцирана ППП нямат пасивни избирателни 
права - не могат да бъдат избирани в органи на управление на КАБ, какъвто 
върховен орган е Общото събрание. Тези лица не следва да участват нито като 
делегати, нито като изходна база за избирателен списък на РК при определяне на 
квотата за делегати. Допускането на лица с редуцирана ППП като делегати на 
Общо събрание - било служители от администрацията, било свързани с тях лица - 
им позволява да манипулират обсъжданията и гласуванията в полза на 
архитектите от администрацията и във вреда на архитектите на свободна 
проектантска практика.  
 
Моля, ако някой от делегатите хареса това предложение, да го внесе на място - от 
негово или от мое име. 
 
Допълнително процедурно предложение: 
Всеки от предложените кандидати за участие в избора за нов състав на КДП, преди 
провеждането на избора, да декларира предварително устно в залата, че отговаря 
на всички условия за избор, че има най-малко десет години стаж като проектант на 
свободна практика, че не работи в държавна или местна администрация, че не е 
свързано лице със служител в такава администрация, че няма два последователни 
мандата като член или председател на КДП, и че не е свързано лице нито с член 
на УС или КС, нито с друг предложен кандидат в този избор за КДП. Ако прецени, 
че не отговаря на някое от условията - да подаде отвод. 
Всеки избран за член или председател на КДП, преди провеждането на първото й 
заседание да подаде писмена декларация в същия смисъл, която да бъде 
предоставена на разположение на УС на КАБ и на КС на КАБ. 
Всеки от членовете на КС и на разширения състав на УС , ако не отговаря на тези 
условия, е в правото си (или дори е длъжен) да подаде оставка пред Общото 
събрание. В такъв случай той подлежи на замяна с резервен член, а ако е член на 
УС в качеството си на председател на РК, следва да се проведе Общо събрание 
на РК за избор на нов председател. Заместващите членове трябва да отговарят на 
същите условия. 
 
 
23.02.2019г.                                                                                         арх. Благо Стоев 


