
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕСОР „НОРМАТИВИ“ 2016-2020 

 

Уважаеми колеги,  

Представям на вашето внимание отчет за дейността на ресор „Нормативи“ и 

моята работа като зам.председател на УС на КАБ за периода от м.май 2016 до 

м.октомври 2020г. 

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 

6. Текуща дейност на ресор „Нормативи“ 

7. Изводи 

8. Заключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УВОД   

Промяната на законодателството, когато си в ролята на професионална 

организация, а не законодател, е „сизифовски труд“ и съм сигурна, че всеки 

един, който е  отговарял за тази дейност в камарата би потвърдил това.  

Предвид факта, че тази промяна е дълъг и сложен процес и не може да бъде 

реализирана в рамките на една година, още в началото на мандата бе 

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

график за изпълнението и. Приложение 1 

Първа и основна задача на ресор „Нормативи“, в началото, бе да се 

формулират ясно: 

  стратегически цели; 

  краткосрочни цели и основни задачи; 

  проблеми и необходими дейности за решаването им; 

  индикатори за резултати, 

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

създаде съответната структура за работа.  

Стратегическите цели, които си поставихме са изведени от основните 

документи на камарата и множество изказвания, пожелания и решения, 

документирани в поредица общи събрания на КАБ, а именно:  

 Да се върне доверието в професията и издигне престижа на българския 

архитект.   

 Да се утвърди водещата роля на архитекти, ландшафтни архитекти и 

урбанисти в процесите на устройствено планиране, инвестиционно 

проектиране и строителство чрез законодателни изменения, които  

гарантират участието им в целия процес. 

 Да се гарантира честна конкурентна надпревара и адекватно заплащане 

на проектантските услуги при провеждане на обществени поръчки и 

архитектурни конкурси. 

Основните краткосрочните цели и задачи поставени за изпълнение в рамките на 

мандата бяха:  

 Да се утвърди публичният образ на Камара на архитектите в България  като 

организация с висок експертен потенциал, надежден партньор и лидер на 

обществено мнение. 



 Да се изградят стратегически партньорства с бизнеса, общините, 

институциите, академичната общност, утвърдени личности – формиращи 

обществени нагласи. 

 Да се инициират чрез съответните институции или народни представители 

необходимите законодателни промени, за да се защитят интересите на 

професията при гарантиран обществен интерес. 

 

СТРУКТУРА НА РЕСОРА 

 

 

Работата на ресор „Нормативи“ бе организирана в три комисии, с дефинирани 

цели, дългосрочни и краткосрочни задачи и структура. /Приложение2, Приложение3 

и Приложение4/ Към всяка от комисиите бяха 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 създаваха временни работни групи (ВРГ) 

за реализация на ясно дефинирани краткосрочни цели и резултати. Временните 

групи се формираха по предложение и с решение на УС, със срок на 

съществуване до изпълнение на поставените задачи. Всяка работна група се 

състоеше от председател, зам.председател и членове.  

 



РЕГУЛИРАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА „АРХИТЕКТ“, ДЕЙНОСТ НА КАБ 

Стратегическите цели за издигане престижа на българския архитект и 

гарантиране на адекватно заплащане не можеха да бъдат постигнати без да се 

дефинират основните проблеми, предизвикали настоящата ситуация.  

РЕГУЛИРАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА 

Проблем 1:  

Упражняването на професията не е защитено от действащото 

законодателство. Статистиката показва, че обществени поръчки за проектиране 

се печелят от фирми, регистрирани като зеленчукопроизводители. В момента 

всяко физическо лице, без образователен ценз в професията, може да създаде 

търговско дружество и да предлага проектантски услуги.  

Причина за това е законодателството, основно ЗКАИИП и в частност Търговския 

закон /ТЗ/. Подсказаната в ЗКАИИП норма за упражняване на дейността през 

Проектантски бюра не е императивно подкрепена в ЗУТ или ТЗ. Дадена е 

възможност професията да се упражнява чрез търговски дружества, към които 

ЗУТ и търговския закон не поставят никакви изисквания.  

Това не е така за останалите основни регулирани професии и професии на 

доверието – адвокати, фармацевти, лекари, нотариуси, части съдебни 

изпълнители. Нормите, регламентиращи дейността  им, категорично не 

позволяват лица, без професионален ценз да извършват дейност и да 

предоставят услуги, свързани със съответната професия. 

Извършена дейност: 

1.1. Във връзка с решаването на този основен проблем бе възложен и 

изготвен  сравнителен анализ на законодателството регламентиращо 

упражняването на професията АРХИТЕКТ и други регулирани професии 

– адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители; 

1.2. Изготвено бе проучване на законодателните практики в Европейския 

съюз при упражняване на професията „Архитект“; 

1.3. Създадена бе концепция за изменение на ЗАКИИП, която следва да 

бъде подложена на широка професионална дискусия. 

Резултат: 

Налични анализи и проучвания, които послужиха за създаване на концепция за 

изменение на ЗКАИИП чрез трансфер на ноу-хау и добри законодателни  

практики. Готова концепция, която след широко професионално обсъждане и 

консенсус може да бъде основа за законодателни промени. 



През целия мандат акцент в работата на ресора беше урегулиране на 

практикуването на професията съгласно разпоредбите на ЗАКИИП. 

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 и КИГ до 

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

могат да изготвят съответните проектни части. 

 

В тази връзка се проведоха поредица от срещи с ръководството на КИИП. 

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

двете камари и се разработи 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, се проведоха консултации 

относно възможността за обжалване в КЗК и ВАС. Подготви се детайлен отговор 

до министерството и дирекцията. 

 

Проблем 2:  

Формални критерии за прием в КАБ. Действащата норма позволява проектанти 

без необходимата професионална подготовка да станат членове на камарата, 

което води до множество проблеми: 

– незадоволително качество на предлаганите услуги; 

– много ниско качество на инвестиционните проекти; 

– дъмпинг; 

– формален авторски надзор и др. 

 

В резултат наблюдаваме срив на доверието от страна на обществото към 

архитектите, което води до обезценяване на нашата експертиза и нашия труд, 

както от страна на гражданите, така и от страна на институциите.  

Извършена дейност: 

2.1. Във връзка с професионалната подготовка на архитектите, през лятото на 

2018г., бе организирана кръгла маса, съвместно с ресор „Квалификация“ на 

тема: „Професията Архитект в България – академично образование, 

професиoнален опит и продължаващо обучение''. Участие в събитието взеха 



Министерство на образованието /МОН/, арх. Александър Шваб /Баварска 

камара на архитектите, вицепрезидент на Асоциацията на архитектите на 

свободна практика в Германия/, ректори, декани и преподаватели от УАСГ, ВСУ 

„Любен Каравелов“ и ВСУ „Черноризец Храбър“ и всички университетите в 

България, предлагащи образование по специалността.  

 

Цел на форума бе формулиране на цялостна визия за осигуряване на високо 

качество на архитектурните услуги и издигане престижа на професията архитект 

в България, а основен акцент – действащото законодателство, даващо 

възможност за придобиване на ОПП, автоматично, със завършване на 

магистърска степен по специалност „Архитектура“.  

Единодушно бе заключението, че подготовката на дипломантите не е достатъчна 

за качественото упражняване на професията и е необходимо законодателството 

да бъде променено.  

На срещата бяха дискутирани промени в ЗКАИИП, които да върнат смисъла на 

професията на архитекта и доверието в бранша. Отчетени бяха отговорностите и 

влиянието й върху обществената среда и бе поставена темата за достойно 

заплащане на труда. Участниците в кръглата маса се обединиха около това, че 

строителното законодателство трябва да регламентира напълно нова концепция 

за ролите, регулацията, правата и отговорностите на професионалистите и 

качеството на архитектурната среда. 

 

Първият резултат от дискусията бе решението да се създаде работна група, за 

да се формулират проблемите и възможните решения, във връзка с предстояща 

към онзи момент среща на ръководството на КАБ с министъра на 

образованието и възможността да му бъдат представени основните изводи и 

предложения от дискусията. 

 

Друга инициатива, предложена по време на събитието бе учредяване на 

Национален съвет по архитектура и урбанизъм под егидата на МРРБ и КАБ. 

 

Кръглата маса бе излъчвана on-line, видеото от събитието е достъпно на следния 

линк: https://www.youtube.com/watch?v=WpliPfUho6M 

„Строителство и имоти“ за форума:  

https://www.youtube.com/watch?v=WpliPfUho6M


http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BA%D0%B0%D0%B1-%D0%B8-

%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-

%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D

0%B0-%D0%B2/ 

 

2.2. След кръглата маса се организира и проведе работна среща с 

ръководствата на университетите, на която се обсъдиха предложения за 

промени в Закона за висшето образование и подзаконовите нормативни актове 

с две основни цели: 

– Повишаване на качеството на образованието по архитектура; 

– Промяна в регламента така, че висшето образование по специалността 

„Архитектура“ да завършва с образователно-квалификационна степен 

„магистър“ без да се присъжда професионална квалификация 

„архитект“. Тази промяна би позволила КАБ по-ефективно да регулира 

професията чрез поставяне на адекватни критерии за членство в 

организацията.  

2.3. През месец юли 2018, по покана на министъра на образованието и науката, 

се проведе среща, на която бяха представени проблемите и предложенията за 

промени, свързани с обучението по „Архитектура“. Обсъдиха се всички 

дискутирани с академичната общност въпроси, включително за образователно-

квалификационната степен и професионалната квалификация на 

завършващите. Постави се въпросът за регулация броя на завършващите 

студенти по специалността Архитектура. Нагледно бе представен, от 

арх.Игнатов, действащия модел и свързаните с него проблеми и нов примерен 

модел, който би довел до ефективна регулация на професията.    

       

                  
            Графично представяне на двата модела върху бялата дъска в кабинета на министъра 

http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BA%D0%B0%D0%B1-%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2/
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BA%D0%B0%D0%B1-%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2/
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BA%D0%B0%D0%B1-%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2/
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BA%D0%B0%D0%B1-%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2/
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BA%D0%B0%D0%B1-%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2/


Министърът и колегите му изразиха съгласие с посочените от КАБ проблеми и 

предложените решения и се обсъди подписването на меморандум за 

сътрудничество.  

