
 

ПРОГРАМА   2017-2020 

РЕСОР„НОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ“  

 

Раздел I  

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ 

 

1. ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ СВЪРЗАНИ С ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ 

НА КАБ – РЕГУЛИРАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА „АРХИТЕКТ“  

 

 

Стратегическа цел: Ефективно изпълнение на целите, функциите и задачите 

на КАБ чрез актуализиране на съществуващата нормативна база в тази 

сфера.  

 

1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ НА XIV ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ  

1.1. Разработване и приеме нов модел за финансиране на приоритетите 

на организацията, във връзка с успешно изпълнение на целите на КАБ, 

заложени в ЗКАИИП; 

1.2. Актуализиране „Правилника за финансова дейност” и чл.56 от Устава 

на КАБ;  

1.3. Създаване фонд за обжалване на некоректни обществени поръчки; 

1.4. Създаване правила за регистрация на договорите и издаване на 

удостоверения за актуалност на проектантската правоспособност за 

всеки обект;  

1.5. Актуализиране на „Методиката за себестойността на архитектурния 

труд в инвестиционното проектиране и устройственото планиране“ и 

създаване на електронен калкулатор (Марто); 



1.6. Изработване на нова „Методика за определяне времетраенето на 

инвестиционното проектиране и устройственото планиране”.  

 

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ 

2.1.   Промяна на ЗКАИИП;  

 Законодателно проучване за регулацията на професията в други 

европейски държави – критерии за членство, продължаващо обучение, 

структура и дейности на професионалните организации; 

 Сравнителен анализ - КАБ и другите европейски професионални 

организации; 

 Изготвяне на концепция за промяната – формулиране на цели и 

предложения за постигането им чрез активно участие на членовете на 

камарата. Участието се организира чрез он-лайн анкети, тематични 

събрания на регионалните колегии и  организаране на поредица от 

дискусионни форуми в центровете на шесте планови региона; 

 Широко обсъждане на концепцията в архитектурната колегия – 

тематични събрания на регионалните колегии, присъствени и интернет 

дискусионни форуми с модератори; 

 Представяне и обсъждане на концепцията с КИИП – организиране на 

общи регионални дискусионни форуми; 

 Подготовка на конкретни текстове за ЗИД на ЗКАИИП съвместно с 

КИИП; 

 Изготвяне на предварителна оценка на въздействие на нормативния 

акт; 

 Съгласуване на ЗИД на ЗКАИИП с МРРБ; 

 Осигуряване на обществена подкрепа за ЗИД на ЗКАИИП чрез 

подходяща PR кампания; 

 Внасяне на ЗИД на ЗКАИИП в народното събрание чрез депутат; 

 Активно лобиране за ЗИД на ЗКАИИП и аргументирана защита пред 

съответните комисии  в парламента; 

 Приемане на ЗИд на ЗКАИИП. 

 

 



2.2.   Промяна на Устав на КАБ 

 Правен анализ на устава на КАБ и съответствието му с ЗКАИИП,  други 

действащи нормативни документи и влезли в сила съдебни решения; 

 Създаване на концепция за промяна в устава на КАБ и широко 

обсъждане сред колегията чрез дискусионни форуми; 

 Подготовка на конкретните текстове на устава и запознаване на 

колегията с тях чрез регионалните колегии, обсъждане; 

 Формиране на работна група с делегиран представител на всяка 

регионална колегия за редакция на текстовете; 

 Изготвяне на предварителна оценка на въздействие на нормативния 

акт; 

 Запознаване предварително на делегатите на ОС с конкретните 

текстове на устава и провеждане на обсъждане по места; 

 Приемане на промените в устава от общото събрание на КАБ. 

 

2.3. Промяна на Закона за авторкото право и сродните му права, с цел 

защита на авторските права на архитектите; 

 Законодателно прочване и сравнителен анализ на националното и 

европейското законодателство в тази сфера; 

 Изготвяне на принципно решение за защита на авторските права на 

архитектите; 

 Обсъждане на предложеното решение в интернет форум; 

 Подготовка на конкретни текстове; 

 Изготвяне на предварителна оценка на въздействие на нормативния 

акт; 

 Внасяне на законодателното предложение чрез депутат; 

 Лобиране и защита пред комисии; 

 Приемане на изменението от народно събрание. 

 

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КРАТКОСРОЧНИ ЗАДАЧИ 

3.1. Издирване на документация за недвижима собственост на БИАД, чийто 

правоприемник е КАБ 

3.2. Създаване на фонд за обжалване на обществени поръчки 



3.3. Правен анализ и актулизация на вътрешната нормативна уредба на КАБ: 

правилници, решения на управителен съвет, решения на общото събрание и др. 

