СТРУКТУРА НА КАБ – РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ, АРХИТЕКТУРНИ КОЛЕГИИ,
СЪСТАВ НА УС
Предложение на арх. Светломир Никодимов
МОТИВИ:
1)
Чл. 21, ал. 1 от ЗКАИИП дефинира при съществуващите регионални (в
действителност областни) колегии прекалено голям по състав Управителен
съвет, който в този си вид е тромав при вземане на решения, с трудно постижим
кворум, неикономичен.
2)
Недостиг на демократичност - всеки отделен член на Камарата има право на
участие в избора на председателя на своята регионална колегия, а делегатите на
ОС и в избора на председателя и 10 членове на УС. Т.е. 10% от членовете на
Камарата са ощастливени да избират 12 от членовете на 39-членния
Управителен съвет. Или по-малко от една трета от състава на управляващия
орган – едно „представително” квалифицирано малцинство! (?) Квалифицираното
мнозинство му го избира някой друг...
3)
Няма как да е справедливо и демократично председателите на регионалните
колегии да са равнопоставени след като броят на членовете, които
представляват се различава до над 200 пъти!
4)
Издръжката на по-малките регионални колегии е скъпа и неефективна.
5)
В съществуващата структура отсъстват възможности за нормална
организационна и професионална изява в КАБ на ландшафтните архитекти и
урбанистите.
6)
Предложението запазва (преименувани на областни архитектурни колегии)
съществуващите структури на КАБ на територията на всяка област със своята
обществена и професионална представителност.
1.

Регионални колегии
8 бр.:
(по ЗРР)
Северозападна (области Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен);
Северна централна (области Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и
Силистра);
Североизточна (области Варна, Добрич, Търговище и Шумен);
Югоизточна (области Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол);
Югозападна (области Благоевград, Кюстендил, Перник и Софийска);
Южна централна (области Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и
Хасково);
Столична (София – град).
РКЛАУ (регионална колегия на ландшафтните архитекти и урбанистите)

2.

Архитектурни колегии 31 бр.
Областни архитектурни колегии – 27 бр., покриващи територията на
областите в страната (по ЗАТУРБ).
Софийски архитектурни колегии – 6 бр., покриващи територията на
софийските райони (по 4 района всяка).

3.

Управителен съвет (ЗКАИИП, чл. 21, ал. 1)
19 чл.
А)
Председател и 10 членове, избрани на ОС на КАБ с таен вот и
повече от половината от гласовете
11 чл.
Б)
Председателите на Регионалните колегии 8 чл.
·
·

·

Председателите на Регионалните колегии се избират на ОС на
КАБ (ЗКАИИП, чл. 20, ал. 1, т. 3) по предложение на ОСРК с таен
вот и повече от половината от гласовете.
Решенията на УС се вземат с пропорционален вот като
гласовете на членовете по А) представляват 2/3, а гласовете
на членовете по Б) - 1/3. Последните пък се разпределят
пропорционално според броя на редовно отчетените членове на
съответните регионални колегии.
Председателите на архитектурните колегии (областни и
софийски) могат да участват в заседанията на УС със
съвещателен глас.

