
РЕСОР "НОРМАТИВИ"

ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ БЮДЖЕТ ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕЗУЛТАТ

5000 4860 0

3000 1720 0

9000 4800 4200

3000 0 0

Съгласуване на ЗИД на ЗКАИИП с МРРБ; 0 0 0

3000 2880 0

0 0 0

ПРЕХОДЕН 
ОСТАТЪК

Изготвяне на концепция за промяна в 
ЗКАИИП 

1.  Изготвен  сравнителен анализ на 
законодателството регламентиращо 
упражняването на професията АРХИТЕКТ и 
други регулирани професии – адвокати, 
нотариуси, частни съдебни изпълнители       
                2.  Извършено проучване на 
законодателните практики в Европейския 
съюз при упражняване на професията 
„Архитект“ 

Организирне на 6 дискусионни форума 
във всеки планов регион с участието на 
съответните регионални колегииот КАБ и 
КИИП. Организиране на интернет 
дискусионен форум с модератор към 
сайта на КАБ;

Организирана кръгла маса, съвместно с 
ресор „Квалификация“ на тема: 
„Професията Архитект в България – 
академично образование, професиoнален 
опит и продължаващо обучение'' с участие 
на Баварската камара, УАСГ, ВСУ "Любен 
Каравелов", ВСУ„Черноризец Храбър“ и 
НБУ

Подготовка на конкретни текстове за ЗИД 
на ЗКАИИП съвместно с КИИП;

Сключени договори с юристи за изпълнение 
на дейнстта, осъществени консултации, в 
процес на изготвяне на текстове за ЗИД на 
ЗКАИИП

Изготвяне на предварителна оценка на 
въздействие на закона;

Осигуряване на обществена подкрепа за 
ЗИД на ЗКАИИП чрез подходяща PR 
кампания;

Публикации в електронни медии за 
проблемите на архитектурната професия

Законодателно проучване - превод на 
основните нормативни актове в тази 
област в разитите държави

Извършено от Народнто събрание през 
2019г. 



0 0 0

Създаване на концепция
30000 6322 4500

5000 0 0
Иницииране на законодателна промяна: 0 0 0

8000 8080 0

0 0 0

2000 2000 0 Срещи с ДНСК, МРРБ, КИИП,БАИИК

Обществено обсъждане на законопроекта;

1000

2500 0 0

6500 0 0

Сравнителен анализ на основните тези в 
законите на различните държави;

Извършено от Народнто събрание през 
2019г. 
Съдадена концепция в частта за 
инвестиционно проектиране и 
строитлество.

Изготвяне на предварителна оценка на 
въздействие на закона;

PR кампания за запознаване на  
обществеността с предлаганите промени;

Мнножество публикации и медийни участия 
по различни теми свързани с проблемите 
на архитектурната професия и 
строитлеството

Създаване на стратегически 
партньорства;

Проведени множество срещи с 
представители на едрия бизнес, народни 
представители, БААИК, КИИП

Обсъждане на законопроекта със 
заинтересованите институции;

Редакция и внасяне в народно събрание 
за разглеждане;
Създаване на критерии за оценка на НКН 
на 20 век.
Чрез изменение и допълнение на ЗОП да 
бъде вписан член за задължението на 
Възложителя на обществената поръчка да 
издири, впише и осигури спазването на 
правата на автора в самите условия на 
търга; 
  Да бъдат изработени „Основни насоки и 
препоръки за избор на инструменти за 
доставяне на архитектурни услуги, 
критерии за подбор и оценка на 
офертните предложения в обществените 
поръчки”



3500 0 0

0 0 0

2000 2000 0

0 0 0

0 0 0

3000 0 0

2000 0 0

 Да започне активна работа за 
съгласуване на ЗКАИИП и ЗОП, с цел 
налагането на горните методики като 
законови инструменти за определяне на 
индикативна цена и срок в обществените 
поръчки; 

Да създаде партньорски 
взаимоотношения с АОП, като осигури 
участието на представители на КАБ в тази 
организация;

     Да предприема и участва в инициативи 
за изменение и допълнение на 
нормативни документи в областта на 
обществените поръчки, архитектурните 
конкурси, структурните фондове на ЕС, 
търговското право

Подготвени и разпечатани графични 
приложения за Наредба 7, изпратени до 
МРРБ иДНСК.

 Да участва активно, съвместно с 
държавната администрация, в 
създаването на нормативни документи за 
разходване на средствата от ЕС;

Да се постигне промяна в правилата за 
разходване на средствата от ЕС, за да се 
осигури справедливо и навременно 
заплащане на труда на архитектите

Създаване и утвърждаване на процедури 
и стандарти за архитектурни конкурси;

Създаване на процедури и стандарти за 
тръжна документация за ОП за 
проектиране /юрист/;
Създаване критерии за избор на 
Проектант в конкурсите по ЗОП - ново 
строителство, благоустрояване, 
реконструкция, консервация и 
реставрация и др./РГ/;



700 0 700

700 0 700

1000 0 1000

5000 0 0

0 0 0
Реализирани участия в работни групи.

6000 5550 0
Оъществен ежедневен мониторинг на ОП.

5000 600 1780

Промяна на наредбите за разходване на 
средства по Програмата за развите на 
селските райони с цел осигуряване на 
средства и повишаване на процента на 
проектантския хонорар и авторския 
надзор;

Изготвени предложенния за проемни в 
наредбите към програмата.

Участие при разработване регламент за 
изпълнение на Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 
(Норвежката програма).

Изготвени предложенния за проемни в 
наредбите към финансовия механизъм.

Създаване на графични илюстрации към 
ЗУТ и подзакноновите актове съгласувани 
с МРРБ и ДНСК;

Създадени графични приложения към 
Наредба 7.

Създаване на електронно помагало 
„Мениджмънт за архитекти“, включащо 
основни правни и счетоводни принципи за 
ефективна организация и защита на 
проектантския труд, включително 
задължителни елементи на договорите, 
осигуряващи защита от недобросъвестни 
възложители, защита на авторски права, 
остойностяване на преки и непореки 
разходи и др.;
Участие в работни групи към 
министерства за изготвяне изменеия на 
нормативни актове /конс.юрист/;
Осъществяване на текущ мониторинг на 
обществените поръчки за проектиране и 
архитектурните конкруси: 

Анализ на обществените поръчки за 
нередности по методика, утвърдена от 
управителен съвет. Изпращане на писма/ 
становища/ сигнали до възложители и до 
съответните институции - Агенция за 
обществени поръчки, Държавна агенция 
за финансова инспекция, Комисия за 
защита на конкуренцията, Министерство 
на финансите, медии, подготвени от 
юрист;;



10000 6700 0
69554 12380

133000 81934

СЪВМЕСТНО С РЕСОР ПРАКТИКА 

30000 11590 0

Обжалване на обществени поръчки, по 
преценка на звеното за обжалване на 
обществени поръчки и юрист, 
квалифициран в тази област;

Обжалване на конкурс света Неделя и 
публично състезание за реконструкция на 
сгради на Прокуратурата

Безплатна правна помощ (консултации) за 
членове на КАБ по въпросите на ЗУТ, 
авторско право, обществени поръчки 
(ЗОП), договорни отношения (Търговски 
закон)

Оказана правна помощ по 26 сигнала на 
членове на КАБ.