 

Друга основна тема на срещата бе поканата от страна на министъра към КАБ, 

камарата да разработи Концепция за нова училищна среда, която да стане част 

от нормативната уредба на МОН. Това бе сериозно признание за експертизата 

на камарата. 

 

В резултат от съвместната ни работа с МОН, концепцията получи много висока 

оценка и бе включена като в нормативната уредба като Приложение 1 от 

НАРЕДБА № 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и 

информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, 

училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Това е изключително 

признание за КАБ, защото документът стана част от законодателството, така 

както беше предложен, без да бъде променян и редактиран. 

 

Резултат: 

Постигнато принципно съгласие между КАБ и академичната общност за 

промени в нормативната база с цел по-качествено образование по архитектура 

и ефективна регулация на професията и по-конкретно: отпадане на 

професионалната квалификация „архитект“ от дипломите и премахване на 

възможността само с диплом за висше образование, без стаж, да се постъпва в 

камарата.  

Министерство на образованието и науката пое ангажимент да изготвят промени 

в нормативната уредба, съответстващи на предложенията на камарата за 

отпадане на професионалната квалификация „архитект“ от дипломите. 

Постигнато съгласие за учредяване на Национален съвет по урбанизъм и 

архитектура по егидата на МРРБ и КАБ с участието на академичната общност. 

Реализирано пълноценно, пряко участие на КАБ в законодателни промени. 

Проблем 3:  

Авторските права на архитектите не са формулирани и защитени адекватно от 

действащото законодателство. Законът за авторското право и сродните му права 

е  недоразумение в частта му за архитектурата. Още с измененията през 2011г. 

се появяват няколко изключително неудачни правни конструкции, в ущърб на  

архитектите – примерно формулировката, че предмет на авторско право са 

само одобрените проекти или идеята за колективно управление на авторски 

права. 



Извършена дейност: 

През 2017г. бе направено проучване и бяха намерени юристи, експерти по 

авторско право в областта на архитектурата. Започнахме съвместна дейност с 

тях в няколко направления:  

– проучване историческото развитие на авторското право в областта на 

архитектурата в България, законодателно проучване и сравнителен анализ 

на националното и европейското законодателство в тази сфера, както и 

на англосаксонското и континенталното право; 

– безвъзмездни правни консултации за членове на камарата; 

– платени правни консултации за възложители – юридически и физически 

лица. 

Подписан бе договор с Атанас Костов, член на Консултативния съвет по 

въпросите на авторското право и интелектуалната собственост 

към  Министерството на културата,  за изготвяне на историческо и законодателно 

проучване свързано с авторските права на архитектите и правна помощ в тази 

област. 

През 2018г. бяха организирани и проведени поредица от срещи с Министерство 

на културата, включително с министъра. Поставен бе въпросът за авторското 

право в областта на архитектурата и проблемите при практикуване професията, 

свързани с това. Дискутирани бяха последните изменения на закона и фактът, че 

камарата не бе поканена и включена в работната група към МК, която ги 

изготвила. Изразено бе категорично несъгласие от наша страна с подобни 

действия на министерството, като се има предвид, че КАБ е единствената 

професионална организация, която представлява архитектите-проектанти.  

През 2019г., 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 ЗАПСПСъздадена 

бе временна работна група към УС на КАБ, която да подготви исканията на 

камарата. 

Резултат: 

Министерство на културата в свое писмо от 01.03.2019г. отчете, че 

предложенията на КАБ са интересни и пое ангажимент камарата да бъде 

включена в работната група при следващото изменение на ЗАПСП. 

 През 2020г. във връзка с обжалване на обществена поръчка за изграждане на 

Национална многопрофилна детска болница пред КЗК, бяха отстоявани 

авторските права на проектантите, изготвили първоначалните проекти по част 

http://mc.government.bg/


„Архитектурна“, послужили за изграждане на грубия строеж на Научния институт 

по Педиатрия в гр. София. 

 

ДЕЙНОСТ НА КАБ 

ВЪТРЕШНА НОРМАТИВНА БАЗА 

През 2017г. съгласно решение на XIV ОС, бе подготвена актуализация на 

правилника за финансовата дейност на камарата с ясно дефинирани и 

съответстващи на Устава: 

- правила; 

- времеви рамки за приемане и отчитане на бюджета; 

- задължения на регионални колеги и национално ръководство. Приложение 9; 

1. Изготвени бяха изменения на Устава, които бяха включени в дневния ред на 

XVI ОС. Част от предложените изменения бяха утвърдени от събранието. 

Материалите са налични в сайта; 

2. Изготвена и приета от УС на КАБ бе актуализация на Приложение № 1 от 

Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на 

проектантски услуги бе прието от УС. Материалите са налични в сайта на КАБ; 

3. Изготвено и прието от УС на КАБ бе приложение „Норма времетраене в 

инвестиционното проектиране“ към Методиката. Материалите са налични в сайта 

на КАБ; 

2018 

По настояване на Контролен съвет бяха изготвени декларация и анкетна карта за 

делегатите на предстоящото ОС.  

Изготвиха се и внедриха вътрешни правила за работа на КАБ в съответствие с 

Регламента за защита на лични данни /GDPR/, проведе се обучение на 

служителите. Документите са налични в сайта на КАБ. 

2019г. Разработено бе изменение в Методиката, утвърдено от ОС на КАБ през 

март 2019г., с което бяха отстранени противоречия в нейните разпоредби и  

същата вече може да се ползва като инструмент при обжалване на обществени 

поръчки.  

2020 

Изготвени промени в Устава, които да позволят дистанционна работа на ОС. 

Резултат: Актуализирана и подобрена вътрешна нормативна база. 



МЕТОДИЧЕСКА ПОМОЩ 

Сериозен проблем при упражняване на професията е огромния обем от 

нормативни и технически изисквания разпилени в над 400 нормативни акта. 

Намирането на необходимата за всеки проект информация често изисква 

много време и усилия. Ползването на електронни правно-информационни 

системи значително улеснява този процес. Ето защо една от първите инициативи 

на камарата бе осигуряване на достъп за всички членове до тях. 

Извършена дейност: 

2017г.  

Осигури се безплатен достъп до СИЕЛА СТРОИТЕЛ за всички членове на 

камарата през техните профили в сайта. По този начин се предостави 

възможност да се ползва 99 % от актуалната нормативна уредба, отнасяща се 

до строителния процес, систематизирана тематично. 

2018г. 

Осигури се безплатен достъп до АПИС като допълнение към информацията, 

включена в СИЕЛА СТРОИТЕЛ. 

Проведоха се преговори с издателство „Блестящ факел“ за ползване в 

електронен вид на  тяхната база данни с указателни писма на МРРБ и технически 

норми. Получена бе оферта, но същата се прецени като неприемлива (15 000лв. 

за 300 бр. писма). В момента сме в процес на допълнително договаряне. 

Получена е  също оферта от СЕК. 

Поднови се абонаментния договор със СИЕЛА, като услугата бе разширена с 

ползването на СИЕЛА НОРМИ, СИЕЛА ПРОЦЕДУРИ и СИЕЛА СЪДЕБНА ПРАКТИКА.   

2019г. и 2020г. Подновиха се и се подържат абонаментите за СИЕЛА и АПИС. 

Резултат: 

Осигурен е достъп до най-добрите правно-информационни системи в България: 

 

                                                                  

Безплатно за всички членове на КАБ 

 



ПРАВНА ПОМОЩ 

Проблем: 

Всеки от един от нас е имал ситуация,  при която се нуждае от правен съвет в 

различна област – договорно право, ЗОП, авторско право, ЗУТ. По различни 

причини /дистанция, финанси и др./ не винаги е възможно да ползваме услугите 

на най-добрите юристи. Понякога имаме необходимост да получим защита от 

професионалната си организация – срещу административен произвол, 

недобросъвестен клиент и пр. 

Извършена дейност: 

Именно, за да отговорим на тези нужди, през  2017г., съвместно с ресор 

„Практика“, инициирахме предоставянето на безплатна правна помощ за 

членове на КАБ. 

Същата бе организирана в няколко направления: 

 ЗУТ, устройство на територията и строителство; 

 ЗОП и архитектурни конкурси; 

 ЗАПСП /авторско право/ 

 Търговско право   

Сключиха се рамкови договори с юристи, експерти в различните области. 

Заплащането е на база свършена работа и е в рамките до 250 лв. на документ. 

Един от сериозните случаи, с 

които камарата се ангажира бе 

по сигнал на колега за 

фалшифициран негов подпис 

върху акт 15.  Архитект М.М. бе 

подал  сигнал в Районна 

прокуратура, която се бе 

произнесла, че няма извършено 

престъпление, въпреки доклада 

на разследващия полицай, 

където се твърди обратното.  

Юристите към камарата помогнаха на колегата да обжалва успешно 

решението на Районната прокуратура пред Апелативна прокуратура, а след 

това и пред Върховна прокуратура. В резултат Върховна прокуратура постанови 

да се образува досъдебно производство.  

 

 



2018 -2020г. 

Основната ни задача бе да развием и подобрим качеството на тази услуга.  

Като първа стъпка информирахме нашите членове  за инициативата чрез сайта 

на КАБ, страницата на камарата във Facebook и по e-mail.  Представихме всеки 

един от консултантите и експертната област, в която оказва правна помощ.  

Линк към първата публикация : 

https://kab.bg/vsichki_novini/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%B7%D0%B0-

%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-

%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0/ 

Съгласно отчетите е оказано съдействие общо по 67 казуса. 

Един от интересните случаи е във връзка с изменение на ПУП в Община Созопол. 

