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За да се чуВстВаМе еВроПеЙци В еВроПеЙския съЮЗ
КИИП София-град настоява за промяна на ЗКАИИП

На 21 декември 2007 г. се про-
веде извънредното Общо събрание 
на КИИП София-град, което беше 
свикано във връзка с изменението и 
допълнението на Закона за Камара-
та на архитектите и инженерите 
в инвестиционното проектиране 
(ЗКАИИП) и изискването Устава на 
КИИП да се приведе в съответствие 
с новите изисквания на Закона.

На Общото събранието, което 
беше предшествано от събрания на 
8-те професионални секции, се из-
казаха много мнения и тълкования 
по измененията допълненията на 
ЗКАИИП, както и бяха обсъждани 
бъдещите промени в Устава. Мно-
зинството от членовете на КИИП 
София-град изказаха несъгласие с 
направените изменения в Закона, 
новите текстове в проекта за Ус-
тав и отмяната на минималните 
цени в проектирането. Беше гласу-
вано предложение, да се предприе-
мат действия за промяна на при-
ети наскоро изменения на ЗКАИИП, 
защото той не създава възможност 
на архитектите и инженерите про-
ектанти да упражняват независимо 
своята професия, като равностоен 
участник в инвестиционния процес, 
не са защитени правата им на съ-
ответстващо заплащане за този 
високоотговорен и творчески труд. 
Не се утвърждава професията на 
проектанта като регулирана профе-
сия, която изпълнява специални об-
ществени функции и трябва да бъде 
защитена от държавата по силата 
на редица нормативни документи.

В качеството си на Председа-
тел на КИИП София-град, сформи-
рам група, която да подпомогне 
процеса за изготвяне на предложе-
ние за нова промяна на ЗКАИИП. 
Тази група ще има следните основ-

ни задачи:
· Да обясни на обществото 

защо инженерите-проектанти не 
одобряват този Закон и защо са 
необходими нови изменения и до-
пълнение към него. Да се разясня-
ва на разговорен език, понятен за 
неспециалисти от утвърдени имена 
в инвестиционното проектиране, с 
висок обществен имидж и значими 
професионални успехи (напр. носите-
лите на Плакета за заслуги, профе-
сори, инженери с големи национални 
обекти и т.н./ какви са вредите за 
обществото в дългосрочен план от 
загубата на независимост на про-
фесията на инженера проектант.

· Да се инициира процес на 
широко обществено обсъждане на 
спорните членове и алинеи, за да 
стане ясно, че не са накърнени 
само професионалните интереси на 
инженерите и архитектите – про-
ектанти, а и на обществото като 
цяло и да се осигури широка общест-
вена подкрепа. Да се привлекат 
ярки обществени личности, които 
да подкрепят нашата дейност от 
позицията си на граждани, които 
са преки потребители на създадено-
то н процеса на инвестиционното 
проектиране (художници, артисти, 
журналисти, учени, музиканти, 
юристи и др.), които влияят вър-
ху формирането на общественото 
мнение.

· Да се търси подкрепа от де-
путати, политически сили и МРРБ, 
които имат възможност за законо-
дателна инициатива.

· Да се привлекат в подкрепа 
на промяната на Закона неправи-
телствени организации, които по 
силата на своите приоритети са 
обществен коректив и наблюдават 
инвестиционния процес, както и 

медиите за отразяване предлага-
ните и дискутираните промени. 
Вече има водени разговори с г-жа 
Боряна Шивачева – председател на 
коалиция „ Граждани за зелена Со-
фия“, арх. Борислав Борисов – пред-
седател на Съюза на урбанистите, 
Стоил Сотиров – председател на 
Сдружение за борба с корупцията и 
незаконното строителство и др.

· Да се изпрати до Комисаря 
по конкуренцията към Европейския 
парламент, многоуважаемата госпо-
жа Нели Кроес, писмо – питане за 
спорните членове в Закона и съот-
ветствието им с изискванията на 
законодателството на Европейския 
съюз. Писмото е изготвено и в мо-
мента го консултираме с юрист 
специалист по Европейско право. Да 
се търси несъответствие в нашия 
Закон и европейските норми по посо-
ка защита на конкуренцията и за-
щита на потребителите, защото в 
областта на инвестиционното про-
ектиране и строителството няма 
подобни нормативни документи.

· Да се привлекат в помощ на 
работната група експерти-юристи 
от Института по нормотворче-
ство, за да се формулират юридиче-
ски издържано всички предложения 
на работната група. Ангажимент 
за оказване на юридическа помощ 
от института са поели вече Анелия 
Атанасова – ръководител на екип 
„Реформа в политиката“ и доц. д-
р Малина Новкиришка – държавен 
съветник в правната дирекция на 
Министерски съвет.

· Да се започне целенасочена и 
дългосрочна работа за създаване на 
парламентарно лоби на КИИП, като 
се провеждат срещи с депутати и 
се поставят и разясняват пробле-
мите и трудностите в дейността 
на инженера-проектант и предизви-
кателствата в професията като 
член на ЕС. В процеса на обсъждане 
на предложенията за нови изме-
нения и допълнения на Закона да 
се поканят за участие депутати, 
които участват в Комисията по 
местно самоуправление, регионална 
политика и благоустройство: инж. 
Костадин Паскалев, арх. Силвия 
Алексиева, Христо Кирчев, Рамзи 
Осман, Ася Михайлова, Методи Ан-
дреев, инж.Петър Мутафчиев, арх. 
Борислав Владимиров 

· Да се активизират всички чле-
нове, приятели, партньори на КИИП 
и КАБ, които могат и желаят да 09
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допринесат с действията си за усъ-
вършенстване на ЗКАИИП, който да 
отговаря най-пълно и да съчетава и 
защитава професионалния и общест-
вения интерес. Да се организира 
кръгла маса, с участието на всички 
заинтересовани страни (вкл. пред-
ставители на НС, МРРБ, Комисията 
по конкуренцията, Комисията на 
потребителите и други браншови 
организации/ за постигане на об-
ществен консенсус и предварително 
неутрализиране и избягване на кон-
фронтация при внасяне на новите 
промени в Закона в Комисията по 
местно самоуправление, регионална 
политика, благоустройство, както и 
в пленарна зала.

