
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕСОР „НОРМАТИВИ“ 2019 

 

 

Уважаеми колеги,   

 

Представям на вашето внимание отчет за дейността на ресор 

„Нормативи“ и моята работа като зам.председател на УС на КАБ за 2019г. 

 

Отчетът е структуриран както следва:  

1. Увод     

2. Структура на ресора  

3. Регулиране на професията „Архитект“, дейност на КАБ - цели, проблеми, 

дейности, резултати 

4. Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, строителство - 

цели, проблеми, дейности, резултати  

5. Обществени поръчки, архитектурни конкурси, структурни фондове на ЕС 

- цели, проблеми, дейности, резултати 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УВОД 

   

Промяната на законодателството, когато си в ролята на професионална 

организация, а не законодател, е дълъг и сложен процес и не може да 

бъде реализирана в рамките на една година, ето защо още в началото на 

мандата бе създадена програма на ресора за целия период 2017-2020г., с 

календарен график за изпълнението и. 

 

Първо се формулираха ясно:  

 на КАБ; 

дейности за решаването им;  

за резултати,  

както и необходимите ресурси /човешки и финансови/ и да се създаде 

съответната структура за работа.   

 

Стратегическите цели са изведени от основните документи на камарата и 

множество изказвания, пожелания и решения, документирани в поредица 

общи събрания на КАБ, а именно:   

архитект.    

урбанисти в процесите на устройствено планиране, инвестиционно 

проектиране и строителство чрез законодателни изменения, които  

гарантират участието им в целия процес.  

заплащане на проектантските услуги при провеждане на обществени 

поръчки и архитектурни конкурси.  

 



Основните краткосрочните цели и задачи съответно са:   

като организация с висок експертен потенциал, надежден партньор и 

лидер на обществено мнение.  

ически партньорства с бизнеса, общините, 

институциите, академичната общност, утвърдени личности – формиращи 

обществени нагласи.  

представители необходимите законодателни промени, за да се защитят 

интересите на професията при гарантиран обществен интерес.  

  

СТРУКТУРА НА РЕСОРА 

  

Работата на ресор „Нормативи“ е организирана в три комисии, а именно:  

- РЕГУЛИРАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА „АРХИТЕКТ“, ДЕЙНОСТ НА КАБ; 

- УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ, 

СТРОИТЕЛСТВО; 

- ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, АРХИТЕКТУРНИ КОНКУРСИ, СТРУКТУРНИ 

ФОНДОВЕ НА ЕС 

 

Всяка от комисията има дефинирани цели, дългосрочни и краткосрочни 

задачи и структура.  Към всяка от комисиите са сформирани постоянни 

работни групи (ПРГ), свързани с основните нормативни актове, които 

работят по утвърдени от ОС план-програми и вътрешни правила за тяхната 

работа. Към комисиите при необходимост се създават временни работни 

групи (ВРГ) за реализация на ясно дефинирани краткосрочни цели и 

резултати. Временните групи се формират по предложение и с решение 

на УС, със срок на съществуване до изпълнение на поставените задачи. 



Всяка работна група се състои от председател, зам.председател и 

членове.  

 

През 2019г. бяха сформирани временни работни групи със следните 

задачи 

- Изготвяне на концепция за изменение на ЗКАИИП; 

- Изготвяне на ЗИД на ЗАПСП; 

- Изготвяне на ЗИД на ЗКН; 

- Изготвяне на ЗИД на Наредба 7 и графични приложения към ЗУТ; 

- Изготвяне на ЗИД на Наредба 3 за регламентиране на авторския 

надзор по част „Архитектура“; 

 

РЕГУЛИРАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА „АРХИТЕКТ“, ДЕЙНОСТ НА КАБ 

 

През 2019г. акцент в работата на тази комисия беше урегулиране на 

практикуването на професията съгласно разпоредбите на ЗАКИИП. 

 

ПРАКТИКУВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА 

В камарата се получиха множество сигнали от архитекти, че същите са 

ограничавани при изготвяне на проекти за Подробни устройствени планове 

в част регулация, както и за откази да бъдат съгласувани техни проекти по 

части „ Пожарна безопасност“, „ПБЗ“, „ПУСО“, „Технология“ и „Енергийна 

ефективност“. Оказа се, че в основа на отказите са писма от КИИП до 

общините в България, с които същите се уведомяват, че  единствено 

инженери могат да изготвят съответните проектни части. 

