ПРОТОКОЛ
Днес, 02.04. 2011г., Комисията по Решенията на Общото събрание
на Регионална колегия София – град, в състав:
Предеседател
Арх. Веселина Николова
Членове:
1.арх. Весела Георгиева
2.арх.Веселин Дуковски
3.арх. Христо Чепилев
4.ланд.арх.Росен Гурков
Потвърждава, че след станалите разисквания по т. 5 от Дневния
ред на деветото ОС на Регионална колегия София град с болшинство бяха
приети следните решения:

РЕШЕНИЯ
НА ДЕВЕТОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – СОФИЯ ГРАД НА КАБ,
РАЗДЕЛ І.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УСТАВ НА КАБ

1. Общото събрание на Регионална колегия София-град (ОС на РК София-град)
към КАБ приема предложението на арх.Стоянов и колектив за проектоустав и го
предлага за гласуване на Общото събрание на КАБ
РАЗДЕЛ ІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТАТА НА РК СОФИЯ ГРАД
1. ОС на РК София град приема декларацията, изготвена от

архитектурна
колегия „Б” към РК София-град относно устройствените планове на жк
"ЛЮЛИН" . (Приложение 1 - Декларация, изготвена от архитектурна колегия „Б”
към РК София-град)
2. Работната група по нормативна уредба към РК София – град да направи
проучване за съвместното действие на ЗКАИИП и проекта за Устав, който се
предлага от ръководството на КАБ и Председателя на УС на КАБ арх. П.
Йовчев. Ако има сериозни противоречия, Комисията да представи решение за
гласуване от ОС на КАБ.
3. РК София-град към КАБ да прекрати мандата на досегашните
представители на КАБ в ОЕСУТ, РЕСУТ, Общински съвет. Представителите на
КАБ от РК София- град в тези съвети да бъдат ежегодно избирани. Членовете
на КАБ избрани да я представляват в ОЕСУТ, РЕСУТ и ОС, да подписват
декларация, с която се задължават да представят периодично писмен отчет за
работата си и за констатирани от тях нарушения на ЗКАИИП и Устава на КАБ.
4. ОС задължава Съвета на РК София-град да разпечата за всички делегати
на РК София – град материалите за работа на ОС на КАБ- м. април 2011г.,
като одобрява изразходването на необходимите за целта средства.

РАЗДЕЛ ІІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ НА ОС НА КАБ

1. Предлага на ОС на КАБ да вземе решение да отпадане т. 9 от Дневния ред
на Общото събрание на КАБ, свързана с нов избор на КДП.
2. ОС на КАБ да приеме декларацията, изготвена от архитектурна колегия „Б”
към РК София-град относно класификатора на професиите в Република
България – НКПД-2011г. КАБ чрез Регионалните си колегии да организира
подписка за промени в него. ОС на КАБ да задължи Председателя на УС на
КАБ да направи предложение до Министъра на труда и социалната политика за
промени в НКПД 2011г с цел вписване на всички дейности в областта на
устройственото проектиране в обхвата на функциите на поз. 2161 „Архитект”.
(Приложение 2 - Декларация, изготвена от архитектурна колегия „Б” към РК
София-град)
3. ОС на КАБ да разисква и приеме общо становище на КАБ по предстоящите
промени в Директива 2005/36/ЕО от 7 септември 2005г. на Европейския
парламент и на Съвета (ОВ L255 30.09.2005), за признаване професионалните
квалификации, изменена с М1 – Директива 2006/100/ЕО на Съвета от 20
ноември 2006г. (ОВ L363 20.12.2006), и М2 –Регламент (ЕО) № 1430/2007 на
Комисията от 5 декември 2007г. (ОВ L320 06.12.2007) и С1- поправка (ОВ
L271 16.10.2007 стр. 18 (2005/36/ЕО) ),
4. ОС на КАБ да гласува допълнение в Методиката за себестойност на
архитектурното проектиране, включващо методи за оценка на минимално
необходимите срокове за изработване на различни по сложност и съдържание
проекти, както и допълнения във всички части на методиката, свързани с
разработването на проекти по част „Ландшафтна архитектура“. Методиката да
се осъвременява и издава ежегодно.
5. ОС на КАБ да дискутира и да излезе с решение по въпроси, свързани с
начина на практикуване и дейността на главните архитекти - задачи,
правомощия, проблеми, възнаграждения, както и относно квалификацията и
ценза на общинските специалисти, които санкционират архитектурните и
градоустройствени проекти..
6. ОС на КАБ да вземе решение наред с електронните сайтове на централното
ръководство и на РК София-град, да се положат основите на официално
професионално печатно издание на Камарата. За целта да се потърсят
възможности за съвместяване с издателската дейност на САБ
(сп."Архитектура"), както и/или с други институции, имащи отношение към
архитектурната и градоустройствена дейност.
7. ОС на КАБ да вземе решение за разработване на регламент за избор на
журьори, който да бъде изработен от Комисията по нормативни документи и
да бъде приет на ОС на КАБ.
8. С цел намаляване финансовата тежест от вноски към КАБ ,предлагаме ОС
да гласува следните решения за 2012г; вноска за членство в КАБ - 84 лв.;
вноска за ППП 156 лв.,ОПП - 96лв. Вноските за правоспособност да се
заплащат само за месеците, в които се работи и се използва печат, при
месечна вноска за ППП-19,20лв./месец; за ОПП-8лв./месец.
9. ОС на КАБ да вземе решение КАБ да предложи за участие в ОЕСУТ, РЕСУТ
на държавната и общинската администрация, ландшафтни архитекти, включени
в списъците с експерти на КАБ.
10. ОС на КАБ да вземе решение КАБ да поеме инициатива и да настоява пред
Столична община всички важни градоустройствени проекти да бъдат възлагани

чрез конкурс. (Приложение 1 - Декларация, изготвена от архитектурна колегия
„Б” към РК София-град)
РАЗДЕЛ ІV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ НА КАБ
1. ОС на КАБ да вземе решение Камарата на архитектите в България да

потърси законодателна подкрепа за регламентиране на правомощията и
степента на намеса на гражданските сдружения в териториално-устройственото
планиране и проектиране.
2. ОС на КАБ да задължи УС на КАБ да търси законодателна инициатива
(чрез Министъра на РРБ) за отстраняване на противоречията на ЗКАИИП със
ЗУТ, Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ, Наредба I-з-1971/2009г., и с публикуваните
регламенти за работа с Европейски Фондове чрез публични възлагания (по
ЗОП) в Република България .
РАЗДЕЛ V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ УС НА КАБ И
КОМИСИИТЕ КЪМ НЕГО
1. УС на КАБ да представи пред ОС на КАБ информация за състоянието и

работата на система IMI. Да запознае ОС на КАБ с програмите за
сътрудничество в рамките на ЕС, в Съвета на архитектите в Европа, за връзки
със сродни камари, както и да информира членовете на КАБ за възможности за
работа на територията на ЕС без напускане на страната ни.
02.04.2011г.

гр. София
Предеседател:
арх. Веселина Николова
Членове:
1.арх. Весела Георгиева
2.арх.Веселин Дуковски
3.арх. Христо Чепилев
4.ланд.арх.Росен Гурков