         II. ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ СВЪРЗАНИ С НОРМАТИВНАТА УРЕДБА  

В ОБЛАСТТА „УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ, ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО“ 

 

Стратегическа цел: Да 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.  

 

1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ НА XIV ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ  

 

1.1. Да инициира промяна в законовата уредба, касаеща ефективен 

контрол върху упражняването на авторския надзор по време на 

строителството, като се изисква договорът за авторски надзор и 

протоколите от упражняването му да са неразделна част от 

документите за въвеждане на обекта в експлоатация; 

1.2. По инициатива на КАБ да бъде променена нормативната уредба за 

издаване на разрешения за строеж за обекти от инвестиционното 

проектиране, в съответствие със статута на професията „архитект” в 

ЕС – непосредствено валидиране на проекта от водещия проектант, 

без необходимост от независим надзор и одобряване от главния 

архитект (отпадането на институцията „водещ проектант“ в ЗУТ не 

отменя действителната ръководна роля на един от проетантите, която 

следва да се утвърди чрез регламентиране на неговите права и 

отговорности) ;  

1.3. По инициатива на КАБ да бъде променена нормативната уредба за 

надзора в инвестиционното проектиране в съответствие с 

европейската практика – отпадане на независимия надзор за сметка 

на прецизиране на функциите на водещия проектант и авторския 

надзор по време на строителството.  



 

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ 

2.1. Промяна на нормативната уредба в областта на устройственото 

планиране, инвестиционното проектиране и строителството 

Стратегическа цел: Създаване на нова нормативна база в областта на  

устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството на 

база европейския опит и добри практики 

Програма за изпълнение: 

2.1.1 Законодателно проучване - превод на основните нормативни актове в тази 

област в Испания, Австрия , Унгария, Чехия, Румъния; 

2.1.2 Сравнителен анализ на основните тези в законите на различните държави; 

2.1.3  Създаване на концепция: 

 Ситуационен и SWOT анализ на съществуващото законодателство; 

 Формулиране на цели и предложения за постигането им чрез активно 

участие на членовете на камарата: он-лайн анкети, тематични събрания 

на регионалните колегии, дискусионни форуми; 

 Формулиране на решения за постигане на целите; 

 Обдъждане на целите и възможните варианти на решения в 

професионалните организации - организиране на виртуални форуми по 

теми и поредица от дискусионни кръгли маси с участие на експертите и 

заинтересованите страни; 

2.1.4 Разписване на конкретни текстове с екип от юристи, включващ такива с 

опит в тази област и други с опит в изготвяне на закони; 

2.1.5 Изготвяне на предварителна оценка на въздействие на закона; 

2.1.6 Иницииране на законодателна промяна: 

 Запознаване на широката общественост с предлаганите от 

професионалните организации нормативи; 

 Създаване на стратегически партньорства; 

 Обсъждане на законопроекта със заинтересоаните институции; 

 Обществено обсъждане на законопроектите; 

 Редакция и внасяне в народно събрание за разглеждане; 

 Лобиране и защита пред комисии; 



 Приемане. 

2.1.7 Подготовка и промяна на подзаконови актове 

2.2. Промяна на закона за културното наследство и продължаващо 

обучение 

Стратегически цели: Опазване на недвижимото културно наследство чрез 

промяна на законодателството и организиране на продължаващо обучение за 

архитекти в тази  област, при: децентализация на съгласувателните органи без 

излагане на риск на НКН; пряко участие на КАБ в съгласувателните процедури 

чрез регламентиране на експертна банка към МК; съкращаване на 

процедурите и сроковете за съгласуване на проекти от МК. 

2.2.1. Процедурата за иницииране на законодателни промени включва 

законодателно проучване за Франция, Италия, Австрия, Гърция, Турция; 

широко учатие на експертите от  КАБ при изготвяне на концепцията за 

промяна; широко професионално и обществено обсъждане на 

предложените решения; подготовка на конретни текстове; оценка за 

въздействие на закона; изграждане на партньорска мрежа; организиране 

на публичност и гражданска подкрепа за промените; внасяне чрез 

депутата; лобиране и защита на проемните в комисиите към парламента. 

2.2.2. Организацията на продължаващото обучение включва: Установяване на 

партньорски взаимоотношения с академични, професионални, 

неправителствени и  търговски организаци в обалстта на рестарацията от 

Италия, Франция, Германия и Австрия. Обмен на образователни програми 

и лектори. Организиране на практически семинари за архитекти и 

студенти.  