· Необходимо е Областните Ко-
легии от цялата страна да се ак-
тивизират и да проведат паралел-

ни обществени обсъждания, кръгли 
маси, публикации в регионалните 
медии, обществени изяви по кон-
кретни поводи, които илюстрират 
несъответствията в Закона и реал-
ните нужди на обществото в проце-
са на инвестиционното проектиране 
(незаконно строителство, унищожа-
ване на зелени площи, компромиси, 
свързани с качеството на строи-
телство, естетизация на градската 
среда, плътност на застрояването, 
злополуки на строителни обекти и 
др.), за да стане ясно, че това не 
са интелектуални боричкания на 
група софийски проектанти, които 
воюват за личен имидж и защита 
на тесни интереси, а е застраше-
но бъдещето на българския инже-
нер – проектант, професионалната 
реализацията и конкурентността 

му в рамките на Европейския съюз. 
Очаква се инициативите, органи-
зирани от работната група да 
бъдат подкрепени от Областните 
Колегии с лично присъствие, декла-
рации, паралелни инициативи в едно 
и също време, участие в контактни 
групи, протестни действия и т.н. 
Областните организации имат и 
потенциал по отношение на лоби в 
НС, парламентарните комисии, ми-
нистерства, неправителствени ор-
ганизации, неформални лидери и др.
Всеки, който има желание и може да 
бъде полезен, е добре дошъл.

Използвам случая да Ви пожелая 
здраве и щастие и творчески успе-
хи през Новата 2007 година!

С уважение инж. Димитър 
Начев, председател на КИИП Со-
фия-град































инженерите В инВестиционното Проектиране 
не ПриеМат иЗМененията В ЗкаииП

Инженерите в инвести ционното 
проектиране взеха достойно реше-
ние чрез отка за си да разгледат и 
прием ат измененията на устава 
на КИИП, отразяващи измене нията 
в ЗКАИИП.

С този си акт общото съ брание 
(ОС) на КИИП се легитимира като 
организа ция, готова да защити об-
ществения интерес (задъл жение, де-
легирано и от дър жавата чрез ЗКА-
ИИП) и да не допусне превръщането 
на КИИП в организация, неспо собна 
да защитава професио налната общ-
ност на инжене рите проектанти.

Отказът показва, че е из ключи-
телно трудно да се приложат изме-
ненията на ЗКАИИП, без те да са 
об съждани и съобразени с мне нието 
на колегията и доказа решимостта 
на инженерите проектанти в Бълга-

рия да се противопоставят на тези 
из менения, за да може да оси гури на 
обществото качест вен продукт в 
инвестицион ното проектиране.

Защитниците на измене нията 
на ЗКАИИП и техните помагачи 
не успяха да предоставят сериоз-
ни аргумен ти, с които да убедят 
колеги ята, че измененията са в ин-
терес на обществото.

Идеите за „натиск от Брюксел“, 
„екшън план“ във връзка с членството 
на Бъл гария в Европейския съюз не 
могат да бъдат представяни като 
сериозен аргумент пред една високо 
интелектуална аудитория, каквато 
са инже нерите проектанти.

Какво не одобряваме в ЗИД 
на ЗКАИИП (обн. ДВ., бр. 79 от 
29.09.2006 г.)

Промени, касаещи статута на 

професията инженер-проектант:
· Либерализация на при съждане 

на пълна проектант ска правоспо-
собност (ППП) и даване възможност 
на про ектанти с ограничена про-
ектантска правоспособност (ОПП) 
да изработват инвес тиционни 
проекти от по-ви соки категории. 
Незадължи телното членство в 
КИИП на проектантите с ОПП, ко-
ето ги освобождава от подчиняване 
на правилата на органи зацията и 
прави невъзможен контрола върху 
дейността им. Това неминуемо би 
дове ло до занижаване качеството 
на изготвените проекти.

· Отпадане на ограни чителния 
режим за ППП на служители в съгла-
сувателни дружества. Това ще заси-
ли възможността за установява не 
на корупционни практики.

· Отпадане на ограничи телния 
режим за ППП на слу жители в дър-
жавна и общин ска администрация. 
Това ще създаде възможност за лега-
лизиране на проектантски те бюра 
по общините и въз можност за за-
тваряне кръга за усвояване на пред-
присъединителните и структурните 
фондове и елиминиране на свободно 
практикуващите проектанти.

· Отпадане на ограничи телния 
режим за правоспо собност на соб-
ственици и служители във фирми с 
пред мет на дейност строителство 
и строително предприемачество. 
Възможността за въз никване на 
конфликт на ин тереси между про-09
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ектант и строител-собственик би 
на кърнило сериозно качест вото на 
крайния строителен продукт, а с 
това и обществе ния интерес. Инже-
нерингова дейност да, но не по този 
на чин.

· Отпадане на задължени ето на 
КИИП за определяне и актуализира-
не на минимал ни цени за заплащане 
на тру да на проектанти и инже-
нери в инвестиционното проекти-
ране и заменянето є с мето дика за 
определяне на възна гражденията за 
предоставяне на проектантски ус-
луги, и то по себестойност. Не сме 
про тив пазарните механизми, но в 
условията на регулира на професия, 
свързана с об ществена значимост 
на па зарния продукт, не е възможно 
да липсва регулатор на це ните.

Въвежда се понятие то про-
ектантско бюро. Пъл на неясно-
та в закона с цел да се узаконят 
проектантски те бюра на общини-

те и да се създадат различни по 
цели и интереси групи в КИИП.

Промени в структурата и схе-
мата на управление на КИИП

· Централизация на уп равле-
нието и изграждане на вертикална 
структура на КИИП. Централиза-
ция на бюджета.

· Съсредоточаване на правомо-
щията в УС на КИИП вместо в 
общото съ брание и областните ко-
легии на КИИП.