 

Проведоха се поредица от срещи с ръководството на КИИП. Постигнато бе 

съгласие, че ПБЗ и ПУСО могат да се изработват от членове и на двете 



камари. В тази връзка се работи по изготвяне на общо становище, което да 

бъде разпространено до всички общини и заинтересовани институции. 

 

Относно правото на архитектите да изработват ПУП-ПР Камара на 

архитектите изпрати писмо до всички общини в България с напомняне да 

се спазват стриктно разпоредбите на ЗАКИИП. Предвид 

незаконосъобразна реакция от страна на МРРБ, ДНКС и Столична община 

по този казус, в момента се провеждат консултации относно възможността 

за обжалване в КЗК и ВАС. Подготвя и се детайлен отговор до 

министерството и дирекцията. 

 

АВТРОСКИ ПРАВА НА АХИТЕКТИТЕ 

Във връзка с ЗИД на ЗАПСП, публикуван на портала за Обществени 

консултации през януари 2019 бе изпратено становище на КАБ до 

Министерски съвет и Министерство на културата  с искане за включване на 

КАБ в Съвета за интелектуална собственост и в работна група за изменение 

на ЗАПСП.  

Отговорът от МК (01.03.2019г.) е, че предложенията на КАБ са интересни и 

камарата ще бъде включена в работната група при следващото 

изменение на ЗАПСП. 

Създадена бе временна работна група към УС на КАБ: арх. Петкана 

Бакалова – ръководител и членове – арх. Мартин Христов, арх. Петко 

Костадинов, арх. Атанас Динев, арх. Татяна Даскалова, която да подготви 

исканията на камарата. 

 

 



КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗКАИИП 

В момента се работи по предложения за изменения на ЗКАИИП от работна 

временна група в състав: Атанас Динев – ръководител и членове – арх. 

Мартин Христов, арх. Пламен Братков, арх. Ангел Захариев, арх. Георги 

Савов, арх. Ивайло Петков, арх. Сияна Янчева. Предвижда се промените да 

се извършат чрез разпоредби в преходните и допълнителни на ЗИД на ЗУТ, 

който се подготвя от МРРБ в момента . 

МЕТОДИЧЕСКА ПОМОЩ 

Осигурен е безплатен достъп до СИЕЛА СТРОИТЕЛ за всички членове на 

камарата през техните профили в сайта.  

Осигурен е безплатен достъп до АПИС като допълнение към 

информацията, включена в СИЕЛА СТРОИТЕЛ. 

 

ПРАВНА ПОМОЩ 

Съвместно с ресор „Практика“ продължава да се предоставя безплатна 

правна помощ за членове на КАБ в различни области:  

  ЗУТ, устройство на територията и строителство; 

  ЗОП и архитектурни конкурси; 

  ЗАПСП /авторско право/ 

  Търговско право  

 

УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО 

 

КОНЦЕПЦИЯ ЗА НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА  УСТРОЙСТВЕНО 

ПЛАНИРАНЕ, ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО 

 

Основни акценти на инициативата за създаване на ново законодателство 

през тази година бяха: 



- Законодателното проучване, което се извърши от парламента по 

искане на МРРБ, предложено от КАБ; 

- Осигуряване на публичност и създаване на стратегически 

партньорства 

През  месец март т.г. по време на Архитектурно – строителната седмица в 

Интер Експо Център, гр. София се проведе Кръгла маса по проблемите на 

устройственото планиране и строителството с участие на представители на 

Народно събрание, МРРБ, ДНСК, КИИП. Обсъдиха се проблемите по 

прилагането на действащия ЗУТ и се представи концепцията на КАБ за ново 

законодателство. 

През месец април представители на КАБ взеха участие в Националната 

среща на главните архитекти в София с цел изясняване на проблемите и 

дискусия за принципите на устройственото планиране в бъдещата 

концепция. 

През месец май се проведе кръгла маса в Силистра във връзка с 

обсъждане на концепцията УПИПС. 

През годината се изпратиха няколко писма до МРРБ с цел КАБ да бъде 

уведомена за хода на законодателното прочуване. 

ИЗМЕНЕНИЯТА НА ЗУТ 

През март 2019г. влезе в сила изменение на ЗУТ, чрез което камарата 

осъществи няколко от целите поставени през 2016г. : 

- Действащите ПУП да бъдат публикувани на страниците на общините; 

- ПБЗ и ПУСО да могат да се одобряват както след РС, така и заедно с 

одобряването на проектите; 



- Информацията за подземаната техническа инфраструктура да бъде 

дадена с визата. Предстоят прецизиране на текстовете на закона. 