                               Дейността се изпълнява съвместно с ресор 

„Квалификация“. 

 

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КРАТКОСРОЧНИ ЗАДАЧИ 

3.1. Изменение на ЗУТ с цел намаляване на административната тежест 

/ограничаване на правомощията на общини, ДНСК, 

експлоатационни дружества/ и увеличаване отговорностите 

и  правомощията на проектантите във всички фази на изпълнение 

на инвестиционния проект; 

3.2. Намаляване на обема на проектната документация за получаване 



на разрешение за строеж - Промяна на Наредба №4 за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти, с цел значително 

диференциране на обема проектна документация, необходима 

за издаване на разрешение за строеж за различните категории; 

3.3. Изменение на НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове 

и протоколи по време на строителството с цел включване на 

текстове разширявящи правомощията на архитекта за 

непосредствено участие и контрол по време на строителството 

(напр. подписване на протокола за приемане на кофража, заедно 

със строителния инженер и др.); 

3.4. Създаване на законов регламент, задължаващ общинската 

администрация да указва всички забележки по внесена за 

одобрение, проектна документация еднократно - без право да се 

изискват допълнителни документи и материали, освен такива 

свързани с първите коментари. 

3.5. Създаване на критерии за оценка на НКН на 20 век. 

 

   III. ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ СВЪРЗАНИ С НОРМАТИВНАТА УРЕДБА  В 

ОБЛАСТТА НА „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, АРХИТЕКТУРНИ КОНКУРСИ, 

СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС“ 

 

Стратегическа цел: 

Промяна на съществуващата нормативна база, с цел гарантиране на честна 

конкурентна надпревара и адекватно заплащане на проектантските услуги. 

1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ НА XIV ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ  

1.1. Чрез изменение и допълнение на ЗОП да бъде вписан член за 

задължението на Възложителя на обществената поръчка да 

издири, впише и осигури спазването на правата на автора в 

самите условия на търга;  

1.2. Да бъдат изработени „Правила за провеждане на архитектурни 

конкурси”  

1.3. Да бъдат изработени „Основни насоки и препоръки за избор на 

инструменти за доставяне на архитектурни услуги, критерии за 

подбор и оценка на офертните предложения в обществените 



поръчки”, като се отчетат и стойностните предложения на САЕ. 

Същите да бъдат предоставени на компетентните органи, 

работещи по Правилника за приложение на закона, като се 

настоява в състава им да бъдат привлечени и експерти на КАБ; 

1.4. Да започне активна работа за съгласуване на ЗКАИИП и ЗОП, с 

цел налагането на горните методики като законови инструменти 

за определяне на индикативна цена и срок в обществените 

поръчки;  

1.5. Да работи активно с Националното сдружението на общините в 

Република България, кметовете и ръководителите на 

министерства, възложители по ЗОП, за запознаването им с 

предложените от КАБ „Правила за провеждане на архитектурни 

конкурси” и „Основни насоки и препоръки за избор на 

инструменти за доставяне на архитектурни услуги, критерии за 

подбор и оценка на офертните предложения в обществените 

поръчки”.  

1.6. Да създаде партньорски взаимоотношения с АОП, като осигури 

участието на представители на КАБ в тази организация; 

1.7. Да осъществява мониторинг на обществените поръчки, чрез 

оперативното звено към комисията.  

 

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ 

2.1. Да предприема и участва в инициативи за изменение и допълнение 

на нормативни документи в областта на обществените поръчки, 

архитектурните конкурси, структурните фондове на ЕС, 

търговското право 

2.2. Да участва активно, съвместно с държавната администрация, в 

създаването на нормативни документи за разходване на средствата 

от ЕС; 

 

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КРАТКОСРОЧНИ ЗАДАЧИ 

3.1 Създаване и утвърждаване на процедури и стандарти за архитектурни 

конкурси; 



3.2  Създаване на процедури и стандарти за тръжна документация за ОП за 

проектиране, включително критерии за оценка; 

3.3  Създаване критерии за избор на Проектант в конкурсите по ЗОП - ново 

строителство, благоустрояване, реконструкция, консервация и 

реставрация и др.; 

3.4  Промяна на наредбите за разходване на средства по Програмата за 

развите на селските райони с цел осигуряване на средства и 

повишаване на процента на проектантския хонорар и авторския надзор; 

3.5  Участие при разработване регламент за изпълнение на Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство (Норвежката 

програма). 