Архитект Р.Г. сезира КАБ, че общината неправомерно изисква новият ПУП да 

бъде изготвен  при занижени показатели в сравнение с ОУП, както и изготвяне на 

РУП, без такъв да е необходим. Изпратихме писмо до общината и в резултат 

ЕСУТ допусна изменение на ПУП при спазване параметрите на ОУП и излезе със 

становище, че не е необходимо да се изработва РУП. Приложение 12 

Основният канал за получаване на сигнали за правна помощ са официалните e-

mail адреси на камарата. Във връзка с правната помощ бе създаден специално 

за целта e-mail адрес: signal@kab.bg.  

Създаде се нова форма за подаване  на  сигнал,  в  главното 

меню в страницата на КАБ, разработена от ресор „Практика“. Онлайн формата 

има полета за текст и опция за добавяне на сканирани документи.  

Основен недостатък, при осъществяването на правната помощ бяха сроковете 

за реакция. Недостигът на технически персонал в централния офис и на 

специализиран управленски софтуер възпрепятства редовната комуникация с 

подателите на сигналите, поддържането на обратна връзка, проследимостта и 

проверката на статута на преписката. Много често казусите изискваха намесата 

не само на юристи, но и на експерти от постоянните работни групи. Генерира се 

значителен поток от информация, който се обменя по имейли и за който се 

разчита на ограничения човешки ресурс. 

Решаването на този проблем изискваше създаване на единна платформа за 

работа, което бе предвидено в програмата на ресора за 2019г., но не получи 

одобрението на УС и не се реализира. Това значително намали ефективността 

на услугата. 

 

https://kab.bg/vsichki_novini/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0/
https://kab.bg/vsichki_novini/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0/
https://kab.bg/vsichki_novini/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0/
https://kab.bg/vsichki_novini/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0/
mailto:signal@kab.bg


Резултат: 

Организирана е нова полезна за колегите инициатива, която да осигури защита 

на интересите им пред възложители, общински и държавни администрации. 

 Друга форма на правна помощ бе реализирана 

във връзка с новия регламент за защита наличните 

данни /GDPR/. В помощ на колегите, бе организиран 

семинар по темата, съвместно с ресор 

„Квалификация“. Постарахме се да ангажираме 

висококачествен юрист, специалист по темата, а 

семинарът се излъчваше на живо. Презентацията е достъпна на сайта на КАБ 

УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО 

Регулациите в тази област засягат пряко всеки един от нас в ежедневната му 

работа, именно затова бяха приоритет в работата на ресор „Нормативи“. 

Същевременно това е областта, където нашите интереси са най-сериозно 

ощетени.   

Основните ни цели: адекватна регулация с ясни правила за  всички участници в 

инвестиционния процес и водеща роля на архитекти, ландшафтни архитекти и 

урбанисти в процесите на устройствено планиране и строителство изглеждат 

много трудно постижими след дълги години на последователна държавна 

политика за „изтикване на професията ни в ъгъла“.  

Основните проблеми в тази сфера са до болка познати на всички нас – свръх 

регулация на инвестиционния процес; огромна по обем, ненужна в повечето 

случаи, проектна документация; свръх-контрол при одобряване на проектите, 

убийствено дълги срокове за разрешаване на строителството; неясно разписани 

норми, позволяващи субективно прилагане на законодателството; формален 

контрол по време на изпълнение на строителството. Архитектите са оставени без 

ефективни инструменти за осъществяване на авторски надзор и без възможност 

да осигурят качествена реализация на своите проекти. 

С многобройните си изменения през годините ЗУТ буквално „спря да работи“. 

Анализът на ситуацията показва, че постигане на поставените цели в пълния им е 

обем е възможно единствено чрез: Създаване на ново законодателство в 

областта на устройственото планиране, инвестиционно проектиране, 

строителство. 

 

 



Извършена дейност: 

2017  

Осъзнавайки проблемът, УС на КАБ /на свое заседание през м.юли/ взе 

решение да предложи на правителството изработването на изцяло нов закон за 

устройствено планиране, инвестиционно проектиране и строителство.  

За да бъде привлечено вниманието на обществеността на 01 август 2017г., в 

пресцентъра на БТА,  се проведе пресконференция, на която бе изразена 

категоричната позиция на  КАБ за необходимостта от нов закон. Събитието се 

посрещна със значителен медиен интерес.  

Линк: https://kab.bg/vsichki_novini/sbitiya/bta_zut/ 

 

В резултат от редица действия на оперативно ръководство, на 28 август се 

проведе среща в министерски съвет с вицепремиер Томислав Дончев, 

министър Николай Нанков и представители на Обединени патриоти, КИИП, 

администрация на МС. КАБ се представляваше от арх.Игнатов и от мен, в 

качеството ми на ресорен заместник, а като привлечени експерти към камарата 

присъстваха Борис Милчев и представител на IT фирма.  

Целта на срещата бе да се вземе политическо решение: да се създава ли 

изцяло ново законодателство в нашата сфера или да се инициира по-значително 

изменение на ЗУТ. Дискутирани бяха основните проблеми свързани с 

инвестиционния процес в България и ЗУТ в частност. След продължителни дебати 

и множество аргументи от наша страна се взе решение за създаване на ново 

законодателство в областта на устройственото планиране, инвестиционното 

проектиране и строителството.  

Предвид мащаба на инициативата, г-н Дончев предложи да се стартира с 

изготвяне на Концепция като за целта се създаде работна група в ограничен 

състав от представители на МРРБ, ДНСК, КАБ, КИИП, КСБ и НСОРБ. Взето бе 

решение групата да се сформира със Заповед на министъра на МРРБ. 

Поради важността на предприеманата промяна се взе решение да се изготви 

Концепция от КАБ, която да бъде разгледана и гласувана от ОС, за да може 

https://kab.bg/vsichki_novini/sbitiya/bta_zut/


представителите на камарата в работната група към МРРБ да разполагат с 

„пътна карта“.  

На 26 октомври, с решение на УС, се сформираха две временни  работни 

групи, които да изработят документа – за устройствено планиране и 

инвестиционното проектиране. 

Концепцията бе изработена в рамките на месец.  

На 1 декември XVI ОС на КАБ утвърди основните принципи на новото 

законодателство. Документът е наличен на сайта на КАБ 

2018 

През февруари със заповед на министъра на МРРБ бе създадена работна група 

в състав: МРРБ, ДНСК, НСОРБ, КАБ, КИИП и КСБ, със задача да изготви Концепция 

за ново законодателство в устройственото планиране, инвестиционното 

проектиране и строителството в срок до края на април, който по-късно бе 

удължен до 30 ноември 2018г. 

В периода от 09 март до 21 юни се проведоха четири заседания на групата. 

Камарата на архитектите в България бе изключително активна и спокойно можем 

да кажем, че имаше водеща роля в процеса на работа. Изпратени бяха  на 

всички участници предварително подготвени анализи, гласуваните от ОС 

принципи и одобрените от УС въпроси за законодателно проучване и списък на 

държавите, в които да се проведе. Направи се презентация на изготвената от 

нашите работни групи Концепция. Инициирахме, чрез МРРБ и народното 

събрание да се възложи законодателно проучване в няколко държави, което 

включва нашите въпроси и тези на останалите участници 

Като цяло се наблюдаваха резерви към идеята за ново законодателство, затова 

проведохме поредица от срещи с другите членовете на групата. Разчитайки на 

КИИП като основен наш съюзник, представихме и разяснихме нашето виждане 

за концепцията първо пред тяхното изпълнително бюро, а после и пред 

Управителния им съвет. 

За да преодолеем опасенията на част от инженерите, че предложените от КАБ 

принципи на новото законодателство ще ги оставят без работа, организирахме и 

проведохме семинар с немския инж. Габор Такач, който се излъчваше на живо,  

с възможност гледащите да задават въпроси към лектора в реално време. 

Предвид по-голямата организационна инертност на КИИП, с цел да 

подпомогнем създаването на тяхната част от концепцията, започнахме 

последователни срещи с техните председатели и зам.председатели на секции. 

 



В същия период представихме, изготвената от КАБ, концепция пред: 

  КСБ, КРИБ, Асоциация на предприемачите, БАИИК и др.; 

  Националната среща на главните архитекти, организирана от НСОРБ  

 РК Стара Загора, РК Варна, РК Бургас, РК Силистра 

  

              

Междувременно получихме покана от КСБ да се включим в създадена от тях 

работна група за изготвяне на Концепция за ново законодателство в нашата 

област. Тази група, в изключително разширен състав, всъщност дублираше 

работата на МРРБ. Взехме участие като презентирахме изготвения от нас 

документ и предоставихме всички одобрени от УС и ОС (2016-2018)  материали 

по темата, включително за изменения на ЗУТ.  

Няколко предложения на другите участници, като това на арх. Леонидов: 

„Проектантите да участват в инвестиционния процес само до издаване на 

разрешение за строеж, а надзора да се извършва само от консултантите“, 

създаде сериозно напрежение в групата и ни накара да бъдем доста 

резервирани към нейната дейност.  

2019 

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  м.март 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 м.април 2019 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. 

 

 



2020 

След като стана ясно ,че МРРБ няма да съдейства за изготвяне на концепцията за 

ново законодателство, се взе решение КАБ самостоятелно да завърши 

програмния документ и да търси начин да го представи на Министерски съвет. 

Организираха се  две кръгли маси. Първата се проведе в гр.Хисаря на 7 и 8 

януари 2020 г., с участието на инж.Младен Шишков, народен представител от ПГ 

ГЕРБ и представители на НСОРБ. Акцентът беше поставен върху проблемите на 

устройственото планиране. Втората кръгла маса се проведе на 26 февруари в 

Интер Експо Център, в рамките на архитектурно-строителната седмица, с 

участието на МРРБ, ДНСК, КИИП, КСБ, арх.Здравков от СО. 

През м.септември готовата част от концепцията (инвестиционно проектиране и 

строителство на сгради и обществени пространства) бе представена на 

Томислав Дончев, в присъствие на представители на администрацията на МС и 

парламента. Презентацията бе оценена високо и получихме покана след 

завършване на документа да го предоставим на МС, за да се организира 

обществено обсъждане през сайта за обществени консултации. 