Процедурата по оправомощава-
не с пълна проек тантска правоспо-
собност из исква заявлението да се 
по даде чрез регионалната ко легия, 
която в 7-дневен срок трябва да го 
изпрати в упра вителния съвет, т.е. 
разглеж дането по същество на до-
кументите ще се извърш ва само в 
централното упра вление. Ролята на 
областните колегии в процедурата 
по оправомощаване се свежда до фор-
мална проверка на доку ментите

· Комисията по професи онална 
етика се трансформи ра в дисципли-
нарна комисия със завишени право-
мощия и наказателни функции.

В заключение:
Законът е неевропей ски.
· Противоречи на об ществения 

интерес.
· Служи на частни инте реси.
Премахва проектиране то като 

свободна професия.
· Разрушава досега заво юваните 

позиции на инженера-проектант и из-
градените структури на камарата.

Използвам случая да поз дравя 
колегите, които проя виха здрав 
разум и не гласу ваха за предложе-
ния устав, с което дадоха ясен 
сигнал, че държат КИИП да не се 
пре върне в казионна организа ция, в 
която те ще членуват само поради 
необходимост. 

Инж. Димитър Начев,
председател на КИИП София-град



















участниците В кръглата Маса се консолидираХа 
За иЗМенение на Закона В ПолЗа на оБЩестВения интерес

На 10 май 2007 г. в хотел Ра-
дисън в гр. София, по инициатива 
на Комисията за промени в Зако-
на за Камарите на архитектите 
и инженерите в инвестиционното 
проектиране се проведе кръгла маса 
на тема: „За по-добър Закон“. 

На поканата за участие се от-
зоваха представители на законода-
телната, изпълнителната власт, 
неправителствени организации и 
медии. Това е знак, че обсъждайки 
заедно предложенията за промени 
в ЗКАИИП, ще бъде постигнат об-
ществен консенсус и ще се защи-
ти в най-висока степен не само 
професионалния, но и обществения 
интерес.

Основните цели, които си по-
стави този форум:

· Да се инициира процес на 
широко обществено обсъждане и 

гласност (които не бяха проведени 
преди последното изменение и до-
пълнение на Закона в края на мина-
лата година).

· Да се определят и мотивират 
промените, които са необходими, за 
да може ЗКАИИП да бъде ефекти-
вен, адекватен на новите ангажи-
менти на България, като пълнопра-
вен член на Европейския съюз и да 
се осигури максимална защита на 
обществения интерес.

· Да се намерим съмишленици, 
които ще осъществят внасянето 
на предложенията за изменение и 
допълнение на Закона в Народното 
събрание на Р България

В работата на кръглата маса 
взеха участие: дипл. инж. Ролф Рау 
– депутат от Бундестага и гово-
рител на Инженерната камара на 
Саксония, дипл. инж. Андреас Кленгел 
– представител на Инженерната ка-
мара на Саксония, инж. Иван Соти-
ров – член на Комисията по местно 
самоуправление, регионална полити-
ка и благоустройство към НС,инж. 
Димчо Михалевски – зам. министър 
на Министерство на регионалното 
развитие и благоустройство,инж. 
Виолета Ангелиева – директор на 
дирекция „Технически правила и нор-
ми“ на МРРБ,инж. Соня Георгиева 

– началник-отдел “Хармонизация на 
техническата нормативна уредба“, 
инж. Тони Янчева – Министерство 
на транспорта, гл. експерт в ди-
рекция „Национална транспорт-
на политика“, инж. Симеон Пешов 
– председател на Българска стро-
ителна камара, арх. Данчо Данчев 
– председател на КАБ София-град, 
арх. Борислав Борисов – предсе-
дател на съюза на урбанистите 
и председател на Комисия по ус-
тройство на територията на СОС, 
Гинка Капитанова – изп. директор 
на Фондацията за реформа в мест-
ното самоуправление, Кирил Терзий-
ски – Фондация Програма Достъп 
до информация, Ива Таралежкова 
– Сдружение „Болкан Асист“, инж. 
Таня Врайкова – изп. директор на 
Международни градски сътрудници, 
арх. Георги Георгиев – председател 
на Българска жилищна асоциация, 
aдв. Грета Антонова и адв. Анелия 
Атанасова – юристи от Институт 
по нормотворчество

Поздравления и пожелания за 
успешна работа на кръглата маса 
изпратиха: г-н Ремзи Осман – пред-
седател на Комисията по местно 
самоуправление, регионална полити-
ка и благоустройство, с уверение, 
че Комисията ще получи съдействие 09
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за подготвяне и приемане на всички 
предложения, които са в защита на 
обществения интерес.

Партньорите на КИИП София-
град от Техническата камара на 
Гърция – секция Централна Ма-
кедония са готови във всеки един 
момент да предоставят свои добри 
практики и европейски опит за усъ-
вършенстване на ЗКАИИП и хармо-
низиране с нормативните докумен-
ти на Европейската общност и ще 
се включат в следващия формат на 
обсъжданията на тази тема.

Инж. Димитър Начев – предсе-
дател на Комисията за изменение 
ЗКАИИП към КИИП и председател 
на КИИП ОК София-град откри кръг-
лата маса с думите: „Всички при-
състващи в тази зала си даваме 
сметка, колко голяма и значима е 
професията на проектанта за обще-
ството. Не случайно това е регули-
рана професия. Искам да подчертая 
още в началото на нашата среща, 
че тя не е предизвикана от факта, 
че професионалната ни общност се 
чувства ощетена от Закона и иска 

да постави своите искания. Ние же-
лаем да споделим нашето безпокой-
ство от несъвършенствата на Зако-
на, от възможностите, които той 
дава да се допускат компромиси в 
качеството на проектиране и стро-
ителството в България и огранича-
ване условията за упражняване на 
самостоятелен проектантски труд. 

Основната мисия на КИИП е да 
създава условия и да бъде гарант 
за качествено проектиране и стро-
ителство в България, съзнавайки 
отговорностите и високото предиз-
викателство да бъдем пълноправни 
членове на Европейския съюз и да 
осигурим пълноценна професионална 
реализация на българските инжене-
ри-проектанти.“

Дискусията премина при след-
ния дневен ред: Представяне на 
основните теми от докладчици от 
Комисията на КИИП за промяна на 
Закона, изказване на становища от 
участниците в кръглата маса, как-
то и задаване на въпроси и изказва-
не на мнения от публиката.