 

Раздел II 

МЕТОДИЧЕСКА ПОМОЩ 

1. Създаване на база данни с нормативи, изисквания и стандарти 

свързани със строителството на различни видове сгради и 

благоустрояване; 

2. Създаване на графични илюстрации към ЗУТ и подзакноновите актове 

съгласувани с МРРБ и ДНСК; 

3. Създаване на стандарти за обяснителни записки, чертежи. 

 

Раздел III 

ПРАВНА ПОМОЩ 

1. Създаване на електронно помагало „Мениджмънт за архитекти“, 

включащо основни правни и счетоводни принципи за ефективна 

организация и защита на проектантския труд, включително задължителни 

елементи на договорите, осигуряващи защита от недобросъвестни 

възложители, защита на авторски права, остойностяване на преки и 

непореки разходи и др.; 



2. Организиране на безплатни правни консултации по търговско право, 

закон за обществените поръчки и защита на авторски права за членовте 

на КАБ; 

3. Създаване на проект за договори за различните видове услуги, 

предлагани от проектантите и указания за ползването им. Безплатна 

правна защита, в слчуаите, когато тези договори са позлвани правилно и 

са регистрирани в КАБ; 

4. Организиране на безплатни правни консултации по ЗУТ от високо 

квалифициран юрист в тази област; 

5. Организиране на платени правни консутации по ЗУТ за инвеститори, 

осигурени от архитекти с необходимите познания и ръководството на 

квалифициран в тази област юрист. 

Дейността се изпълнява съвместно с ресор 

„Практика“. 

 

Раздел IV 

    ТЕКУЩИ ЗАДАЧИ 

1. Изготвяне и представяне на становища за промени по нормативни 

актове; 

2. Участие в работни групи към министерства за изготвяне изменеия на 

нормативни актове; 

3. Съвместно с комисията по Практика /Професионална дейност/ 

осигуряване на методическа и консултантска помощ на Възложители 

при изготвяне на конкурсна документация по ЗОП 

4. Осъществяване на текущ мониторинг на обществените поръчки за 

проектиране и архитектурните конкруси:  

 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; 

 Обжалване на обществени поръчки, по преценка на звеното за 

обжалване на обществени поръчки и юрист, квалифициран в тази 

област; 

5. Разглеждане на постъпили предложения от членове на КАБ във връзка с 

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

предложенията) 

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

оценители имоти, оценители застраховки, експерти културно 

наследство и др.  

 

Раздел V 

РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ  

I. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМТА 

Успешно изпълнение на целите на КАБ, съгласно ЗКАИИП и устава на 

камарата да:  

- представлява своите членове и защитава професионалните им права 

и интереси в съответствие с интересите на обществото;  

- да не допуска монополизъм, недобросъвестна практика и 

неравноправно положение между своите членове; 

- да създава условия за свободен избор на архитекти, ландшафтни 

архитекти, урбанисти и инженери от страна на клиента (инвеститора) и 

подържа конкурсното начало в проектирането; 

- да оказва съдействие за защита на авторските права на архитекта, на 

ландшафтния архитект, на урбаниста; 

- да участава в създаването на модерна и качествена нормативна 

уредба в сферата на устройственото планиране, инвестиционното 

проектиране и строителството. 

II. ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ И УСПЕШНОСТ НА 

ПРОГРАМАТА 



 брой получени предложения от колеги за промени в нормативни актове; 

 брой организирани дикусии и участвали в тях колеги; 

 брой изготвени проектопредложения и приети предложения за промяна 

на норматини актове; 

 брой изготвени писма, становища, сигнали във връзка с нередности при 

обществени поръчки; 

 брой изготвени стандарти, помагала; 

 брой изготвени проекти на договори и проведени консултации за 

защита на членове на КАБ; 

 брой обжалвани обществени поръчки; 

 брой колеги, получили правна помощ от КАБ; 

 брой инвеститори, получили правна помощ от КАБ; 

 

Раздел VI 

 МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА 

І. МОНИТОРИНГ  

Мониторинг се извършва на всеки 4 месеца, като се представят доклади пред 

Управителния съвет на КАБ от отговорника за изпълнение на дейността. 

Докладите се публикуват в електронната система на КАБ. 

Информацията от докладите се обработва от ресорния зам.председател и  

служи за формиране на заключения и предложения на дейността на 

съответните комисии. 

Програмата се актуализира текущо в зависимост от резултатите, които се 

отчитат чрез мониторинга и в зависимост от действащите обстоятелства. 