Във връзка с публикувания ЗИД на ЗУТ на портала за Обществени 

консултации през октомври 2019, УС на КАБ изпрати декларация, че отказва 

да участва в изменения на ЗУТ, както и мотиви за неприемане на 

законопроекта. 

С цел защита интересите на архитектите КАБ изпрати до всички 265 общини 

в България, включително отделно до районите им, писма с искане  за 

провеждане на конкурси за главни архитекти. В резултат 37 общини се 

обърнаха към камарата да изпрати представители в конкурсните комисии. 

 

Изпратени бяха също писма с искане да бъде предоставена информация 

за представители на камарата в съответните ОЕСУТ. 

 

ЗАКОН ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

През лятото на 2019г. във връзка с поредното изменение на закона КАБ 

внесе становище в комисията по култура към НС през юли 2019г. Между 

двете част от предложенията на камарата бяха припознати от народни 

представители и бяха приети от парламента. 

 

ЗИД на НАРЕДБА 7 и ГРАФИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Извършени дейности: 

1. Изпратено писмо от КАБ до МРРБ през 2018 за иницииране на 

изменения и създаване на работна група към МРРБ; 

2. Отговор от МРРБ през 2018г. за приемане на предложението на КАБ за 

необходимостта от изменение на Наредба 7; 



3. Създадена през 2019г. временна работна група за изменение на 

Наредба 7 към УС на КАБ в състав за изготвяне на предложения с цел 

изпращането им на МРРБ: арх. Марина Томова, арх. Евгени Велев, арх. 

Антоанета Топалова и арх. Любо Георгиев. 

4. Извършената от работната група дейност е представена на заседание 

на УС на 08.10.2019г. 

5. Създадените от арх. Любо Георгиев и арх. Евгени Велев графики към ЗУТ 

и Наредба 7 са изпратени до МРРБ и ДНСК с предложение да бъдат 

разгледани с цел включването им при предстоящото изменение на 

наредбата и молба за сформиране на работната група към  

министерството. 

6. Получен отговор от ДНСК, че не възразяват графиките да бъдат гледани 

от работна група към МРРБ и от МРРБ. 

 

ЗИД на НАРЕДБА 3 

Извършени дейности: 

- Изпратено писмо от камарата и получен отговор от МРРБ за 

приемане на предложенията на КАБ за регламентиране на 

авторския надзор по част „Архитектура“ чрез изменения на 

Наредбата. 

- Създадена временна работна група към УС на КАБ с цел изготвяне на 

предложения към МРРБ за регламентиране на авторския надзор по 

част „архитектура”, в състав: арх. Петко Костадинов - ръководител, 

арх.Чавдар Тенев и арх.Веско Христoв - членове. 

- Получено писмо от МРРБ (06.12.2019г.) с  покана КАБ да внесе 

изготвените изменения за Наредба 3. 

 



ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, АРХИТЕКТУРНИ КОНКУРСИ, СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 

Основен цел в работата на ресора през 2019г. беше да се преустанови 

порочната практика за изготвяне на инвестиционни проекти на инженеринг 

като същевременно се гарантира честна конкурентна надпревара,  

адекватно заплащане на проектантските услуги при провеждане на 

обществени поръчки и архитектурни конкурси. 

 

През пролетта на 2019г. се проведе пресконференция на тема:  "Как 

обществените поръчки съсипват градската среда", където участниците от 

УС на КАБ представиха основните проблеми при обществените поръчки за 

проектиране и строителство.  

Обжалвани поръчки пред КЗК и ВАС: 

1. Хасково Общ устройствен план „Изработване на общ устройствен план 

на община Хасково, включващ екологична оценка (ЕО) и оценка за 

съвместимост (ОС)“, с уникален номер в РОП 00211-2019-0026 

- Обжалване на поръчката пред КЗК като нищожна – Обжалване на две 

Разпореждания на КЗК, че жалбата на КАБ е недопустима като 

подадена след срока (според АПК, който следва да се прилага 

субсидиарно, няма срок за обжалване на нищожни актове на 

възложителите). 