Резултат: 

Правителството възприе идеята на КАБ за създаване на изцяло ново 

законодателство в нашата област – сформира се работна група към МРРБ и 

се възложи законодателно проучване в парламента. Професионалните и 

браншовите организации постепенно припознаха инициативата. Бизнесът /КРИБ, 

фирмите в бранша/ категорично застава зад радикална промяна на 

законодателството и е готов да я подкрепи по всякакъв начин. Изготвена е обща 

декларация, която след проведената на 14 октомври т.г. кръгла маса, се очаква 

да бъде подкрепена от КСБ, КИИИП, АПБ, БАИИК и други участници в 

инвестиционния процес и да бъде изпратена в МС. 

 

                                                                                   

 

 

 



ИЗМЕНЕНИЯ на ЗУТ, 2017-2020 

През м.септември 2016г. УС на КАБ утвърди рамка на исканите промени в ЗУТ. 

Въпреки общото мнение, че този закон не работи и следва да бъде заменен с 

изцяло ново законодателство, в рамките на мандата е работено за промени в 

ЗУТ с цел да се облекчи, макар и с малко, инвестиционния процес. Усилията на 

ресор „Нормативи“ бяха концентрирани върху прокарване на решенията на УС 

от 2016г. и някои допълнителни възникнали предложения.  

2017-2020 

Проведоха се поредица от срещи с МРРБ, ДНСК, главните архитекти на Столична 

община, Варна и Пловдив. С цел демонстрация на предимствата на работа в 

електронна среда се създаде демо версия на електронна система за внасяне и 

одобряване на проектна документация съвместно със Stone Computers. 

Разработката е направена про боно от IT специалистите. 

 

Във връзка с внесения проект на ЗИД на ЗУТ в Народното събрание № 054-01-

6/2020 г. през февруари 2020 г., УС на КАБ изпрати становище (изх. № 

084/09.03.2020 г.) против законопроекта, свързан с изграждането на електронни 

съобщителни мрежи от 5-то поколение (5 G) без одобряване на проектна 

документация за тях. 

Предвид новата ситуация с пандемията КАБ изпрати писмо до министъра на 

регионалното развитие и благоустройството с настояване инвестиционните 

проекти да започнат да се внасят електронно (изх. № 098/27.03.2020 г., вх. № МРРБ 

92-00-124/27.03.2020 г.) В тази връзка съвместно с ресор „Квалификация“ се 

изработи и внесе в Народното събрание отворено писмо от КАБ с предложения 

за законодателни промени, свързани с облекчаване на проектантския бранш в 

ситуация на пандемия (вх. № ПГ – 016 – 01 – 10/27.03.2020 г.)  

 

Във връзка с публикувания ЗИД на ЗУТ на портала за Обществени консултации 

през май 2020 г., УС на КАБ изпрати становище (Изх. № 120/12.06.2020г.) в което 

са изложени всички принципни предложения на КАБ за изменение на ЗУТ, които 

все още не са залегнали в действащото законодателство. 

Във връзка с внесения от Министерски съвет проект на ЗИД на ЗУТ в Народното 

събрание № 002-01-39/ 2020 г. на 28 август 2020 г., УС на КАБ изпрати категорично 

становище (Изх.№163/30.09.2020г.) против законопроекта, свързан с 

отговорността и изискванията към лицата от състава на надзорните фирми и 

отново постави въпроса за пороците на закона и направи принципни 

предложения за изменение. 

В сравнителна таблица са показани решенията на УС за ЗУТ и измененията в 

закона, направени по инициатива на КАБ в периода  от 2016 до 2020г. 



ПРОМЕНИ ЗУТ 2016-2020, РЕАЛИЗИРАНИ ПО ИНИЦИАТИВА НА КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ НА ЗУТ, 

приети от  УС с Протокол №3 от 

16.09.2020г. 

 

СТАТУС НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗУТ,          

за внасяне в НС 

1 В случаите, когато визата се изготвя 

от общинска администрация, да 

бъде извадка от действащия 

подробен устройствен план с 

нанесена цялата налична 

техническа инфраструктура, 

подземна археология и всички 

предвидени от нормативната уредба 

ограничения (ако има такива).  

ПРИЕТ е НОВ ЧЛЕН 

Чл. 140а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) с  

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2020 г.) 

(1) В заявлението по чл. 140, ал. 1 възложителят или 

упълномощеното от него лице може да поиска с визата 

за проектиране да му бъдат предоставени и изходните 

данни, необходими за проектирането и за 

присъединяване към мрежите на техническата 

инфраструктура от съответните експлоатационни 

дружества, като опише инвестиционното си намерение. 

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2020 г.) В 7-дневен срок от 

получаването му компетентният орган по чл. 140, ал. 

7 изпраща заявлението по ал. 1 на хартиен носител и по 

електронен път с приложено копие (извадка) от действащ 

подробен устройствен план до посочените в заявлението 

експлоатационни дружества за безвъзмездно 

предоставяне на исканите изходни данни, необходими за 

изработване на инвестиционния проект и на условията за 

присъединяване към мрежите на техническата 

инфраструктура. 

(3) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2020 г.) В 14-дневен срок от 

получаване на заявлението експлоатационните 

дружества предоставят служебно и безвъзмездно на 

хартиен носител и по електронен път становища на 

компетентния орган по чл. 140, ал. 7, съдържащи исканите 

в заявлението по ал. 1 изходни данни, необходими за 

проектирането и условията за присъединяване. 

 

 

 

2  „Консултант“ може да бъде 

проектантско бюро, регистрирано в 

съвместен регистър на КАБ и КИИП, 

      ПРЕДСТОИ ВНАСЯНЕ В НС на част от текста Физическите лица от 

състава на 

консултантските фирми, 



със собственост повече от 50 

процента от капитала на 

дружеството на правоспособни 

архитекти - членове на КАБ или на 

правоспособни инженери - членове 

на КИИП.  

които извършват оценка 

за съответствие на 

проекта да притежават 

ППП от КАБ, съответно 

КИИП и определен 

професионален опит.   

 

Не се приема смесване 

на ролите на 

участниците в 

инвестиционния процес 

и упражняване на 

консултантски дейности 

от проектантски бюра. 

 

3 Общинската администрация 

съгласува проект с оценка за 

съответствие след проверка 

единствено и само на 

съответствието на инвестиционния 

проект с предвижданията на влязъл в 

сила подробен устройствен план и 

градоустройствените изисквания.  

 

ПРИЕТО е ИЗМЕНЕНИЕ в  

Чл. 145. (2) (изм. - ДВ, бр. 13 от 2017г.) Съгласуването на 

инвестиционните проекти по ал. 1 се състои в проверка 

на съответствието им с предвижданията на подробния 

устройствен план и правилата и нормативите за 

разполагане на застрояването и устройствените 

показатели. 

 

 ПРЕДСТОИ ВНАСЯНЕ В НС на прецизирани текстове, с 

които се снема отговорността от главния архитект за 

съответствие на проекта с чл.169, ал. 1 и ал.3 като по този 

начин се отнема правото му да проверя проекта за 

съответствие с: 

1. механично съпротивление и устойчивост; 

2. безопасност в случай на пожар; 

3. хигиена, здраве и околна среда; 

4. достъпност и безопасност при експлоатация; 

5. защита от шум; 

6. икономия на енергия и топлосъхранение; 

7. устойчиво използване на природните ресурси. 

и за съответствие с нормативните актове за: 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

Консултантите и 

проектантите носят 

отговорност за 

съответствие на проекта 

с изискванията по чл. 169, 

ал. 1 и 3 



1. опазване на защитените зони, на защитените 

територии и на другите защитени обекти и на 

недвижимите културни ценности; 

2. намаляване на риска от бедствия; 

3. физическа защита на строежите. 

 

 

4 При искане за изменение на 

подробен устройствен план, да се 

предостави възможност на лицата 

по чл. 131, да прилагат към 

заявлението изготвен проект за 

изменение на ПУП или скица с 

предложение за изменение на ПУП.  

 

    ПРЕДСТОИ ВНАСЯНЕ В НС § ... В чл. 135 се създават 

нови ал. 8 и 9: 

„(8) Когато заявителят е 

единствено 

заинтересувано лице по 

смисъла на чл. 131, той 

може да внесе проект за 

изменение на 

действащия подробен 

устройствен план, който 

се разглежда и одобрява 

при условията и реда на 

чл. 136. В тези случаи 

заповед по ал. 3 не се 

издава. 

 (9) Заповед по ал. 5 не 

се издава когато 

общината е единствено 

заинтересувано лице по 

смисъла на чл. 131“ 

 

5 Заданието за ПУП да не се съгласува 

с МОСВ или РИОСВ, в случаите на 

изменение на планове за регулация 

и планове за застрояване в 

обществено обслужващи и смесени 

централни територии, както и в 

жилищни квартали в границите на 

    ПРИЕТА е НОВА АЛИНЕЯ в 

Чл. 125.  

(8) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) Изискванията по ал. 6 и 7 не 

се прилагат при изработване на подробни устройствени 

планове, които не определят рамка за инвестиционни 

предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 

1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за 

 



населеното място.  

 

опазване на околната среда, не се отнасят за 

предприятия и съоръжения по чл. 104 от Закона за 

опазване на околната среда и не попадат в защитени 

зони и които са в съответствие с предвижданията на 

общ устройствен план, одобрен при спазване на Закона 

за опазване на околната среда, Закона за биологичното 

разнообразие и Закона за културното наследство. 

 

6 Приема се принципът на 

двуфазното проектиране. 

Инвестиционните проекти се 

изработват в следните фази: - 

Инвестиционен проект за 

разрешение за строеж /ИПРС/; - 

Инвестиционен проект за изпълнение 

на строителство /ИПИС/, който 

доразвива Инвестиционния проект за 

разрешение за строеж. Остават 

наименованията „идеен проект“ и 

„работен проект“, като двете нови 

понятия ще бъдат допълнително 

прецизирани.  