ІІ. ОЦЕНКА 

1. Всички дейности и резултати в програмата подлежат на качествена 

проверка чрез оценка на въздействието им върху работата на 

колегите;  

2. Провеждането на оценка на въздействието се извършва на всеки 12 

месеца; 



3. Оценката на въздействието се извършва от ръководството на 

съответните комисии, които изработват Доклад по оценката на 

въздействието на съответната дейност или инициатива;  

4. Докладите по оценката на въздействието се публикуват, включително 

и тогава, когато водят до отпадането на дейност или инициатива от 

програмата.  

5. Информацията от Докладите се използва целесъобразно за 

създаване на реални ползи за развитието на КАБ 

 

Раздел VII 

СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА И КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 

Необходимите средства за реализация на програмата т и сроковте за 

изпълнение са Приложение №1 

 

ИЗГОТВИЛ:           

арх.Петкана Бакалова 
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Раздел I 

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ

I      

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ СВЪРЗАНИ С ОСНОВНАТА 

ДЕЙНОСТ НА КАБ – РЕГУЛИРАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА 

ПРОФЕСИЯТА „АРХИТЕКТ“ 

Комисия РП и

КАБ

Стратегическа цел : Ефективно изпълнение на целите,

функциите и задачите на КАБ чрез актуализиране на

съществуващата нормативна база в тази сфера. 

1.      
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ НА XIV ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО
СЪБРАНИЕ 8700

1. 1.   

Разработване и приеме нов модел за финансиране на

приоритетите на организацията, във връзка с успешно изпълнение

на целите на КАБ, заложени в ЗКАИИП; 1000 1000

1.2.     
Актуализиране „Правилника за финансова дейност” и чл.56 от

Устава на КАБ; 1200 600 600

1.3.      
Създаване фонд за обжалване на некоректни обществени

поръчки; * * *

1.4.      

Създаване правила за регистрация на договорите и издаване на

удостоверения за актуалност на проектантската

правоспособност за всеки обект; 2500 1500 1000

1.5.      

Актуализиране на „Методиката за себестойността на

архитектурния труд в инвестиционното проектиране и

устройственото планиране“ и създаване на електронен

калкулатор (Марто); 1200 1200

1.6.      
Изработване на нова „Методика за определяне времетраенето

на инвестиционното проектиране и устройственото планиране”. 
2800 1800 1000

2.      ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ
2.1.   Промяна на ЗКАИИП; 26800

�  

Законодателно проучване за регулацията на професията в други

европейски държави – критерии за членство, продължаващо

обучение, структура и дейности на професионалните

организации; 2400 1200 1200

�  
Сравнителен анализ - КАБ и другите европейски професионални

организации; 600 600

№
2017 2018 2019

Дейност Стойност Основание Отговорник



�  

Изготвяне на концепция за промяната – формулиране на цели и

предложения за постигането им чрез активно участие на

членовете на камарата. Участието се организира чрез он-лайн

анкети, тематични събрания на регионалните колегии и

организаране на поредица от дискусионни форуми в

центровете на шесте планови региона;
6000 3000 3000

�  

Широко обсъждане на концепцията в архитектурната колегия –

тематични събрания на регионалните колегии, присъствени и

интернет дискусионни форуми с модератори;
1800 1800

�  
Представяне и обсъждане на концепцията с КИИП –

организиране на общи регионални дискусионни форуми; 1500 1500

�  
Подготовка на конкретни текстове за ЗИД на ЗКАИИП съвместно с

КИИП; 10000 10000

�  Изготвяне на предварителна оценка на въздействие на закона;
2500 1000 1500

�  Съгласуване на ЗИД на ЗКАИИП с МРРБ; 0 0 0

�  
Осигуряване на обществена подкрепа за ЗИД на ЗКАИИП чрез

подходяща PR кампания; 2000 2000

�  Внасяне на ЗИД на ЗКАИИП в народното събрание чрез депутат;
0 0

�  
Активно лобиране за ЗИД на ЗКАИИП и аргументирана защита

пред съответните комисии  в парламента; 0 0 0

�  Приемане на ЗИД на ЗКАИИП. 0 0 0

2.2.   Промяна на Устав на КАБ 13900

�  

Правен анализ на устава на КАБ и съответствието му с ЗКАИИП,

други действащи нормативни документи и влезли в сила съдебни

решения; 1000 1000

�  
Създаване на концепция за промени в устава на КАБ и широко

обсъждане сред колегията чрез дискусионни форуми;
2000 2000

�  
Подготовка на конкретните текстове на устава и запознаване на

колегията с тях чрез регионалните колегии, обсъждане;
3500 3500

�  
Формиране на работна група с делегиран представител на

всяка регионална колегия за редакция на текстовете; 5600 2800 2800

�  
Запознаване предварително на делегатите на ОС с конкретните

текстове на устава и провеждане на обсъждане по места;
1800 1800

�   Приемане на промените в устава от общото събрание на КАБ.
0 0



2.3. 
Промяна на Закона за авторкото право и сродните му права, с
цел защита на авторските права на архитектите;