Теми на кръгла маса ЗА ПО-ДО-

БЪР ЗАКОН са:
· МЯСТО И РОЛЯТА на инжене-

ра – проектант в инвестиционния 
процес

· ПРОЕКТАНТСКАТА ПРАВО СПО   -
СОБ НОСТ – универсално право на 
всеки инженер или гаранция за ка чест-
вото на инвестиционния проект 

· ПРОЕКТАНТСКИ БЮРА – про-
зрачност в управлението на проек-
танския процес

· ИНЖЕНЕРИНГ – ДА, но при 
ясни правила и липса на конфликт 
на интереси

· МЕТОДИКА за определяне на 
възнагражденията на проектанта 
– регламентиране на пазара на 
проектирането 

· СТРУКТУРА НА КАМАРАТА или 
трябва ли да се боим от децентра-
лизацията

Участниците в кръглата маса 
дискутираха оживено по поставени-
те теми и се обединиха около по-
зицията, че промените в ЗКАИИП 
са наложителни, трябва да станат 
с широко обществено обсъждане, за 
да се гарантира качествено про-
ектиране и реализация, както и 
защита на обществения интерес, 
като се ограничат възможностите 
за некачествено строителство и 
преразход на обществени и лични 
средства.

Кръглата маса завърши с по-
желанието Комисията по промяна 
на ЗКАИИП да консолидира всички 
позитивни сили на обществото, за 
получаване на подкрепа от законода-
телната и изпълнителната власт 
и от това ще спечелят не само 
всички участници в инвестиционния 
процес, но и цялото общество.

Приветствието на инж. димитър начев – Председател 
на кииП ок софия-град към делегатите на 
общото събрание на камарата на архитектите в България 
софия-град, проведено в гр. софия на 12 май 2007 г. 

Уважаеми колеги архитекти,
Тук съм за да Ви поздравя от 

името на петте хиляди инженери-
проектанти, които работят на 
територията на София, да пожелая 
успех в този форум.

Тук съм и за нещо друго, да 
споделя с Вас нашите притеснения 
в общия климат на проектиране-
то. Споделям тези неща, както в 
качеството си на Председател на 
Областното ръководство на КИИП 

София-град, така и като Председа-
тел на Комисията по изменение на 
Закона за Камарите на архитекти-
те и инженерите в инвестиционно-
то проектиране (ЗКАИИП).

След четири години съществу-
ване на двете Камари, трябва да 
се постави въпроса какъв е дневни-
ят ред на Камарата, какво е най-
важно за нея днес. В изказването 
си уважавания от мен арх. Георги 
Стоилов маркира проблемите, ко-

ито има архитектурната гилдия. 
Арх. Здравец Хайтов повдигна въ-
проса за избор на главен архитект 
на София. Ние, като Камара на ин-09
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женерите, поставихме този въпрос 
– държим да участваме в избора на 
главен архитект на град София, за-
щото той определя инвестиционния 
климат. Нашите проекти отиват 
за одобряване именно в Столична 
община. Имахме обещания от Зам. 
кмета г-н Цветанов за следващия 
главен архитект да бъде така.

За мене и колегите, които пред-
ставлявам, дневният ред на Ка-
марата, това е добрият Закон за 
Камарите. Ако ми позволите, ще 
направя изказване в тази посока.

Както знаете, с много малки из-
ключения, ние не одобряваме дейст-
ващия Закон. В продължение на осем 
месеца, след направените изменения, 
проведохме поредица от инициати-
ви, с цел да променим Закона. 

На 10 май 2007 г. проведохме в 
хотел Радисън кръгла маса, която 
беше озаглавена „За по-добър Закон“. 
С това смятаме, че сме финали-
зирали първия етап от нашите 
действия по изменение на Закона. 
Вероятно колегите архитекти, ко-
ито са присъствали, ще споделят 
впечатления си. Пред Вас ще марки-
рам само темите, които смятаме, 
че са изключително важни и имат 
сериозна обществена значимост.

Първата тема – това е про-
ектантската правоспособност. На 
кръглата маса я бяхме озаглавили 
„Универсално право на всеки архи-
тект и инженер-проектант или 
гаранция за добро качество“. Кате-
горично смятаме, че академичната 
правоспособност не дава проек-
тантска правоспособност и в тази 
посока е насочено нашето предло-
жение за изменение на Закона. Все-
ки, който иска да бъде архитект 
или инженер-проектант и да има 
съгласно Закона, пълна проектант-
ска правоспособност (ППП), трябва 
да има доказана квалификация.

Професионалната квалификация 
се придобива с опит, когато човек е 
завършил висше образование, колко-
то и добре да го е завършил, трябва 
да придобие опит, чрез упражняване 
на професията проектант и едва 
тогава да получи правоспособност 
да изработва от собствено име ин-
вестиционни проекти.

Нашето предложение е да има 
три степени: стажант-проектант, 
проектант с ограничена проек-
тантска правоспособност (ОПП) и 
проектант с пълна проектантска 
правоспособност (ППП). Другата 

теза, която защитаваме е, че про-
ектантската правоспособност не е 
пожизнена., т. е., човек трябва да я 
доказва през определено време. Дру-
гата теза, свързана с проектант-
ската правоспособност. Смятаме 
още, че членството в Камарата е 
задължително. 

Темата за проектантските 
бюра. Искам да споделя, че нашата 
Комисия все още не е окончателно 
решила в каква точно посока искаме 
да я изменим. Има ли място тази 
тема в нашия Закон, тъй като 
нашите Камари са организации на 
физически лица, които имат проек-
тантска правоспособност, получена 
от Камарата и с нея упражняват 
професията си. Идеята, че модерно-
то проектиране е в сдруженията, я 
възприемаме, но като че ли не сме 
намерили точната формулировка на 
това как искаме да изглежда това 
формирование, което категорично 
няма да бъде юридическо лице, струк-
турирано в Закона за камарите.