 

 

   ПРЕДСТОИ ВНАСЯНЕ В НС  

Текстовете на 

законопроекта са готови, 

но тъй като обхващат 

голяма част от ЗУТ са 

дадени в Приложение 

към отчета 

7 Откриването на строителната 

площадка се извършва след 

представяне на договор за авторски 

надзор .  

 

 ПРИЕТА е НОВА ТОЧКА в  

Чл. 161. (4) т.5. (нова - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) започване на 

строеж със сключен договор за авторски надзор на 

обекта. 

 

 

8 За издаване на разрешение за 

строеж задължително да се изисква 

удостоверение за регистрация на 

договорите за проектиране в КАБ и 

КИИП.  

 ОБСЪЖДА СЕ ВНАСЯНЕ В НС 

Това искане не среща подкрепа в законодателя, защото 

се разглежда като допълнителна административна 

тежест, с неясна цел.  

 

 

9 Откриването на строителната 

площадка и определяне на 

строителна линия и ниво се извършва 

ПРИЕТ е НОВ ЧЛЕН 

(Чл. 156б. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) (1) Преди откриването 

на строителната площадка и/или преди започването на 

 



при влязло в сила разрешение за 

строеж, план за безопасност и 

здраве /ПБЗ/ и план за управление 

на строителните отпадъци /ПУСО/ 

ПРИЕТО ПБЗ и ПУСО не са 

задължителни за издаване на 

разрешение за строеж.  

 

дейностите по изграждане или премахване на строеж 

възложителят внася за одобряване в общината: 

1. план за управление на строителните отпадъци в 

случаите, когато се изисква по Закона за управление на 

отпадъците; 

2. план за безопасност и здраве. 

(2) Планът по ал. 1, т. 1 се одобрява при условията и по 

реда на Закона за управление на отпадъците. 

(3) Планът по ал. 1, т. 2 се одобрява от кмета на общината 

или от оправомощено от него длъжностно лице в 14-

дневен срок от внасянето му. 

и НОВА АЛИНЕЯ 

(7) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) По искане на възложителя 

плановете по ал. 1 могат да бъдат одобрени от главния 

архитект на общината заедно с инвестиционния проект 

и вписани в разрешението за строеж. Те губят действието 

си при условията на ал. 6. 

10 Допустимите съществени отклонения 

от първоначалния проект по време 

на строителството се регистрират в 

общината по същия начин, каквато е 

процедурата за издаване на 

разрешение за строеж.  

ПРИЕТА е НОВА АЛИНЕЯ в  

Чл. 154. (6) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) Измененията в 

одобрения инвестиционен проект в обхвата на 

съществените отклонения по ал. 2, т. 5 - 8 се одобряват 

при условията и по реда на чл. 145 в сроковете по чл. 

144, ал. 3. Заповедта за допълване на разрешението за 

строеж по ал. 5 се издава едновременно с одобряване 

на измененията в инвестиционния проект. 

 

11 Да се изготви наредба, 

регламентираща провеждането на 

авторски надзор.  

ПРИЕТО е ИЗМЕНЕНИЕ в 

Чл. 162. (2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 

г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) 

Авторският надзор по време на строителството се 

осъществява от проектанта при условията и по реда, 

определени с наредбата по чл. 169, ал. 4, и въз основа на 

договор с възложителя. Авторският надзор по всички части 

е задължителен за всички строежи от първа до пета 

категория включително. 

 

12 Да се предвиди възможността 

инвестиционните проекти да се 

 ПРИЕТО е ИЗМЕНЕНИЕ в  

Чл. 144. (1)  т.3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) две копия 

 



предават в общината в електронна 

форма.  

 

от инвестиционния проект в обхват и съдържание, 

определени с наредбата по чл. 139, ал. 5 на хартиен и 

електронен носител, като форматът на записа на 

цифровите копия на инвестиционните проекти и на 

документите и данните към тях се определят с наредбата 

по чл. 139, ал. 5; 

и § 50 (1) В двегодишен срок от влизането в сила на този 

закон министърът на регионалното развитие и 

благоустройството създава информационен Портал за 

устройството на територията. 

(2) Порталът за устройството на територията е централна, 

публична уеб-базирана информационна система, която 

осигурява публикуването на проектите на устройствените 

планове, на техните изменения и влезлите в сила планове, 

на издадените разрешения за строеж и на въведените в 

експлоатация строежи. 

(3) В Портала за устройството на територията се създава 

раздел, в който се вписват физическите и юридическите 

лица, на които е възложено от държавата или общините 

да изработят проекти на устройствени планове и 

инвестиционни проекти, както и размера на 

възнаграждението им. 

(4) Министърът на регионалното развитие и 

благоустройството издава наредба за условията и реда 

за публикуване на актовете и документите в Портала за 

устройството на територията. 

 

ПРЕДСТОИ ВНАСЯНЕ В НС НА        ДОПЪЛНИТЕЛНИ 

ПРЕЦИЗИРАНИ ТЕКСТОВЕ 

13 Прецизира се понятието 

"инженеринг“ (чл.165). Възложителят 

може да възложи изпълнението на 

строежа на „инженеринг“ 

(проектиране на работни чертежи и 

строителство) само при наличието 

на одобрен инвестиционен проект с 

    

 Това е неприложим към ЗУТ текст. Необходима е 

промяна в ЗОП. 

 



издадено разрешение за строеж.  

14 В разрешението за строеж 

задължително да бъде вписано 

името на архитекта – автор на 

проекта, както и отразено в 

информационната табела на 

строежа  

   ПРИЕТО е ИЗМЕНЕНИЕ в 

Чл. 157 (7) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 

76 от 2005 г., предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) 

При липса на друга техническа възможност части от 

тротоари, свободни обществени площи, както и части от 

улични платна могат да се използват временно за 

строителни площадки при условия и по ред, определени 

с наредба на общинския съвет и с инвестиционния 

проект. Строителните площадки се ограждат с временни 

огради по указание на общинската администрация 

(администрацията на района), поставят се 

информационни табели за разрешения строеж с данни 

за строителя, проектанта, лицето, упражняващо 

строителен надзор, и други. 

 

15 В комисиите по конкурса за избор 

на главни архитекти в общините 2/3 

от състава на комисията да бъдат 

архитекти. 

 

 

Не се разглежда, тъй като не се отнася към намаляването 

на административна тежест. 

 

 

16  „Водещ проектант“ е физическо или 

юридическо лице - автор на 

водещата проектна част на 

инвестиционния проект, подписал 

основния договор за проектиране и 

носи отговорност за това. ОТПАДА 

дефиницията Водещ проектант 

 

 

    ПРЕДСТОИ ВНАСЯНЕ В НС 

 

Изготвен е законопроект 

възстановяващ института 

на водещия проектант 

под наименованието 

„главен проектант“. 

17 Да има две подточки 18.1 и 18.2 на 

параграф 5, т. 18 от Допълнителните 

разпоредби на ЗУТ дефиниращи 

РЗП и КИНТ  

Не се разглежда, тъй като не се отнася към намаляването 

на административна тежест. 

 

 

18  ПРИЕТА е НОВА АЛИНЕЯ в 

Чл. 3. (4) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) Министърът на 

регионалното развитие и благоустройството организира 

поддържането на публични регистри на издадените 

 



актове за изработване и одобряване на устройствени 

планове и на техните изменения, на издадените 

разрешения за строеж и на въведените в експлоатация 

строежи. 

19  ПРИЕТА е НОВА АЛИНЕЯ в 

Чл. 4. (4) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) Областният управител 

организира поддържането на публични регистри на 

издадените актове за изработване и одобряване на 

устройствени планове и на техните изменения, на 

издадените разрешения за строеж и на въведените в 

експлоатация строежи. 

 

20  ПРИЕТА е НОВА АЛИНЕЯ в 

Чл. 5. (5) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 

2017 г.) Кметът на общината организира поддържането 

на архив на одобрените устройствени планове и 

измененията им, архив на издадените строителни книжа 

и публични регистри на всички актове за изработване и 

одобряване на устройствени планове и на измененията 

им, на издадените разрешения за строеж и на 

въведените в експлоатация строежи. 

 

21  ПРИЕТ е НОВ ЧЛЕН  

Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Публичните регистри и 

архивът на одобрените устройствени планове и 

измененията им по чл. 3, ал. 4, чл. 4, ал. 4 и чл. 5, ал. 5 се 

публикуват и поддържат в актуален вид на интернет 

страницата на съответното ведомство при условия и по 

ред, определени с наредба на министъра на 

регионалното развитие и благоустройството. 

 

 

При условие, че Камара на архитектите в България няма законодателна инициатива, Народното събрание е 

приело 13 от общо 21 предложения на КАБ, а още 5 съществени изменения предстои да станат част от ЗИДЗУТ 

до края на м.октомври т.г. Следва да се има предвид, че в рамките на настоящия мандат на УС се смени 

предсрочно парламента, което наложи отново да се изгражда мрежа от контакти, за да се привлече подкрепа 

за нашите искания. 



НАРЕДБА № 4 от 21 май 2001 Г.  

за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 

Проблем: 

През годините Наредба 4 се е превърнала в „ябълката на раздора“.  

Скромната и роля на стандарт за съдържание и обем на инвестиционните 

проекти по различните специалности е забравена. 

 В момента наредбата се ползва като мощен инструмент във войната за дялове 

от скромния проектантски пазар. С Наредба 4 се правят  непрекъснати опити да 

се „допише“ ЗКАИИП. 

Битката е както между КАБ и КИИП, така и вътре в самите камари. Това доведе  

до блокиране на инициативата за нейното изменение. От 2017г. до момента не 

може да бъде утвърдено изменение. 

Ще илюстрирам проблемите с примери: 

1. Поставянето на вертикалната планировка в част ГЕОДЕЗИЧЕСКА, според 

геодезистите, създава правно основание само те да я изготвят. По този 

начин пътни инженери, архитекти и ландшафтни архитекти, със 

съответната компетентност, са лишени от възможността сами да 

изработват вертикална планировка за своите обекти. Това е и основният 

спор вътре в КИИП - между пътни инженери и геодезисти. 