4300

�  
Законодателно прочване и сравнителен анализ на националното

и европейското законодателство в тази сфера;
1200 1200

�  
Изготвяне на принципно решение за защита на авторските права

на архитектите; 800 800

�  Обсъждане на предложеното решение в интернет форум; 300 300

�  Подготовка на конкретни текстове; 2000 1000 1000

�  Внасяне на законодателното предложение чрез депутат; 0 0

�  Лобиране и защита пред комисии; 0 0

�  Приемане на изменението от народно събрание. 0 0 0

3  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КРАТКОСРОЧНИ ЗАДАЧИ 3600

3.1. 
Издирване на документация за недвижима собственост на БИАД,

чийто правоприемник е КАБ 800 800

3.2. Създаване на фонд за обжалване на обществени поръчки *

3.3. 

Правен анализ и актулизация на вътрешната нормативна уредба

на КАБ: правилници, решения на управителен съвет, решения на

общото събрание и др. 2800 2800

II. 

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ СВЪРЗАНИ С НОРМАТИВНАТА
УРЕДБА В ОБЛАСТТА „УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ,

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО“

Комисия УП-

ИП-СТР

Стратегическа цел : Да 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. 

1
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ НА XIV ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО
СЪБРАНИЕ 3600

1.1.

 Да инициира промяна в законовата уредба, касаеща

ефективен контрол върху упражняването на авторския надзор по

време на строителството, като се изисква договорът за авторски

надзор и протоколите от упражняването му да са неразделна

част от документите за въвеждане на обекта в експлоатация;
* * *



1.2.  

По инициатива на КАБ да бъде променена нормативната уредба

за издаване на разрешения за строеж за обекти от

инвестиционното проектиране, в съответствие със статута на

професията „архитект” в ЕС – непосредствено валидиране на

проекта от водещия проектант, без необходимост от независим

надзор и одобряване от главния архитект; 
3600 1200 1200 1200

1.3. 

По инициатива на КАБ да бъде променена нормативната уредба

за надзора в инвестиционното проектиране в съответствие с

европейската практика – отпадане на независимия надзор за

сметка на прецизиране на функциите на водещия проектант и

авторския надзор по време на строителството. 
* * * *

2.    ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ

2.1.     

Промяна на нормативната уредба в областта на
устройственото планиране, инвестиционното проектиране и
строителството

Стратегическа цел: Създаване на нова нормативна база в

областта на устройственото планиране, инвестиционното

проектиране и строителството на база европейския опит и добри

практики

Програма за изпълнение: 126600

2.1.1   
Законодателно проучване - превод на основните нормативни

актове в тази област в Испания, Австри , Унгария, Чехия, Румъния;
7500 4500 3000

2.1.2   
Сравнителен анализ на основните тези в законите на различните

държави; 1800 1800

2.1.3   Създаване на концепция: 0

�  
Ситуационен и SWOT анализ на съществуващото

законодателство; 2700 2700

�  

Формулиране на цели и предложения за постигането им чрез

активно участие на членовете на камарата: он-лайн анкети,

тематични събрания на регионалните колегии, дискусионни

форуми; 7500 3000 4500

�  Формулиране на решения за постигане на целите; 3000 2000 1000

�  

Обдъждане на целите и възможните варианти на решения в

професионалните организации - организиране на виртуални

форуми по теми и поредица от дискусионни кръгли маси с

участие на експертите и заинтересованите страни;
4200 4200

2.1.4      
 Разписване на конкретни текстове с екип от юристи, включващ

такива с опит в тази област и други с опит в изготвяне на закони;
80000 40000 40000



2.1.5        Изготвяне на предварителна оценка на въздействие на закона;
5400 5400

2.1.6        Иницииране на законодателна промяна: 0

�  
Запознаване на широката общественост с предлаганите от

професионалните организации нормативи; 3000 3000

�  Създаване на стратегически партньорства; 1000 200 200 200 200 200

�  Обсъждане на законопроекта със заинтересованите институции;
0 0

�  Обществено обсъждане на законопроекта; 3000 1500 1500

�  Редакция и внасяне в народно събрание за разглеждане; 0 0

�  Лобиране и защита пред комисии; 0 0 0

�  Приемане. 0 0 0

2.1.7        Подготовка и промяна на подзаконови актове 7500 3000 4500

2.2.     
Промяна на закона за културното наследство и продължаващо
обучение 34500

Стратегически цели: Опазване на недвижимото културно

наследство чрез промяна на законодателството и организиране

на продължаващо обучение за архитекти в тази област, при:

децентализация на съгласувателните органи без излагане на

риск на НКН; пряко участие на КАБ в съгласувателните процедури

чрез регламентиране на експертна банка към МК; съкращаване

на процедурите и сроковете за съгласуване на проекти от МК.