Друго, което вълнува нас, но ми-
сля, че повече и вас – това е по 
отношение на държавната админи-
страция, съгласувателните друже-
ства и общинските формирования. 
Идеята в изменението е, че хората 
ще получават професионална квали-
фикация на базата на опита и на 
личните си качества, които имат 
в областта на проектирането. Ко-
гато те обаче попаднат в някакви 
други правоотношения, като напри-
мер служители в общинска админи-
страция, то те без да губят проек-
тантската си правоспособност, ще 
попаднат в ограничителни функции 
на проектиране в тези структури. 
Нашата колегия е категорично про-
тив така наречените проектантски 
бюра по общините. В изменението на 
Закона много ясно се прокрадва тази 
идея: хем да получат проектантска 
правоспособност, хем да могат да 
си създават подобни формирования 
с неясно за нас съдържание.

Инженерингът. „Да“ на инжене-
ринга, но при определени условия 
и при липса на конфликт на ин-
тереси. С предлаганото изменение 
на Закона, смятаме да подобрим 
текстовете, които са свързани с 
инженеринговата дейност и с ли-
цата, които работят във фирми, 
които извършват такава дейност. 
Трябва да има ясни правила, както 
е в европейската практика при ко-
ято се допуска инженеринга, но при 

определени ясни правила.
По темата за възнаграждения-

та, така наречените „минимални 
цени“ или последното законодателно 
творение „ цени по себестойност на 
проектантския труд без печалба“, 
категорично сме да се заличат тек-
стовете и методика за определяне 
на този вид труд по себестойност. 
Това само по себе си го намираме 
дори за обидно. Като че ли нямаме 
интерес да възстановим понятието 
„ минимална цена“, но имаме идея да 
регламентираме пазара на проекти-
ране. Смятаме, че в една регулирана 
професия, каквато е професията на 
архитекта-проектант и инженера-
проектант, не може да няма прагове 
на минималните цени. Именно това 
държавата трябва да защити. 

Последно – по отношение на 
структуриране на Камарата: ние 
сме недоволни от последното из-
менение на Закона чрез което се 
направи изменение в структура-
та на Камарата. Озаглавили сме 
тази тема „Структура на Кама-
рата – трябва да се страхуваме 
от децентрализацията“. Това е една 
интересна тема за нас. Мисля, че 
всички колеги за тези изминали че-
тири години разбраха, че прекале-
ната централизация на Камарата 
дезинтересира членовете и и посте-
пенно я превръща в една казионна 
организация, чиято единствена цел 
е: плащаш-получаваш печат, след 
една година идваш пак да платиш.

Сигурно се питате къде е мяс-
тото на Архитектурната камара в 
този процес, който ние Камарата 
на инженерите сме започнали.

Ще отворя една скоба за да 
кажа каква е европейската прак-
тика в тази посока. В някои от 
страните има един закон – една 
камара, в други страни има един 
закон – две камари, в трети стра-
ни има два закона, две камари. 

Смятам, че сега е момента да 
се включите в процеса на измене-
ние на Закона, което смятаме че е 
дневният ред на Камарите. Не се 
връщам назад как беше приет този 
Закон, по-точно неговото измене-
ние, срещу което имаме много силна 
реакция. Смятаме, че от дискути-
рането на тази тема не можахме 
да бъде извлечено нищо позитивно. 
От начина, по който бе изменен За-
конът, не можем да видим някакви 
сериозни аргументи, които да из-
вадим и да дискутираме. Смятаме, 09
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че измененията на общия ни Закон 
бяха направени по възможно най-
лошия и най-неевропейски начин за 
изменение на закони.

В заключение искам да споделя с 
Вас, че имаме гаранция от г-н Ремзи 
Осман – председател на Комисията 
по местно самоуправление, регио-
нална политика и благоустройство 
към парламента на Р България и 
от мнозинството членове на съ-
щата Комисия, както и от МРРБ 
на ниво заместник-министър Миха-

левски, че те ще подкрепят всяко 
наше предложение, което е добре 
мотивирано, служи на обществени-
те интерес и е в полза на обще-
ството и колегията като цяло.

Пожелавам Ви успех! Потърсете 
вярното място на архитектурната 
колегия в основния въпрос и за две-
те Камари днес – да имаме добър 
Закон, с който ще повишим прести-
жа на професията „проектант“, ще 
се легитимираме пред обществото 
като професионална гилдия, която 

защитава обществения интерес и 
ще можем дори да окажем влияние 
върху това какъв ще бъде главният 
архитект на София. Не искам да 
кажа, че сега изборът е бил лош или 
добър, но смятам, че браншовите 
организации, на които държавата 
делегира отговорното право да при-
съждат и отнемат проектантска 
правоспособност и да носят отго-
ворност за качеството на проекти-
те, трябва да бъдат питани.

Благодаря за вниманието!

5128 май - 3 юни 2007 г.
www.stroitelstvo.info

да ПоМогнеМ на наШия Закон да стане По-съВърШен, 
По-раБотеЩ и По-еВроПеЙски

Публикуваме мнения на някои от 
участниците от кръглата маса:

инж. иван сотиров – народен 
представител, член на Комисията 
по местно самоуправление, регио-
нална политика и благоустройство 
към Народното събрание

От името на Комисията по 
местно самоуправление и регионална 
политика към Народното събрание 
Ви благодаря за тази покана. Надя-
вам се, че след днешната дискусия 
ще се подобри взаимодействието 
между нашата парламентарна ко-
мисия, както и парламента като 
цяло, и вашата браншова организа-
ция, защото нашето дълбоко убеж-
дение е, че за да има добри закони, 
те действително трябва да бъдат 
предшествани от един сериозен де-
бат, дебат с професионалните ор-
ганизации, дебат с гражданското 
общество. Ние искаме да създадем 
една съвременна и модерна държава, 
защото вече сме пълноправен член 
в Европейския съюз и би трябвало 
в България да прилагаме тези демо-
кратични европейски практики, кои-

