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ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КАМАРИТЕ  НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖИНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

(Обн. ДВ  бр.20/4.03.2003 г., изм. и доп. бр. 65/22.07.2003 г.)




§ 1. В чл.6 ал.5 думата “минимални” се заменя с думата “препоръчителни”.

§  2. Чл. 7, ал.1 се изменя така :

“ ( 1 ) Лицата, получили диплома от акредитирано висше училище  с квалификация  “ архитект “, “строителен инжинер” или “ инжинер” с образователно-квалификационна степен магистър, притежават ограничена правоспособност и могат да извършват дейности в устройственото планиране и инвестиционното проектиране като проектанти, без да са членове на съответната камара. “

§ 3. В чл. 9, ал. 1 след думите “които упражняват професията проектант “ да се добавят думите “с пълна проектантска правоспособност”

§ 4. В чл. 12 ал.6 , в края на изречението да се добави следния текст : “в който срок проектантът се ползва от пълна проектантска правоспособност, за което му се издава временно удостоверение “ .

§  5. В чл.19 ал. 1 се изменя така :

“( 1 ) Общото събрание е редовно ако присъстват две трети от делегатите. При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час, след което се провежда и се смята за редовно ако броя на делегатите не е по-малък от половината 
												2.


от общия брой делегати. В противен случай се насрочва  нова дата за провеждане на Общото събрание.”  

§ 6. В чл. 20 ал.1 т. 5  думата “минимални” да се замени с думата “препоръчителни”.

§  7. В чл.21 ал. 2 се отменя.





§ 8. 1/ В чл.29 ал.1 текстът “ който се регистрира в съответната камара” да отпадне.
2/ В чл.29 ал.2 се добавя ново изречение:
    	“ Препоръчителното възнаграждение се определя след икономическа обосновка. “ 






М  О  Т  И  В  И

	Предложеният законопроект отразява забележки по действащия закон и неговото приложение, направени от група  архитекти.
	Принципно възражение е ограничаването на права за практикуване въпреки наличието на диплома за съответното образование. Това се отнася дори до лица, имащи нужното образование, но са с ограничена правоспособност. Ето защо с предлаганата поправка в чл.7 ал.1 се предлага такива лица да могат да извършват определени дейности без да се изисква членство в съответната камара.

Тази теза е развита с предложената поправка в чл.9 ал.1, където е предложено задължителното членство в камарите да се отнася само до архитекти и инжинери с пълна правоспособност. Въпрос е дали изобщо законът трябва да ограничава съществуването на повече от една камара ( в Германия например има две камари на архитекти ) съответно за архитекти и инжинери . Чл.5  ал. 3 изисква недопускане на монополизъм, но само по себе си съществуването на една камара е вид монополизъм, особено когато е придружен с изискване за задължително членство ( чл.9 ал.1 ) 
	§ 4 урежда “висящото” положение на архитекти и инжинери за двумесечния срок, в който се взема решение по тяхното заявление. Предлага се издаване на временно заявление, още повече, че законът не предвижда хипотеза за неприемане в камарата, тъй като членството е обявено за задължително за практикуващите архитекти и инжинери.
	§  5 създава гаранции, че Общото  събрание не може да се проведе, ако присъстват по-малко от половината от общия брой членове. След като в камарите е задължително членството за практикуващи архитекти и инжинери (за разлика от неправителствените организации, където членството е доброволно), не е допустимо да се вземат решения от малцинството задължаващи мнозинството.


	§  7  предвижда всички членове на камарите да се ползват с равни права, като ал.2 отпадне и се спази изискването на чл.5 ал.3 от закона.					
§ 8 освобождава  архитектите и инжинерите да регистрират договорите си в камарата, както и да се мотивира с икономически анализ минималното възнаграждение, имайки предвид ограничените финансови възможности на голяма част от  населението и свиването на пазара при необосновано високи минимални цени. От това биха 


пострадали самите архитекти и инжинери, тъй като биха имали по-малко поръчки.
	В § 1, § 5 и т.2 на § 8 се предлага минималните цени да се заменят с препоръчителни цени.

	Внесените промени имат за цел да предизвикат дискусия по Закона за камарите на архитектите и инжинерите в инвестиционното проектиране, две години след неговото приемане, като се предлага да се намерят по-добри решения и неговото усъвършенстване.
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