 

2. Изискването технологичното оборудване за обектите да се дава в част 

„технологична“ е основание съответните инженери да твърдят, че архитект 

не може и няма право да изготви и бъде автор на тази проектна част, дори 

когато става въпрос за магазинче или кафене с размерите на спалня, в 

който единственото оборудване е касов апарат или кафе-машина.  

Енергийна ефективност и пожарна безопасност са други проектни части, които 

инженерите се опитват да „приватизират“, твърдейки, че само те имат право да я 

изработват, като дори по този повод КИИП са изпратили писмо и са получили 

отговор от народното събрание.  

Основният проблем при нас, разбира се са правата на архитектите и 

ландшафтните архитекти по отношение на изготвянето на проекти за 

благоустрояване и паркоустрояване. 

Изменението, инициирано от МРРБ през 2017г. във връзка с предаване на 

проектите в цифров вид, стана повод да се разрази истинска война, която не е 

приключила и до днес.   



Факт е, че вместо да излезе с аргументирано становище и да въведе ред в 

нормата, министерството предпочете да се оттегли и поиска консолидирани 

становища от двете проектантски камари. 

Извършена дейност: 

Създаде се работна група от трима архитекти и трима ландшафтни архитекти с 

председател арх. Игнатов в опит да се решат колегиално проблемите. За 

съжаление  консенсус не се постигна. 

НАРЕДБА 7 от 22.12.2003 г. 

 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони 

Проблем: 

Неясни текстове на Наредбата, което до води до високо ниво на субективизъм и 

противоречиво тълкуване на нормата. Необходимост от графични приложения, 

които да подпомогнат прилагането и. 

Извършена дейност: 

2017 

В края на годината, по собствена инициатива, арх.Любомир Георгиев разработи 

графики, които илюстрират проблемите в Наредбата. Установихме контакт и 

проведохме срещи с колегата, с цел привличането му при подготовка на 

изменението на този нормативен акт. 

2018г.  

Изпратихме писмо до МРРБ с искане за актуализация на Наредбата и създаване 

на графични приложения към нея.  

Резултат: 

МРРБ подкрепи инициативата на КАБ за изменение на наредбата и възложи 

камарата да извърши анализ и да изпрати предложения. Същите ще бъдат 

разгледани от работна група към министерството, в която КАБ ще участва.  

С решение на УС сформирахме временна работна група към КАБ, с 

председател арх. Марина Томова, в която участва и авторът на графичните 

илюстрации - арх. Любомир Георгиев. Събираха се и се систематизираха 

предложения от цялата колегия.  



 

2019 

1. Създадена бе  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. 

2. Извършената от работната група дейност е представена на заседание на УС 

на 08.10.2019г. 

3. 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. 

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

работна група към МРРБ и от МРРБ. 

       

  Закон за устройството и застрояването на столична община 

През 2018г. сериозен времеви ресурс бе отделен за ЗИД на ЗУЗСО. 

При първоначалното представяне на законопроекта в парламента, всички 

професионални, браншови и неправителствени организации, включително и КАБ 

излязоха с отрицателно становище. Проведоха се няколко срещи по покана на 

СО с цел изясняване на техните мотиви и съображения.  

Между двете четения единствено КАБ продължи аргументирано да отстоява 

първоначалната си позиция.  

В резултат Народното събрание се съобрази със становището на КАБ по 7 от 

общо 15 от точки, както е видно от приложената сравнителна таблица. 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧАСТИЕТО НА КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ В РАБОТАТА ПО ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО-

ТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОТ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ (ОБН. ДВ, БР. 31/2018 Г.) 

№ Предложения на вносител 
Становище на Камарата на архитектите в 

България 
Приет закон 

1. 

Създаване на две зони за много високо стро-

ителство – в Район „Люлин“ и в Райони „Ис-

кър“ и „Младост“ по бул. „Цариградско шо-

се“, без ограничения на интензивност, плът-

ност и височина на застрояване и без изиск-

ване за минимален процент озеленена площ. 

Отрицателно: Предложението е противокон-

ституционно – Народното събрание не може 

да издава административни актове. Заобика-

ля се процедурата по изменение на Общия 

устройствен план. 

Предложението на вносителя не се прие. 

Създаването на двете зони за много високо 

строителство отпадна от ЗУЗСО. Остана въз-

можност за създаване на такива зони при 

евентуално бъдещо изменение на Общия 

устройствен план. 

2. 

Създаване на особени правила за устройство 

на зоната на „новия делови център“. 

Отрицателно: Не са необходими особени 

правила за устройство на зоната на „новия 

делови център“, тъй като идеята за изграж-

дане на такъв от 90-те години на миналия век 

е компрометирана. 

Предложението на вносителя не се прие. От 

закона отпаднаха особените правила за уст-

ройство на зоната на „новия делови център“. 

В зоната липсва ограничение във височината 

на сградите. 

3. 

Даване разнообразни възможност за допус-

кане на отклонения от Общия устройствен 

план без ясни критерии и допустима степен 

на отклоненията. 

Отрицателно: Принципно у допустимо да се 

допускат отклонения от Общия устройствен 

план, но при много ясни критерии и степен 

на допустимото отклонение. 

Предложението на вносителя се прие в ре-

дактиран вид като се запазиха посочените от 

Камарата на архитектите в България недоста-

тъци. В приетия закон за някои от отклоне-

нията бяха въведени критерии или квалифи-

цирано мнозинство на общинския съвет за 

допускане на отклонения от Общия устройст-

вен план. Останаха и значителни неясноти, 

чието проявление очакваме в практиката. 

4. 

Предвиждане на особени визи за проектира-

не, с които се изменя предназначение и ха-

рактер на застрояване, т.е. изменя се дейст-

ващия план за регулация и план за застроя-

Отрицателно: Визата е акт по прилагане на 

подробен устройствен план. Превръщането ѝ 

в акт по негово изменение противоречи на 

общи принципи на устройственото планира-

Предложението на вносителя се прие както 

беше внесено. 
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ване. не, усложнява изясняването на компетенци-

ите на органите и влошава информираността 

и защитата на интересите на третите лица. 

5. 

Въвеждане на легална дефиниция на поня-

тието „междублоково пространство“. 

Отрицателно: По този начин в устройствено-

то планиране освен „поземлен имот“ и „уре-

гулиран поземлен имот“ се създава още 

един обект, който не е дефиниран с регула-

ционни или други граници, но от определя-

нето му като „междублоково пространство“ 

има сериозни последици за собствениците 

на засегнатите поземлени имоти. За да стане 

един имот публична собственост, той трябва 

да бъде отчужден, което изисква далеч по-

ясна регламентация. 

Предложението на вносителя не се прие от 

Народното събрание. 

6. 

Въвеждане на допълнителни такси при над-

вишаване на плътност и интензивност на 

застрояване. 

Отрицателно: Таксата е цена на администра-

тивна услуга. Въвеждането на такса за прео-

доляване на правила установени със закона 

или с Общия устройствен план е недопусти-

мо. 

Предложението на вносителя не се прие от 

Народното събрание. 

7. 

Отмяна за Столична община на изискванията 

за минимално лице и площ на урегулирани 

поземлени имоти. 

Отрицателно: Предложението ще има нега-

тивни устройствени и вещноправни последи-

ци. 

Предложението на вносителя не се прие от 

Народното събрание. 

8. 

Придаване на функции на самостоятелен 

орган на определена постоянна комисия на 

общинския съвет. 

Отрицателно: Предложението противоречи 

на Конституцията, на принципите на местно-

то самоуправление и на Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. 

Предложението на вносителя не се прие от 

Народното събрание. 

9. 
Предвиждане на възможност общинският 

съвет да изменя предназначението на тери-

Отрицателно: Предложението не дава ясни 

критерии за извършване на промяната и из-

Предложението на вносителя не се прие от 

Народното събрание. 
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тории за функции „стратегически за разви-

тието на града и региона или от нацио-

нално значение“. 

зема функции на Министерски съвет по 

чл. 127, ал. 8 от ЗУТ. 

10. 

Създаване на наредба за извършване на 

проучване, анализ и симулация на транспор-

тното обслужване. 

Отрицателно: Изследването на транспортно-

то обслужване не може да се извършва по 

отношение на конкретни строежи. В закона 

да се посочат задължителни нива на транс-

портна обезпеченост. 

Предложението на вносителя се прие в ре-

дактиран вид, в който не се възприемат за-

бележките на Камарата на архитектите в Бъл-

гария. 

11. 

Създаване на наредба за градската среда с 

правила и нормативи за облика на градските 

пространства, сградите и архитектурните 

ансамбли 

Отрицателно: Такава наредба е принципно 

необходима. Тъй като с наредбата ще се за-

сегнат и вероятно ограничат права на собст-

веност, предметът на наредбата трябва да е 

по-ясно определен в закона. 

Предложението на вносителя се прие без 

изясняване на текста. 

12. 

Дефиниране на зелената система на община-

та като съвкупност от терени, определени с 

Общия устройствен план и/или с подробните 

устройствени планове за озеленени площи за 

широко обществено ползване. 

Отрицателно: При защитата на обществения 

интерес подходът следва да е балансиран. 

Предложенията на вносителя игнорират час-

тната собственост до степен на фактическа 

експроприация с отпадане на задължението 

за предварително и равностойно обезщетя-

ване (чл. 17, ал. 5 от Конституцията). 

Предложението на вносителя се прие като се 

запазиха посочените от Камарата на архитек-

тите в България недостатъци. 

14. 

Промяна на предназначението на определе-

ни с подробните устройствени планове тере-

ни за озеленяване с цел привеждането им в 

съответствие с общия устройствен план при 

облекчена процедура в сравнение с тази за 

останалите български общини – дерогиране 

на чл. 62а от ЗУТ. 