то имат доказани традиции и добри 
резултати. В началото на миналия 
век преди войната, в България е 
имало много силни браншови органи-
зации и особено в този бранш, в кой-
то Вие работите. Повечето от Вас 
сигурно знаят и по-добре от мен, 
че тези организации са определяли 
политиката на държавата в тази 
област, а не държавата да опреде-
ля политиката в професионалните 
сфери. Законите в крайна сметка са 
и нещо, което се променя. Те не са 
константна величина. Може би този 
дебат е закъснял, но все пак той е 
изключително полезен и необходим, 
защото аз съм убеден, че въз основа 
на него и последователните Ви бъде-
щи действия, ние ще успеем и в рам-
ките на Комисията и в рамките на 
Парламента, да направят необходи-
мите промени в Закона. Разбира, за 
да има консенсус и в Парламента и 
да има воля да се направят необхо-
димите промени, трябва да успеете 
и Вие като Камара и браншова орга-
низация да постигнете максимална 
степен на консенсус по отношение 
на това, как да изглежда Закона. Би 

било добре да има синхрон и с дру-
гите браншови организации, които 
работят в областта на строител-
ството, за да се върши повече ра-
бота и за да имаме накрая по-добри 
резултати. 

инж. димчо Михалевски – 
зам. министър на Министерство 
на регионалното развитие и благо-
устройство

Искам да подчертая, че такъв 
тип обществени обсъждания са из-
ключително важни, че наистина е 
нужно да направим един широк де-
бат в обществото, за да постигнем 
ясния фундамент в консенсуса, около 
който се обединяваме. Защото аз 
разбирам интереса на българските 
архитекти и инженери, тъй като и 
аз съм част от тях, че трябва да 
защитим професионалния им интерес 
и това е много сериозна мотивация 
за тяхната бъдеща бъдеща работа. 
Това е и гаранция за качеството на 
продукта, който те ще дадат на 
общество. Трябва да сме наясно и с 
обществения интерес и рефлексите, 
които този закон ще окаже върху 
него. И не бива да забравяме нещо, 
което винаги трябва да седи пред 
нас – задачите, които имаме, като 
държава, като нация в следващите 09
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инж. Димчо Михалевски – зам. министър на Министерство на регионалното развитие и благо-
устройство, инж. Димитър Начев – председател на Комисията за изменение ЗКАИИП към КИИП 
и председател на КИИП ОК София-град и инж. Иван Сотиров – член на Комисията по местно 
самоуправление, регионална политика и благоустройство към НС

години. Предстои ни изключително 
интензивен период на модернизация. 
Това означава изключително мно-
го инвестиционни проекти, които 
едновременно трябва да бъдат ка-
чествени, ефективни като финансо-
ви ресурси и да постигнат целите, 
които сме си поставили. Това до го-
ляма степен зависи, как да направим 
добре нашите проекти още в нача-
лото. Държавата има една много се-
риозна отговорност и тя е свързана 
с параметрите на средата, в която 
Вие ще работите. Но тука вече ста-
ва дума не само за качество, но и за 
количество на проектантите, което 
е един основен проблем пред нашата 
държава. За съжаление, към днешна 
дата, ние трябва да констатираме, 
че нито проектантския ни потен-
циал, нито дори вече изпълнител-
ния ни потенциал е на равнището, 
което ни е необходимо за задачите 
и обемите, които се задават. Амби-
циите ни, като български гражда-
ни, да модернизираме държавата са 
адекватни. Мога да Ви гарантирам 
и в професионално, и в гражданско 
отношение и по отношение на отго-
ворностите, които носим, като пра-
вителство на Република България, че 
ще съдействаме да постигнем по-до-
брия Закон, каквато е и днешната 
тема на кръглата маса. Трябва да 
спазваме правилата на общото евро-
пейско пространство и да създадем, 
да привлечем към широката и важна 
гилдия на проектантите още много 
български младежи, които в следва-
щите години да обучим и да поемат 
отговорния път на проектанта. Това 
е всъщност целта, която не трябва 
да забравяме в днешната дискусия. 

Вратите на Министерството 
са отворени, така че във всеки 
един момент се чувствайте по-
канени да обсъдим предложенията 
Ви, ще участваме и в други срещи 
и нека час по-скоро да внесем ко-
рекциите в Закона. Аз съм сигурен, 
че колегите в Народното събрание 
ще бъдат на ниво и ще могат да 
отразят този интерес, който ние 
заедно формулираме. 

инж. димитър начев – Пред-
седател на КИИП Областна коле-
гия София-град и Председател ва 
Комисията на КИИП за промени в 
ЗКАИИП

Всички тук сме се събрали да 
помогнем на нашия Закон за Камара 
на инженерите и архитектите да 
стане по-съвършен, по-работещ, по-
европейски. Още повече, че днес има-
ме подкрепата и на наши партньори 
от Инженерната Камара на Саксо-
ния. Искам да благодаря на всички 
участници, които се отзоваха на 
поканата. Това за нас е знак, че об-
съждайки заедно предложенията за 
промени в Закона, ще постигнем об-
ществен консенсус и ще защитим в 
най-висока степен не само професи-
оналния, но и обществения интерес, 
защото тук сме представители на 
законодателната, изпълнителната 
власт, на професионалната гилдия, 
на неправителствените организа-
ции и на медиите. 

Основната мисия на КИИП е да 
бъде гарант за качественото проек-
тиране в България в защита инте-
ресите на обществото и свободното 
и отговорно упражняване професия-
та на инженера-проектант.