2.2.1.   

Процедурата за иницииране на законодателни промени включва

законодателно проучване за Франция, Италия, Австрия, Гърция,

Турция; широко учатие на експертите от КАБ при изготвяне на

концепцията за промяна; широко професионално и обществено

обсъждане на предложените решения; подготовка на конретни

текстове; оценка за въздействие на закона; изграждане на

партньорска мрежа; организиране на публичност и гражданска

подкрепа за промените; внасяне чрез депутата; лобиране и

защита на проемните в комисиите към парламента.

16500 3000 6000 4500 2000 1000

2.2.2.   

Организацията на продължаващото обучение включва:

Установяване на партньорски взаимоотношения с академични,

професионални, неправителствени и търговски организаци в

обалстта на рестарацията от Италия, Франция, Германия и

Австрия. Обмен на образователни програми и лектори.

Организиране на практически семинари за архитекти и студенти. 
18000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000



Дейността се изпълнява съвместно с ресор „Квалификация“.

3.    ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КРАТКОСРОЧНИ ЗАДАЧИ 25200

3.1.      

Изменение на ЗУТ с цел намаляване на административната

тежест /ограничаване на правомощията на общини, ДНСК,

експлоатационни дружества/ и увеличаване отговорностите и

 правомощията на проектантите във всички фази на изпълнение

на инвестиционния проект;
12600 4200 4200 4200

3.2.     

Намаляване на обема на проектната документация за

получаване на разрешение за строеж - Промяна на Наредба №4

за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, с цел

значително диференциране на обема проектна документация,

необходима за издаване на разрешение за строеж за

различните категории;
4600 2800 1800

3.3.      

Изменение на НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на

актове и протоколи по време на строителството с цел

регламентиране изпълнението на автроския надзор по част

архитектура; 4800 1800 3000

3.4.      

Създаване на законов регламент, задължаващ общинската

администрация да указва всички забележки по внесена за

одобрение, проектна документация еднократно - без право да

се изискват допълнителни документи и материали, освен такива

свързани с първите коментари. 1400 700 700

3.5.      Създаване на критерии за оценка на НКН на 20 век. 1800 1800

 III. 

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ СВЪРЗАНИ С НОРМАТИВНАТА 

УРЕДБА  В ОБЛАСТТА НА „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, 

АРХИТЕКТУРНИ КОНКУРСИ, СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС“

Комисия ЗОП -

АК -ЕФ

Стратегическа цел:

Промяна на съществуващата нормативна база, с цел

гарантиране на честна конкурентна надпревара и адекватно

заплащане на проектантските услуги.

1.    
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ НА XIV ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО
СЪБРАНИЕ 32000

1.1.    

Чрез изменение и допълнение на ЗОП да бъде вписан член за

задължението на Възложителя на обществената поръчка да

издири, впише и осигури спазването на правата на автора в

самите условия на търга; 3200 1600 800 800

1.2.    
Да бъдат изработени „Правила за провеждане на архитектурни

конкурси” 13500 4500 4500 4500



1.3.    

 Да бъдат изработени „Основни насоки и препоръки за избор на

инструменти за доставяне на архитектурни услуги, критерии за

подбор и оценка на офертните предложения в обществените

поръчки”, като се отчетат и стойностните предложения на САЕ.

Същите да бъдат предоставени на компетентните органи,

работещи по Правилника за приложение на закона, като се

настоява в състава им да бъдат привлечени и експерти на КАБ;

8500 2000 4500 2000

1.4.    

Да започне активна работа за съгласуване на ЗКАИИП и ЗОП, с

цел налагането на горните методики като законови инструменти

за определяне на индикативна цена и срок в обществените

поръчки; 3000 1000 1000 1000

1.5.    

Да работи активно с Националното сдружението на общините в

Република България, кметовете и ръководителите на

министерства, възложители по ЗОП, за запознаването им с

предложените от КАБ „Правила за провеждане на архитектурни

конкурси” и „Основни насоки и препоръки за избор на

инструменти за доставяне на архитектурни услуги, критерии за

подбор и оценка на офертните предложения в обществените

поръчки”. 
1400 350 600 450

1.6.    
Да създаде партньорски взаимоотношения с АОП, като осигури

участието на представители на КАБ в тази организация;
2400 800 800 800

1.7.    
Да осъществява мониторинг на обществените поръчки, чрез

оперативното звено към комисията. * * * * * * * * * *

2.    ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ

2.1. 