Отрицателно: Няма логика само в Столична 

община процедурата по промяна на пред-

назначението на озеленените площи да е 

облекчено. Предложението обхваща и уре-

гулираните площи за озеленяване в жилищ-

ните комплекси с плановете за преструкту-

риране по чл. 22, ал. 4 от ЗУТ, което обезс-

мисля усилията на общината за запазване на 

Предложението на вносителя се прие като се 

запазиха посочените от Камарата на архитек-

тите в България недостатъци. 
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зелените площи в тях от последните 10-15 

години. Дерогират се сроковете за започване 

на отчуждаване по чл. 208, ал. 1 от ЗУТ. 

15. 

Създаване на специален режим за застроя-

ване в ъгловите урегулирани поземлени 

имоти в Столична община спрямо общия 

режим на чл. 27, ал. 3 от ЗУТ. 

Отрицателно: Не е обосновано в Столична 

община да има особен режим за застрояване 

на ъгловите урегулирани поземлени имоти в 

сравнение с останалите български общини. 

Цел на чл. 27, ал. 3 от ЗУТ е да се осигури 

силуетна завършеност на застрояването в 

квартали с висока плътност и интензивност 

на застрояване. Предложението поставя 

надвишаването на показателите като цел на 

нормата като ги нормира. 

Предложението на вносителя се прие в ре-

дактиран вид като се запазиха посочените от 

Камарата на архитектите в България недоста-

тъци. 

 



ЗИД на НАРЕДБА 3 за 

 РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА АВТОРСКИЯ НАДЗОР ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА 

Извършени дейности: 

- Изпратено писмо 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, които представиха резултат от тяхната 

дейност пред УС. Приети от УС текстове за изменение на наредбата. 

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

изменения за Наредба 3. 

 

ЗИД на НАРЕДБА (НПИПСООООНЗКИ) 

 

На 15 юни 2020 г. КАБ изпрати становище против проекта на Наредба за 

изменение и допълнение (НИД) на Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за 

проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в 

областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата, 

с който се засяга начина на проектиране на сградите за образование – детски 

ясли, детски градини и училища, като цяло се занижават изискванията към 

осигуряване на сградите, предмет на предложеното изменение, с площи, зали 

за занимания и спорт, разстояния до улици, до други сгради и обекти, по-

благоприятно изложение и др. 

КАБ и ГЛАВНИТЕ АРХИТЕКТИ 

Проблем: 

Огромните правомощия, делегирани от ЗУТ, на главните архитекти 

предопределят важната им роля в инвестиционния процес към настоящия 

момент. Тяхната компетентност, професионални и морални качества  засяга 

пряко както инвеститорите, така и архитектите проектанти. Именно затова ЗУТ 

предвижда те да бъдат назначавани след провеждане на конкурс.  Много често, 

обаче тази норма се нарушава. 

Извършена дейност: 

Във връзка с постъпил сигнал за назначаване на главен архитект на община 

Разград без конкурс и след обстоятелствена проверка по случая, 

потвърждаваща нарушението, КАБ изпрати писмо до кмета на общината, до 



МРРБ и НСОРБ с настояване да бъде осъществен контрол по спазване на 

изискването на чл. 5, ал. 2 от ЗУТ, за провеждане на конкурс. Приложение25 

КАБ сигнализира и Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на 

незаконно придобитото имущество (КОНПИ).  

Резултат: 

КОНПИ назначи проверка във всички български общини за начина, по който са 

назначени главните архитекти по места. КАБ от своя страна изпрати 270 писма 

до всички общински администрации в страната с искане за провеждане на 

конкурси. Много общини стартираха процедури  за провеждане на конкурс, 

като започнаха да се обръщат към КАБ с молба за изпъчване на представители в 

съответните комисии.  

До момента писма сме получили от общините Силистра, Тунджа, Вълчи дол, 

Чипровци, Балчик, Дългопол, Белослав, Завет, Созопол, Алфатар, Мирково, 

Етрополе и др.  и сме отговорили по надлежния ред.  

Проблем: 

Своеволия от страна на местната власт при назначаване на длъжност „главен 

архитект“.  

Конкретен пример, в община Хасково, е временнотo назначаване на инженер 

на длъжността „главен архитект“.  

Извършена дейност: 

За случая КАБ се самосезира по информация от Facebook /ФОРУМ–КАБ/. 

Решихме да извършим обстоятелствена проверка по случая и изискахме 

съответните документи по реда на ЗДОИ.  

Кметът отказа достъп, но в резултат от намесата на КАБ, на длъжността беше 

назначен архитект. 

 КАБ изпрати писма и становища до МРРБ и НСОРБ във връзка с този казус, с 

настояване всички главни архитекти да притежават професионална 

квалификация „архитект“.  

Същевременно главните архитекти са наши колеги, а много от тях и наши 

членове и е естествено да разчитат на камарата в случай на нужда. 

Ето защо в два случая КАБ застана в защита на главните архитекти на 

кв.“Младост“ и р-н „Средец“ и изпрати писма в тяхна подкрепа до съответните 

районни администрации. 

 



ЗАКОН  

за културното наследство 

Проблеми: 

Зачестили прояви на вандализъм и 

унищожаване на културното наследство, което 

предизвиква мащабен обществен отзвук.  

Неработеща система на опазване на 

недвижимото културно наследство, която 

блокира инвестиционния процес без да 

доведе до ефективното му съхранение. 

Извършена дейност: 

2017 

Преведохме законодателно проучване на френския сенат, което сравнява 

законодателството в областта на опазване на наследството във Франция, Италия, 

Австрия и Испания, което е предоставено както на експертите от постоянната 

работна група към КАБ, така и на Министерство на Културата. Приложение 28 

Станахме партньори /без финансови ангажименти/  на Курс за опзаване на на 

наследството за архитекти, организиран съвместно с Ecole de Shaio- най-старата 

реставрационна школа в света. 

2018  

Проведохме среща с министъра на културата, като поставихме следните 

въпроси: 

 Изменение на ЗКН с цел облекчаване на инвестиционния процес; 

 Изменение на ЗКН с цел създаване на стимули за собственици на сгради 

НКЦ и ефективни инструменти за наказание при увреждане или 

унищожаване;  

 Партньорство между МК и КАБ при актуализация на списъците с НКЦ; 

 Партньорство между МК и КАБ при изготвяне на планове за управление; 

 Публичност на информацията за НКЦ; 

Резултат: 

Взе се решение за създаване на постоянна работна група към МК, в състав МК, 

НИНКН, КАБ, НСОРБ, НАИМ БАН, която перманентно да изготвя предложения за 

промени в закона. 

Да се потърсят правни възможности за съвместна дейност при актуализация на 

списъците с НКЦ. 



2019 

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. 

2020 

На 25 септември 2020 г., във връзка с публикуван за обществено обсъждане ЗИД 

на ЗКН, КАБ изпрати подробно становище с принципни предложения за 

изменение на законодателството в областта на културното наследство. 

БЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, АРХИТЕКТУРНИ КОНКУРСИ, СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС  

Основната цел е да се гарантира честна конкурентна надпревара и адекватно 

заплащане на проектантските услуги при провеждане на обществени поръчки и 

архитектурни конкурси. 

Проблем: 

Масово се обявяват незаконосъобразни обществени поръчки – без осигурено 

финансиране, с ниски прогнозни стойности, неуместни критерии за подбор 

/цена и срок/, нереалистично кратки срокове за изпълнение и договорни 

условия, които нарушават на авторките права на архитектите. 

Огромен обем от работа се разпределя чрез корупционни 

схеми. Мониторингът показва, че само за 2016г. са обявени 269 

бр. поръчки на стойност над 61 млн. лв. за проектиране на 1966 

обекта. Близо 70% без осигурено финансиране. 

 

Извършена дейност: 

2016 

Осъществен бе мониторинг (на доброволни начала) на 269 бр.поръчки. Изготви 

се подробен анализ на десетки обществени поръки, в които бяха констатирани 

незаконосъобразни практики и бяха изпратени до АОП. 

2017  

Осъществяван бе редовен мониторинг на обществени поръчки за проектиране, 

инженеринг и архитектурни конкурси. Създаден бе фонд за обжалване на 

незаконосъобразни и некоректни обществени поръчки. 



За пръв път бе обжалвана от КАБ обществена поръка пред КЗК и бе образувано 

производство като по този начин камарата официално бе призната за 

заинтересовано лице по смисъла на ЗОП. Възложителят прекрати поръчката и 

всички разходи на камарата бяха възстановени. 

Подготвихме проект за кандидатстване по Дунавската програма, включващ 12 

камари включително Австрийската и Немската, с цел обмен на ноу хау и добри 

практики при провеждане на архитектурни конкурси. Проектът бе отхвърлен, 

според нашите юристи неправомерно, за което сигнализирахме ЕК, депутати от 

европейския парламент и в момента тече проверка. 

2018 

Осъществяваше се редовен мониторинг на ОП, включително ежедневно чрез 

проверка на сайта на АОП за обществени поръчки, свързани  с проектиране, 

инженеринг и архитектурни конкурси. Към момента са проследени над 200 

поръчки за проектиране и инженеринг, включително и по сигнали на колеги. 

След преглед и преценка на документацията и установени нарушения бяха 

сезирани Възложителите и компетентните органи - АДФИ, АОП, Прокуратура, 

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество (КПКОНПИ), ОЛАФ, Управляващия орган на „Региони в 

растеж“ към МРРБ, за 22 броя обществени поръчки, които поради вида на 

процедурата не могат да бъдат обжалвани пред КЗК. 

Обжалвани пред КЗК са 2 обществени поръчки:  

– конкурсът за концептуален проект за площад Света Неделя, с възложител – 

Столична община; 

– публичното състезание за проектиране на преустройство на сгради на ул. 

„Монтевидео“ и ул. „Народно хоро“, с възложител – Прокуратура на РБ.  

Резултат: 

 Уведомени сме от АДФИ, че са планирани и започнати проверки по 

всички наши сигнали  до тях.  

 По сигналът за Община Девин е образувана проверка от специализирана 

прокуратура.  