дипл. инж. ролф 
рау – депутат 
от Бундестага 
и говорител на 
Инженерната Ка-
мара на Саксония

През 90 години като депутат от 
Бундестага участвах в законодател-
ството на Германия по въпроса на 
строителството и в този смисъл 
искам да изкажа моето мнение за 
правилните мисли, които колегата 
г-н Иван Сотиров сподели, за това, 
че преди да се приемат каквито и 
да било закони много важно е да се 
поведе една обществена дискусия, за 
да се види какво ще е тяхното от-
ражение в обществото. Вие сигурно 
сте разбрали, че в Германия се во-
дят оживени дискусии за това как 
да се разпределят отговорностите. 
Това, което инженерите имат да 
продават, това е техния дух, това 
е техния интелект, техния инте-
лектуален продукт. Едва след като 
духът каже своето тогава възниква 
някакъв интелектуален продукт и за 
това ние много внимателно трябва 
да боравим с този продукт. В този 
смисъл ние сме много радостни, че 
чухме вашето изискване, качество-
то на проектирането да се гаран-
тира с един по-голям стаж и опит, 
който е натрупан в професионалния 
живот. Аз съвсем директно ще споде-
ля с Вас, че ние в никакъв случай не 
сме доволни от това, че инженерите 
сега са приравнени до нивото бака-
лавър, като образователна степен. 
Дискутираме с нашия регионален 
парламент как можем в бъдеще да 
осигурим качеството на проектант-
ския труд в смисъла на едно добро 
образование на инженера. Важното 
е, разбира се, да може да се гаранти-
ра качеството, а това сме го уточ-
нили и го поставяме, като изискване 
– наличието на 3 годишен стаж по 
специалността. И сега нещо, което 
също бих искал да подчертая – в 
Германия държим много и на разде-
лението между проектантски труд 
и изпълнение на самите проекти.

дипл. инж. 
андреас кленгел 
– представител 
на Инженерната 
Камара на Сак-
сония

Eдинствената провинция в Гер- 09
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мания, където съществува подоб-
но разделение на проектантската 
правоспособност това е Бавария. 
При нас в Саксония имаме две из-
исквания за предоставяне на пълна 
проектантска правоспособност. На 
първо място това е професионално-
то образование, разбрахте, че ста-
ва дума за инженерно образование, 
и второто е тригодишна практика 
по специалността. Аз искам да под-
чертая, че това е и регламента в 
почти всички федерални провинции 
на Германия, както разбрахте с из-
ключение на Бавария. Ние смятаме 
за особено важно веднъж получената 
професионална квалификация непре-
къснато да бъде усъвършенствана 
и да бъде държана на ниво. Всеки, 
който се занимава с проектантска 
дейност знае, че особено през по-
следните години имаше експлозия 
на допълнителна информация и зна-
ния, които трябва да се придобият. 
За това ние в Саксония въведохме 
ограничения срок на предоставяне 
на пълна проектантска правоспо-
собност, именно пет години, защото 
всъщност това е свързано с доказва-
не на работа и придобиване на ква-
лификация. Всеки, който е получил 
веднъж пълна проектантска правос-
пособност след пет години може да 
подаде ново заявление за продължа-
ване на неговата квалификация или 
съответно за получаване на разши-
рение, но той трябва да докаже, че 
междувременно е реализирал, и то 
качествено, съответните проекти 
и също така, че е имал увеличаване 
на своята професионална квалифика-
ция през периода. Нещо, което също 
искам да каже е нашия принцип, че 
всеки закон е толкова добър, колкото 
е добър контрола за неговото спаз-
ване. Естествено, че това трябва 
да бъде независима организация, ко-
ято да контролира изпълнението на 
съответния закон. В Германия тази 
организация, тази институция са 
Инженерните Камари.

арх. Борислав 
Борисов – пред-
седател на Съюза 
на урбанистите 
и председател на 
Комисията по 
устройство на 

територията към СОС

Народното събрание даде повод 
за една сериозна дискусия с приема-

нето на промените в Закона. Има 
огромното недоволство на двете Ка-
мари и цялата проектанска гилдия 
по повод на част от тези промени. 
Членството в Камарата трябва да 
бъде задължително за практику-
ващи. Мисля, че това е логично и 
трябва да се отстоява. Критери-
ите за членство трябва да бъдат 
високи. В крайна сметка това е въ-
прос на отговорност. Това касае и 
стажа, и процедурата за членство, 
и разбира се, вътрешния контрол не 
само на самите Камари, но изобщо 
контрола по реализирането на тази 
дейност. Когато критериите са ви-
соки и Камарите са качествени и 
тези, които проектират го правят 
на много високо ниво, възниква въ-
проса за служителите. Не е логично 
и е в противоречие със Закона за 
държавния служител, служители-
те да са проектанти. Това е едно 
вътрешно противоречие, което рано 
или късно трябва да се разреши. Ние 
трябва да се стремим, когато ре-
гламентираме проектантската дей-
ност в проектантската гилдия, да 
знаем, че това е една много фина, 
много деликатна пазарна ниша, в 
която служителите нямат място.

Устройственото планиране не е 
инвестиционна, проектантска дей-
ност и трябва да излезе от пред-
мета на камарата за архитектите. 
Тя е друг вид дейност. Не трябва 
да бъде регламентирана със закона 
за съответните Камари. Ще се пос-
тараем това да го мотивираме по 
съответния ред. Що се касае до бю-
рата, наистина е дискусионно дали 
тази промяна, която настъпи за тях 
е целесъобразна и толкова ефективна. 
И ми е интересно, кои собственици 
на най-водещи бюра са успели толко-
ва добре да аргументират в Народно-
то събрание подобна промяна.

арх. данчо дан-
чев – председател 
на Камарата на 
архитектите, 
Регионална колегия 
София-град

Независимо как се наричаме, ин-
женери или архитекти, ние имаме 
една и съща съдба.Ние сме проек-
танти. Нещата са доста прости, 
ако се погледнат общо. Правоспо-
собността има две съставки. Това 
са степента на образование и сте-
пента на квалификацията, за да 

можем да си упражняваме професи-
ята. Близо 55 % от инвестициите 
в стопанската дейност на една 
държава се реализират в сектора 
строителство. В тоя смисъл вър-
ху проектантите се вменява една 
огромна отговорност или по-точно 
през тях минава голяма част от 
стопанския сектор на една дър-
жава. В този смисъл аз бих казал 
така, да не се занижават крите-
риите, напротив, светът върви 
напред, въвежда се нови техники, 
нови технологии, за което трябва 
непрекъснато да се повдига ценза 
за образованието и непрекъсна-
то, да се повдигат изискванията 
за професионалната квалификация. 
Ние също смятаче, че не трябва 
да занижаваме критериите за при-
добиване на проектантска правос-
пособност, а напротив, да осъзна-
ваме все по-голямата отговорност, 
която се струпва върху нас да се 
поставят по-високи изисквания 
към хората, които ще упражняват 
тази отговорна професия, която е 
неделима част от стопанския жи-
вот на всяка държава. 

