КОМИСИЯ
НОРМАТИВНА УРЕДБА
РЕГУЛИРАЩА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА „АРХИТЕКТ“ и
ДЕЙНОСТТА НА КАБ
1. ЦЕЛИ

Да предприема и участва в инициативи за изменение и
допълнение
на
нормативни
документи
регулиращи
дейностите свързани с упражняване на професията и
КАБ;

Да изготвя и представя становища по приемането на нови
и изменението на действащи нормативни актове в сферата на
дейност на комисията.
2. ПРОГРАМА
2.1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ НА XIV ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО
СЪБРАНИЕ

 Да се разработи и приеме нов модел за финансиране на
приоритетите на организацията, във връзка с успешно изпълнение
на целите на КАБ, заложени в ЗКАИИП;

 Да бъде актуализиран „Правилника за финансова дейност” и чл.56
от Устава на КАБ;

 Да бъде създаден фонд за обжалване на некоректни обществени
поръчки;

 Удостоверенията за проектантска правоспособност за 2017 г. да

бъдат издавани конкретно за всеки обект, а не за срок от една
година. До 30.09.2016 г. УС на КАБ да приеме правила за
регистрация на договорите и издаване на удостоверенията за
проектантска правоспособност за 2017 година;

 „Методиката

за
себестойността
на
архитектурния
труд
в
инвестиционното проектиране и устройственото планиране“ да бъде
приведена в съответствие с икономическите реалности;

 Да бъде изработена нова, работеща „Методика за определяне
времетраенето на инвестиционното проектиране и устройственото
планиране”.
2.2. ЗАКОНОДАТЕЛНИ и ДРУГИ ИНИЦИАТИВИ
 Стратегически задачи:
- Промяна на ЗКАИИП;
- Промяна на ЗАПСП, с цел защита на авторските права на
архитектите;

-

Промяна на Устав на КАБ

 Краткосрочни задачи:
- издирване на документация за недвижима собственост на БИАД,
чийто правоприемник е КАБ
- Създаване на Фонд за обжалване на обществени поръчки
2.3.

ИЗГОТВЯНЕ
НА СТАНОВИЩА ПО ПРИЕМАНЕТО НА
ИЗМЕНЕНИЕТО НА ДЕЙСТВАЩИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

НОВИ

И

3. ПОСТОЯННИ РАБОТНИ ГРУПИ
Към комисията се създават постоянни целеви работни групи, свързани с
основните нормативни актове, регламентиращи упражняването на
професията:
 Устав
 „Методиката за себестойността на архитектурния труд в
инвестиционното проектиране и устройственото планиране“ и
„Методика за определяне времетраенето на инвестиционното
проектиране и устройственото планиране”
 Други (по предложение и с решение на УС)
Постоянните работни групи имат Ръководител и Координатор и работят по
утвърдени от УС Програма и Правилник за тяхната работа.
4. ВРЕМЕННИ РАБОТНИ ГРУПИ
Към комисията се създават създават временни работни групи за реалзация
на ясно дефинирани краткосрочни цели и резултати. Групите се формират
по предложение и с решение на УС, със срок на съществуване до
изпълнение на поставените задачи:
 Промяна на ЗКАИИП
 Промяна на ЗАПСП
 Други (по предложение и с решение на УС)
Временните работни групи имат Ръководител и Координатор и работят по
дефинирани и утвърдени от УС Цели и Срок.
5. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
 Председател;
 Ръководители
групи;

и

координатори

на

постоянните

работни

 Ръководители на временните, целеви работни групи за
времето на тяхното съществуване.

6. СРОК на КОМИСИЯТА: Постоянен
7. ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ДИРЕКТИВИ, СТРАТЕГИИ, КОНЦЕПЦИИ
 Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните
квалификации
ЗАКОНИ
 Закон

за

камарите

на

архитектите

и

инженерите

в

инвестиционното проектиране
 Закон за признаване на професионалните квалификации
 Закон за авторското право и сродните му права
НОРМАТИВНА УРЕДБА РЕГУЛИРАЩА ДЕЙНОСТТА НА КАБ






 Постановление № 287 от 24 октомври 2006 г. за изменение и
допълнение на наредбата за условията и реда за признаване на
правоспособност в областта на устройственото планиране и
инвестиционното
проектиране
на
лица
с
професионална
квалификация "архитект
 Доктрина на Камара на архитектите в България
 Устав на Камарата на архитектите в България
 Методика за определяне на размера на възнагражденията за
предоставяне на проектантски услуги
 Професионален кодекс
 Процедура за преценка на условията за участие в обществени поръчки
в областта на устройственото планиране и инвестиционното
проектиране към чл.5 от Професионалния кодекс на КАБ
 Наредба за отменяне на Наредба № 1 от 2004 г. за определяне на
минимални цени в устройственото планиране и инвестиционното
проектиране
 Методика за цени - публикация в Държавен вестник
 Тарифа за приходите, формиращи бюджета на КАБ
 Правила за избора, дейността и отчитането на представители на КАБ в
експертни съвети и целеви работни групи
 Методика за подбор и определяне на журьори към КАБ
 Правилник за провеждане на заседания на Управителния съвет на КАБ
 Ръководство за регистрация на проектантски бюра
 Правилник за почетните отличия и звания на КАБ
 Правила за управление на средствата от фонд "Резервен" на КАБ
 Правилник за трудовите правоотношения в КАБ
 Правилник за финансова дейност в КАБ
 Правилник за дейността и организацията на работата на Комисията

по регистъра към УС на КАБ
 Правилник за дейността и организацията на работата на

Експертната
комисия
по
признаване
на
професионална
квалификация
 Правилник за работа на Комисията по международна дейност и

евроинтеграция
 Правилник за работата на Комисията по медийна политика и връзки

с обществеността към УС на КАБ
 Правилник за работа на Комисията по бюджет и финанси към УС на

КАБ
  Правилник за работа на Комисията по вътрешна нормативна уредба
  Правилник за работата на Комисията по нормативни документи
 Правилник за работата на Комисията по професионална дейност към

УС на КАБ
 Правилник за дейността и организацията на работа на Контролния

съвет
 Правилник за дейността на Комисията по дисциплинарно

производство към КАБ