- Обжалване на разпорежданията на КЗК с частни жалби пред ВАС - 

Определение на ВАС, което потвърждава разпорежданията на КЗК – не 

се образува производство след изтичане на 10 – дневния срок за 

обжалване на процедурата договаряне без предварително обявление. 



Забележка: с друго Определение на ВАС 2871 от 26.02.2019г., 

постановено по обжалваната през 2018г. от КАБ поръчка на 

Прокуратурата вид „публично състезание“ КЗК и ВАС считат, че 

професионалните организации нямат право да обжалват решения за 

откриване на процедури, чиито срокове за обжалване са извън обхвата 

на чл. 198, ал. 2, т.е. открита процедура или конкурс. 

Цитирам Определение на ВАС по жалбата срещу Прокуратурата: 

„жалбата, по която е образувано производството против процесното 

решение на възложителя, с което е открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка, чрез "публично състезание", е недопустима, тъй 

като в нормата на чл. 198, ал. 2 ЗОП е предвидена възможност за 

професионалните организации да защитават в производството чужди 

права и интереси, но само в срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, който е 

неприложим към процедури от вида "публично състезание". Комисията 

е обосновала заключението си за недопустимост на оспоравнето с 

това, че в разпоредбата на чл. 198, ал.2 ЗОП е ограничено 

приложението й само до откритите процедури за възлагане на 

обществени поръчки, защото изрично е посочено, че професионалните 

сдружения могат да обжалват решения за откриване, в срока по чл. 197, 

ал. 1, т. 1 ЗОП... Съгласно този нормативен текст професионалните 

сдружения могат да обжалват решения за откриване, в срока по чл. 197, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП. Следователно законодателят е счел, че не във всички 

случаи и не по отношение на всички видове процедури за възлагане на 

обществени поръчки се прилага горепосочената възможност, а само в 

хипотезата на открита по вид процедура.“ 

Видно от наличната практика по прилагане на ЗОП, с цел защита на 

правата и интересите на членовете на КАБ, се налага да бъдат 

инициирани промени в ЗОП, които да позволят КАБ да обжалва всички 

видове процедури. 



 

2. Хасково Инженеринг на два обекта – реконструкция на сграда бивша 

казарма и   изграждане на парк (по сигнал от мониторинга и РК 

ХасковРешение на КЗК, че жалбата на КАБ е основателна; 

Решението на КЗК е обжалвано от община Хасково пред ВАС – все 

още няма решение на ВАС  

3. Министерство на здравеопазването, изграждане на Национална 

детска болница на инженеринг - проектиране в три фази, 

строителство и авторски надзор: „Избор на изпълнител за извършване 

на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на 

Национална многопрофилна детска болница“ чрез „открита“ по вид 

процедура, с уникален номер в РОП 00080-2019-0013 

- Решение на КЗК, че жалбата на КАБ е неоснователна, недопускане 

на експертиза и събиране на допълнителни доказателства; 

- Решение № 16100/2019г. на ВАС, отхвърля жалбата на КАБ – няма 

произнасяне по съществената част на касационната жалба – 

нищожен предмет на поръчката; 

 

Сигнали за ОП без обжалване: 

1. Света Неделя нов ограничен конкурс за проект: „Разработване на 

концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад 

„Света Неделя“, гр. София“ - писмо до главния арх СО за 

законосъобразно уреждане на авторските права на участниците 

2. Ихтиман проектиране на спортна зала „Избор на изпълнител за 

изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор 

при изпълнението му за обект: ”Изграждане на зала Арена Ихтиман” 

- писмо до кмета за ниската цена за проектиране и авторски надзор 

( с копие до АОП и АДФИ) 



3. Софийски университет, проектиране за доизграждане на спортна 

зала„Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски 

надзор при изпълнение на СМР за доизграждане на обект – 

многофункционална спортна зала на Софийски университет „Св. 