    Да предприема и участва в инициативи за изменение и

допълнение на нормативни документи в областта на

обществените поръчки, архитектурните конкурси,

структурните фондове на ЕС, търговското право * * * * * * * * * *

2.2.     

Да участва активно, съвместно с държавната администрация, в

създаването на нормативни документи за разходване на

средствата от ЕС; * * * * * * * * * *

3.    ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КРАТКОСРОЧНИ ЗАДАЧИ 24800

3.1  
Създаване и утвърждаване на процедури и стандарти за

архитектурни конкурси; 5000 3000 2000

3.2  
Създаване на процедури и стандарти за тръжна документация за

ОП за проектиране; 9000 4500 4500

3.3  

Създаване критерии за избор на Проектант в конкурсите по ЗОП -

ново строителство, благоустрояване, реконструкция,

консервация и реставрация и др.; 3600 3600



3.4  

Промяна на наредбите за разходване на средства по

Програмата за развите на селските райони с цел осигуряване на

средства и повишаване на процента на проектантския хонорар

и авторския надзор; 3600 1800 1800

3.5  

Участие при разработване регламент за изпълнение на

Финансовия механизъм на Европейското икономическо

пространство (Норвежката програма). 3600 1800 1800

Раздел II

МЕТОДИЧЕСКА ПОМОЩ 11700

1.      

Създаване на база данни с нормативи, изисквания и стандарти

свързани със строителството на различни видове сгради и

благоустрояване; 4500 1500 1500 1500

2.      
Създаване на графични илюстрации към ЗУТ и подзакноновите

актове съгласувани с МРРБ и ДНСК; 4800 2400 2400

3.       Създаване на стандарти за обяснителни записки, чертежи. 2400 1200 1200

Раздел III

ПРАВНА ПОМОЩ 43700

1.      

Създаване на електронно помагало „Мениджмънт за архитекти“,

включащо основни правни и счетоводни принципи за ефективна

организация и защита на проектантския труд, включително

задължителни елементи на договорите, осигуряващи защита от

недобросъвестни възложители, защита на авторски права,

остойностяване на преки и непореки разходи и др.;
6000 3200 2800

2.      

Организиране на безплатни правни консултации по търговско

право, закон за обществените поръчки и защита на авторски

права за членовте на КАБ; 10800 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

3.      

Създаване на проект за договори за различните видове услуги,

предлагани от проектантите и указания за ползването им.

Безплатна правна защита, в слчуаите, когато тези договори са

позлвани правилно и са регистрирани в КАБ;
8000 3200 4800

4.      
Организиране на безплатни правни консултации по ЗУТ от високо

квалифициран юрист в тази област; 16200 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

5.      

Организиране на платени правни консутации по ЗУТ за

инвеститори, осигурени от архитекти с необходимите познания и

ръководството на квалифициран в тази област юрист.
2700 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Дейността се изпълнява съвместно с ресор „Практика“.



Раздел IV

    ТЕКУЩИ ЗАДАЧИ 221500

1.      
Изготвяне и представяне на становища за промени по

нормативни актове; 20000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

2.      
Участие в работни групи към министерства за изготвяне изменеия

на нормативни актове; 18000 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

3.      

Съвместно с комисията по Практика /Професионална дейност/

осигуряване на методическа и консултантска помощ на

Възложители при изготвяне на конкурсна документация по ЗОП
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.      
Осъществяване на текущ мониторинг на обществените поръчки

за проектиране и архитектурните конкруси: 88000 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800

�  

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); 4000 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

�  
Анализ на обществените поръчки за нередности по методика,

утвърдена от управителен съвет; 36000 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600

�  

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; 8000 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

�  

Обжалване на обществени поръчки, по преценка на звеното за

обжалване на обществени поръчки и юрист, квалифициран в

тази област; 40000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

5.      

Разглеждане на постъпили предложения от членове на КАБ във

връзка с дейността на ресор „Нормативна дейност“ (създава се

регистър на предложенията) 4500 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

6.      

Създаване на експертна банка за работа с институции - вещи

лица, оценители имоти, оценители застраховки, експерти

културно наследство и др. 3000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

580900 44200 1E+05 1E+05 49350 74850 78550 28950 27450 30450 31950

580900 31950259350 202750 86850


