
съвет, Контролен съвет и Комисия по дисциплинарно
производство.

Чл.26.  Камарата  се  управлява  от  Общо
събрание,  Управителен  съвет,  оперативно
ръководство и Председател.

Чл.26. (изм.) Камарата се управлява от Общо 
събрание и Управителен съвет, оперативно ръководство и 
Председател.

   О

Чл.27.(1) Върховен орган на Камарата е Общото
събрание.

Чл.27(изм.) (1)  Върховен орган на Камарата е Общото
събрание, което работи на делегатски принцип.

   О

(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.

(2) (изм.) Делегати на Общото събрание по право са
членовете на националните органи на Камарата, в т.ч. и
Председателите  на  Регионалните  управителни
съвети,  в  качеството  им  на  членове  на
Управителния съвет на КАБ. Останалите делегати се
избират от Общото събрание на всяка от подразделенията
на  Камарата  регионалните колегии, респективно  –
архитектурните 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 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.  Когато  броят  на  членовете  в
съответната регионална колегия не съответства
на  установената  норма  на  представителство,  на
повече от десет члена над нормата се избира един
делегат.

   По чл.27(2)  - Същественото в този текст е 
промененото представителство на всеки делегат от 
10 на 20 члена на КАБ. Целта е да се намали  броят 
на делегатите на Общите събрания по следните 
съображения:
   1/ Практиката доказва неефективността в 
работата на Общото събрание при числен състав от
около 400 човека. Национални парламенти на 
средноголеми европейски държави работят при 
двойно по-малоброен състав.
   2/ Трудно се осигуряват условия за пребиваване и
работа на 400 делегати
   3/ При ограничения бюджет на КАБ, не е без 
значение и финансовият фактор

(3) Всеки делегат има право на един глас. (3) Всеки делегат има право на един глас.

(4) Всеки  член  на  Камарата  има  право  на
свободен достъп до участие в Общото събрание с
право на съвещателен глас.

(4)  Всеки  член  на  Камарата  има  право  на  свободен
достъп  до участие в заседанията на Общото събрание,
без с право на съвещателен глас. участие

    По чл.27(4) -  Тази алинея създава условия за 
безконтролно посещение в заседанията на Общото 
събрание и обременяване на деловата му работа

Чл.28. Правомощия на Общото събрание: Чл.28.  (изм.) Правомощия  на  Общото  събрание на
Камарата:

   О О

1. приема, изменя и допълва Устава на Камарата; 1. приема, изменя и допълва Устава на Камарата;
2. (изм. с ДВ.бр.79/2006) избира и освобождава

при тайно гласуване председателите и членовете на
Управителния  съвет,  на  Контролния  съвет  и  на
Комисията по дисциплинарно производство;

2. (изм. с ДВ.бр.79/2006) избира и освобождава  при с
тайно  гласуване  председателите  и  членовете  на
Управителния съвет, на Контролния съвет и на Комисията
по дисциплинарно производство;

   О О