Климент Охридски““, за нарушени авторски права и пороци в 

документацията (по сигнал от член на КАБ) – изпратен сигнал до 

Ректора, АОП, АДФИ и Министъра на културата; Получено писмо от 

МК до Ректора с копие до КАБ – възложителя да съблюдава авторските 

права при възлагане на поръчката 

4. Национална компания железопътна инфраструктура „Изготвяне на 

обследване, технически паспорт и проектиране за обект: 

Рехабилитация приемно здание гара Шумен“ - писмо до възложителя 

в защита на член на КАБ, отстранен от участие в процедурата; 

5. Пристанище Бургас проект за „Свободна зона за публични дейности 

в тила на 7-9 к.м.“,  - сигнал от РК Бургас, прекратена след сигнал 

на КАБ  

6. Добрич конкурс за пазара (по сигнал от мониторинга) „НОВ ОБЛИК 

НА ЦЕНТРАЛЕН ПАЗАР ГР. ДОБРИЧ И ПРИЛЕЖАЩАТА МУ ТЕРИТОРИЯ“ - 

променена документация след сигнал от КАБ за пороци в 

уреждането на авторските права 

7. Стара Загора три обособени позиции за проект за ремонт и ЕЕ на 

училища – по сигнал на мониторинга и член на КАБ за ниска цена, 

прекратена след писмо от КАБ: „Проектиране и упражняване на 

авторски надзор/ за обекти на територията на гр. Стара Загора” по 

три обособени позиции - Обособена позиция № 1: „Проектиране и 

упражняване на авторски надзор/ за обект: „Основен ремонт и 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ 

№ 66 „Детски рай”, УПИ Ідетска градина, кв. 222, гр. Стара Загора”, 

Обособена позиция № 2: „ Изготвяне на работен инвестиционен 



проект и упражняване на авторски надзор за реконструкция, 

модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за 

сградата на ОУ „Самара”, гр. Стара Загора“ , Обособена позиция 

№ 3: „Изготвяне на работен инвестиционен проект и упражняване на 

авторски надзор за реконструкция, модернизация и въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност за сградата на VII СОУ „Христо 

Ботев”, гр. Стара Загора“. 

8. Велико Търново две обособени позиции: „Изготвяне на инвестиционен 

проект съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти във фаза „работен 

проект“ и авторски надзор по обособени позиции“: Обособена 

позиция № 1: „Изготвяне на инвестиционен проект съгласно Наредба 

№ 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти във фаза „работен проект“ и авторски надзор за създаване 

на център за комплексна подкрепа на лица с увреждания, вкл. с 

тежки множествени увреждания и техните семейства - „Дневен 

център за лица с увреждания и техните семейства, включително с 

тежки множествени увреждания с капацитет 30 места - осигуряващ 

дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, 

терапия, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на 

хората, полагащи грижи за лицата от целевата група в домашна 

среда, мобилни услуги, заместваща грижа за срок не по-дълъг от 14 

дни и други дейности” Обособена позиция № 2: „Изготвяне на 

инвестиционен проект съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти във фаза 

„работен проект“ и авторски надзор за създаване на Център за 

социална рехабилитация и интеграция за лица с психични 

разстройства и за лица с интелектуални затруднения с капацитет 40 

места“, с номер на обявата: ОБ-25 от 05.08.2019г.“(по сигнал от член 



на КАБ) – ниска цена и неуредени авторски права на 

съществуващите сгради, сигнал до кмета, АОП и АДФИ 

9. Горна Оряховица „Проектиране и архитектурно заснемане“ по 

следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 

„Допроектиране към проект: „Проектиране на тренировъчен стадион 

и 4 бр. тенис кортове и обслужваща сграда“ за Обект: „Изграждане 

на съблекалня стадион „Локомотив“ ДЮ школа“. Обособена позиция 

№ 2 “Изготвяне на проект за Обект: „Укрепване на подпорна стена на 

ул. „ Цар Асен 7 – 11, гр. Горна Оряховица“. Обособена позиция № 3 

„Изготвяне на архитектурно заснемане на сгради /Корпус 1 и Корпус 

4/ в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост /ДПЛУИ/ с. 

Драганово.“, уникален номер в РОП 00413-2019-0016, избран от 

възложителя изпълнител с кратък срок (2 дни) за изпълнение - сигнал 

до кмета, АОП и АДФИ 

10. Държавна агенция за бежанците, проучване и проектиране на сгради 

за настаняване на бежанци „Проучване и проектиране на обект: 

„Ремонт и диференциация на помещения за социално-културни и 

образователни нужди на лицата, търсещи закрила в отдела за 

предоставяне на международна закрила в РПЦ – гр. София, кв. 