 От АОП ни информираха, че в резултат от сигналите на КАБ, има 

индикации за допуснати нарушения при възлагането на обществените 

поръчки и с цел предотвратяване на незаконосъобразна практика, АОП 

обсъжда предприемане на подходящи мерки в рамките на 

правомощията й по закон.  



 В резултат от действията ни, конкурсът за площад Света Неделя бе 

прекратен, като КАБ е включена в обсъждането на новите условия.  

 Обществената поръчка, обявена от Прокуратурата, е спряна, по изрично 

искане на КАБ, направено с жалбата, до приключване на производството 

по обжалване.  

 Община Троян сама прекрати поръчката си, след получаване на сигнал за 

нередност от КАБ.  

               

2019 

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 УС на КАБ 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. 



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. 

 



2020 

Основна цел в работата на ресора през 2020 г. беше да се даде публичност и 

да се инициира професионален и обществен дебат защо инженеринга е 

порочна практика и как това пряко се отразява на разходването на обществен 

ресурс и качеството на обектите, недопускане на заплащането на 

проектанските услуги на цени под себестойност и нарушаване на авторските 

права на проектантите. 

През февруари 2020 г. се проведе кръгла маса на тема: „ПРОБЛЕМИТЕ НА 

ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ“, в 

която взеха участие представители на държавни органи – Агенция по обществени 

поръчки, Държавен фонд земеделие, архитекти, строители и инженери. 

                                    ЗИД на ЗОП 

През лятото на 2020 г. беше изпратено становище при провеждането на 

обществени консултации по ЗИД на ЗОП, който засяга използването на външна 

експертна помощ за проверка на проекти на технически спецификации и 

методики за оценки при осъществяването на външен контрол от АОП, 

включително при обществени поръчки за проектиране. Със становището е 

изразена категорична позиция против отмяната на тази разпоредба от закона и 

за изложени всички принципни предложения на КАБ за промяна на 

законодателството в областта на обществените поръчка – ограничаване на 

инженеринга, промяна на правилата за провеждане на конкурси и т.н. 

Обжалвано е решението на Върховния административен съд във връзка с 

изграждането на Националната многопрофилна детска болница пред съда в 

Страсбург поради нарушаване на правото на КАБ на справедлив съдебен 

процес (чл. 6 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните 

свободи). 

Сигнали за ОП без обжалване: 

- Гърмен детски градини – възражение срещу ниската цена за проектиране 

- Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: 

„Проектиране и  авторски надзор за обект: Пристрояване, надстрояване и 

реконструкция на съществуваща детска градина в УПИ XV, кв. 12 по плана на с. 

Рибново, община Гърмен.“ 

- Плачковци конкурс за благоустрояване без изискване за правоспособност 

и професионална квалификация – прекратен конкурс след възражение от КАБ; 



- Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на 

обект „Основен ремонт на сгради в ЦСПП - гр. Пазарджик към Академия на МВР” 

– възражение срещу крайно ниската цена за проектиране; 

- Възражение до МК и кмета на община Пловдив срещу обявяване на 

инженеринг от община Пловдив на реставриране на обекти недвижими културни 

ценности без изготвени инвестиционни проекти за намесата - обществена 

поръчка с предмет:„Инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР/КРР) за 

изпълнение на обекти по 3 (три) обособени позиции, във връзка с реализацията 

на проект: “По крепостните стени на Филипопол“, съответно:  

- Обособена позиция 1: „Инженеринг на обект: анастилоза, консервация, 

реставрация и експониране на античен комплекс “Източна порта” на 

Филипопол, местоположение: ПИ 56784.520.1705, УПИ №I – 520.1318, КВ. 386, район 

„Централен”, гр. Пловдив“  

- Обособена позиция 2:“Инженеринг на обект: археологически комплекс 

Небет тепе - консервация, реставрация, и експониране, УПИ ІІ-

519.1055,519.963,519.1032, зеленина и археология, старинна градска част, гр. 

Пловдив.“  

- Обособена позиция 3: „Инженеринг на обект: реконструкция на 

елементите на техническата инфраструктура и благоустрояване на подходи към 

археологически комплекс "Небет тепе", гр. Пловдив“. 

Представители на КАБ участваха и в работната група, създадена към НАГ, за 

културното наследство на столицата. Дадено е становище (Изх. № 015/27.01.2020 

г. ) против използването на процедурата „рамково споразумение“ за такъв тип 

обекти. Изложено е, че предложената процедура открита процедура за 

сключване на рамково споразумение с предмет:   „Извършване на 

проучвателни, проектантски и други дейности, финансирани по Програма 

„Културно наследство” на Столична община” е подходяща за саниране на 

сгради, където проектните намеси са предвидими и ясни, което позволява да 

бъде предложена адекватна, за рамково споразумение, цена за проектантските 

услуги на база кв. м. разгъната застроена площ, но този вид процедура не е 

подходяща за сгради - недвижими културни ценности с подробно изложени 

мотиви за това. 

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. Пример е учредяването на 

национална гражданска инициатива с искане за прекратяване не договора за 

инженеринг. В три последователни петиции бяха събрани съответно над 6500, 

10000 и 18000 подписа, а самата инициатива бе подкрепена от над 6000 човека, 



подписали физически документите в периода на извънредното положение с 

предоставяне на лични данни в тях.  

През целия мандат се работеше за създаване на нови условия, които да 

защитават интересите на членовете на КАБ за получаване на достойни 

възнаграждения, спазване на разумни срокове, предимство на качествените 

проекти и коректно уреждане на авторските права при обществените поръчки.  

За дейността на ресор „Нормативи“ в областта на ОП бих искала да изкажа 

специална благодарност към юрисконсулт Емилия Ушакова за 

професионализма и всеотдайната работа! 

КАБ и COVID 19 

Във връзка с пандемията се изпратиха писма до Писмо до Министъра на 

финансите и до Министъра на труда и социалната политика за предприемане 

на мерки, които да облекчат членовете на КАБ в ситуация на пандемия и 

очаквана икономическа криза. Предложено бе сътрудничество, чрез рамково 

споразумение, при дигитализация на архиви, устройствени планове, технически 

паспорти и др. 

 

ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ НА РЕСОР „НОРМАТИВИ“ 

Ежедневно се следяха сайтовете на Народното събрание и Портала за 

обществени консултации, за да се реагира със становище, при необходимост, 

на законопроекти за изменения на нормативни актове. 

Представители на КАБ участваха и участват работни групи за:  

- Национална стратегия за култура; 

- Национална жилищна стратегия; 

- Наредба за ПБ и др.; 

- Дигитализация на сектора и т.н. 

Камарата взе участие в Обществено обсъждане и Национален експертен съвет 

за ОУП на Копривщица; Обществено обсъждане на ЗИД ЗКН; Наредба за вещите 

лица и др. 

Ръководството, сътрудниците и консултантите към ресора извършваха следните 

дейности: 

 Участие в работни групи към министерства за изготвяне изменения на 

нормативни актове; 

 Изготвяне и представяне на становища за промени по нормативни актове;  



 Съвместно с ресор Практика /Професионална дейност/ осигуряване на 

методическа и консултантска помощ на Възложители при изготвяне на 

архитектурни конкурси документация по ЗОП 

 Осъществяване на текущ мониторинг на обществените поръчки за 

проектиране и архитектурните конкурси; 

- Ежедневна проверка за нередности на публикуваните в АОП 

обществените поръчки за проектиране и инженеринг, включително при 

уведомяване за нередности от членове на КАБ (създаден е регистър на 

получените сигнали); 

- 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; 

- Обжалване на обществени поръчки, по преценка на звеното за обжалване 

на обществени поръчки и юрист, квалифициран в тази област; 

 Разглеждане на постъпили предложения от членове на КАБ във връзка с 

дейността на ресор „Нормативна дейност“ (създава се регистър на 

предложенията); 

 Създаване на експертна банка за работа с институции - вещи лица, 

оценители имоти, оценители застраховки, експерти културно наследство и 

др. 

ИЗВОДИ 

През изминалия мандат основните ни усилия бяха насочени навън:  

– комуникация с народно събрание, министерства, държавни институции, 

общини, бизнес, академичната общност, с цел изграждане на 

стратегически партньорства; 

– работа с медии, за да се утвърди публичният образ на Камара на 

архитектите в България  като организация с висок експертен потенциал; 

– иницииране на необходимите законодателни промени, за да се защитят 

интересите на професията при гарантиран обществен интерес. 

Факт е, че не обърнахме достатъчно  внимание обърнахме на комуникацията с 

колегите. В един момент институциите ни се довериха и потърсиха нашата 

експертиза. Оказа се обаче, че е много трудно да се използва професионалния 

капацитет на колегията, когато не са изградени добра комуникация и процедури 

за това.  



Би било добре да се създаде банка от експерти в камарата, специалисти в 

различните области и ефективен механизъм за обсъждане и обратна връзка с 

членовете на камарата.  

След 4 години в управителния съвет на камарата мога отговорно да кажа, че ако 

КАБ не предприеме организационна реформа чрез ЗКАИИП и Устава, никога 

няма да бъде ефективна в постигането на целите си. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вярвам, че огромните усилия, които положихме през изминалия период не са 

безсмислени: 

 Постигнахме значително повишаване на  доверието в КАБ като експертна 

организация – показателен пример е случаят, когато МОСВ, по искане на 

КРИБ, удължи срок за произнасяне по законопроект, за да бъде получено 

становище от КАБ.  

 Показахме, че Камарата може да отстоява позициите си - ЗУЗСО, 

прекратените обществени поръчки и конкурси, новото законодателство. 

 Налагаме постепенно ролята на КАБ като лидер на обществено мнение, 

което допринася за престижа на българския архитект. 

Бих искала да благодаря на колегите си от ОР и УС, които подкрепиха дейността 

на ресора и на целия екип на централния офис за всеотдайната работа! 

Пожелавам успех на бъдещото ръководство! 

 

АРХ. ПЕТКАНА БАКАЛОВА 