Военна рампа (находящ се в имот с идентификатор 68134.505.32.1 по 

Кадастралната карта на гр.София)“, избран изпълнител с много 

ниска цена за проектиране – изпратен сигнал до Възложителя, АОП и 

АДФИ 

11. Национален дворец на децата, Обществени поръчки с предмет: 

„Архитектурно заснемане, обследване за технически 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и 

ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), изготвяне на 

технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ и обследване за 

енергийна ефективност на сградата на Националния дворец на 



децата на бул.“Александър Стамболийски“ № 191, гр.София“ и 

„Архитектурно заснемане, обследване за технически 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и 

ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), изготвяне на 

технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ и обследване за 

енергийна ефективност на сграда на Националния дворец на децата 

на ул.“Княз Борис І“ № 103, гр.София“ - дискриминационни условия 

към проектантите – сигнал до Директора, АОП и АДФИ 

12. Несебър: Открит конкурс за изготвяне на идеен проект за 

обект:„АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР В УПИ I-

общ., кв. 67 по плана на гр. Несебър /ПИ №51500.502.149 по К.К. на гр. 

Несебър/ община Несебър, уникален номер в РОП 00126-2019-0020, 

без присъждане на награди за проектиране на административна 

сграда на общината – сигнал от член на КАБ – изпратен сигнал до 

кмета, АОП и АДФИ за пороци в документацията, незаконосъобрано 

провеждане на процедурата и уреждане на авторските права на 

участниците 

13. Стара Загора „Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, 

упражняване на авторски надзор/ за обект: „Преходно жилище за 

деца от 15 до 18 годишна възраст в село Загоре“ в УПИ VIIIобщ., кв. 7, 

община Стара Загора”, уникален номер в РОП 00774-2019-0045 – 

изпратен сигнал до кмета с искане за възлагане на проектирането 

отделно от строителството (да се разделят на обособени позции), 

МРРБ, АОП и АДФИ 

14. Стара Загора, повторно обявена поръчка на ниска стойност 

„Проектиране и упражняване на авторски надзор/ за обекти на 

територията на гр. Стара Загора” по три обособени позиции - 

Обособена позиция № 1: „Проектиране и упражняване на авторски 

надзор/ за обект: „Основен ремонт и въвеждане на мерки за 



енергийна ефективност за сградата на ЦДГ № 66 „Детски рай”, УПИ 

Ідетска градина, кв. 222, гр. Стара Загора”, Обособена позиция № 2: „ 

Изготвяне на работен инвестиционен проект и упражняване на 

авторски надзор за реконструкция, модернизация и въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност за сградата на ОУ „Самара”, гр. 

Стара Загора“ , Обособена позиция № 3: „Изготвяне на работен 

инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за 

реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност за сградата на VII СОУ „Христо Ботев”, гр. Стара 

Загора“ – сигнал до кмета с искане за прекратяван 

15. Стара Загора, конкурс за спортна зала „Открит конкурс за идеен 

проект за многофункционална спортна зала в УПИ I спорт, атракции, 

озеленяване, рекреация кв.334а, гр. Стара Загора, с уникален номер 

в РОП 00774-2019-0061 (по сигнал на член на КАБ и членове на УС) – 

писмо до кмета с настояване на промяна на условията на конкурса – 

за отпадане на дискриминационните изисквания към участниците за 

доказване на предходен опит в рамките на 3 години, промяна в 

техническото задание, и коректно уреждане на авторските права, 

прекратена в резултат на намесата на КАБю 

16. Медицински университет, конкурс за идеен проект за изграждане на 

шестетажна учебно- административна сграда и ректорат на 

Медицински факултет – София и прилежащите - Деканат на   

Медицински факултет към МУ - София, Факултет по обществено 

здраве към МУ - София, конгресен център и подземен гараж в УПИ І - 

„За болничен комплекс“, кв.387, м. “Бул. България – Медицински 

комплекс - Медицински университет“ – сигнал за пороци при 

провеждането на процедурата от членове на КАБ: 

- поискан е достъп до конкурсните проекти за проверка 

дали е спазено техническото задание, съгласувано от КАБ 



- изпратено е и становище на КАБ до ВАС за 

незаконосъобразно въвеждане на нови условия по пътя на 

разясненията на възложителя за допустима височина на сградата 50 

метра. 

В резултат от усилията на КАБ общественото внимание е привлечено върху 

проблема с обществените поръчки за проектиране и строителство и 

набира скорост обществена реакция срещу инженеринга. 

С благодарност към целият екип на ресор „Нормативи“ и специално към 

юрисконсулт Емилия Ушакова за професионализма и всеотдайната 

работа! 

 

Изготвил: арх. Петкана Бакалова 

 

 

  

 