гинка капита-
нова – изпълни-
телен директор на 
Фондацията за Ре-
форма в Местното 
Самоуправление

Радваме се, че Фондацията за 
реформа в местното самоуправле-
ние е поканена като партньор на 
КИИП за участие в обсъждането на 
предложенията за изменения в ЗКА-
ИИП. Много важно е този Закон да 
работи добре, защото от неговите 
ясни и категорични текстове за-
виси и добрата работа на държав-
ната и общинската администрация 
за осигуряване на прозрачност и 
точни правила при одобряване на 
инвестиционните проекти, както и 
защитата на обществения интерес 
при изразходването на обществени 
и лични средства. 

Законът трябва да регламен-
тира при какви условия могат да 
проектират проектантите, които 
едновременно с това работят в 
държавни и общински структури, 
за да се избегне конфликта на ин-
тереси.

Подкрепям идеята предложения-
та за изменения и допълнения към 
законите да се подлагат на широко 09
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обществено обсъждане, с участието 
на всички заинтересовани страни. 

Мисля, че КИИП поставя ис-
канията си аргументирано, като 
успява да съчетае защитата на 
интересите на професионалната 
общност и обществения интерес.

инж. димитър 
начев – Предсе-
дател на КИИП 
Областна колегия 
София-град и Пред-
седател на Коми-
сията за промени 
на ЗКАИИП

Нашата цел е, в най-неотло-
жен срок, да внесем ясни и точ-
ни искания в Народното събрание 
за промени в Закона. Смятаме, че 
Камарата на инженерите трябва 
да бъде гарант за качественото 
проектиране в България и съзна-
вайки отговорностите и високото 
предизвикателство, което имаме 
като пълноправни членове на Ев-
ропейската общност, трябва да 
осигурим пълноценна професионална 
реализация на българските инже-
нери, както на територията на 
България, така и на територи-
ята на Европейския съюз. Надя-
вам се, че на днешната дискусия, 
за всички участници на кръглата 
маса ще стане ясно, че промени-
те, които искаме да направим са 
с цел да гарантираме качеството 
на проектирането, да въведем ясни 
европейски правила на пазара на 
този вид труд, надяваме се, че ще 
успеем да се консолидираме тук, за 
да получим подкрепата и на зако-
нодателната и на изпълнителната 
власт, както и на неправителстве-
ните организации. Благодаря и на 
нашите немски приятели. Аз самия 
се чувствам особено щастлив от 
факта, че Комисията е тръгнала 
по верния път – тоест, тезите ко-
ито защитаваме, в Германия вече 
са реализирани. 

Аз съм удовлетворен, че идеите, 
които лансираме срещат подкрепа 
и от браншовите организации, от 
колегите които познават професия-
та ни и от приятелите ни от Гер-
мания. Искам да Ви уверя, че целта 
на нашата Комисия е да предложи 
приемливи промени, които не са 
в противоречие с интересите на 
други браншови организации и учас-
тници в инвестиционния процес.

инж. симеон 
Пешов – 
Председател на 
Българска строи-
телна камара

Вие не давате продукт на стро-
ителя, а ние всички взети заедно 
даваме продукт на инвеститора. 
Категорично, ние заедно и всеки 
проект на архитект, на конструк-
тор и на строител се превръща в 
нещо, което радва само, когато е 
завършено. Всичко друго е папки сло-
жени в бюра. Ние с Вас отговаряме 
годишно за около 9 милиарда строи-
телно-монтажни работи. В близки-
те години тази сума ще нарасне с 
милиард и половина. Това значи, че 
труда на архитекта, проектанта и 
строителя трябва да се оцени от 
обществото по друг начин. В този 
аспект ние променихме много пъти 
ЗУТ по инициатива на разни тече-
ния, кога архитекти, кога инженери, 
кога строители, кога лобита. Нека 
да сме честни. Да не се крием, че 
ние всичките сме виновни, за това, 
което гледаме наоколо. Виновни сме, 
като се появи прекрасен хотел и сме 
виновни, като се появи една сграда, 
която не прилича на нищо и кон-
струкцията и не е в ред, и архитек-
турата, и качество на строител-
ството и мазилката пада. Ние сме 
виновни, всички заедно за околната 
среда в България. Отговорни сме за 
това къде ще живеят нашите деца. 
Ние можем, защото сме силни, ако 
се обединим. Отговорни сме пред об-
ществото какъв продукт ще даваме 
на България в бъдеще. Този въпрос 
не може да го решим за един ме-
сец, за два, трябва да дискутираме. 
Подкрепям Ви категорично за даване 
на проектантска правоспособност с 
високи критерии. 

В същото време трябва да има 
периодично обновление, човек или уп-
ражнява професия, или се отказва от 
професията. Периодичното обновява-
не дава друго отношение към право-
то на способност за проектиране. В 
същото време аз лично не бих Ви под-
крепил в диктат, както и при стро-
ителите дискусията на тази тема 
беше силна. В Европа няма задъл-
жително членуване в Камари. Нито 
Европа ще ни подкрепи, но задължи-
телно Камарите трябва да дават 
удостоверението за правоспособност 
и то с високи критерии. 

Когато се изменя Закона трябва 
да се дава възможност на много ум-
ните и много трудолюбивите мла-
ди хора да прескачат праговете на 
забраната, за това казвам против 
диктата. Един млад много умен кон-
структор за половин година, една го-
дина може да придобие много умения 
и да натрупа опит.Трябва да има 
възможност този човек да се яви 
на изпит, изпитната комисия да е 
строга и справедлива и в същото 
време и да му се даде възможност 
веднага да прескочи стъпалото. 

Всяко крайно становище е греш-
но. Не бъдете крайни, защото всяка 
крайност води до емоции, да проти-
воборство, противостоене на хора, 
които имат една цел – да създадат 
качествен краен продукт. 

инж. Виолета 
ангелиева – Ди-
ректор на дирек-
ция „ Технически 
норми и правила“ 
към МРРБ

 
Не мога да не кажа няколко до-

бри думи за тази среща, защото 
тя е много навременна. Радвам че, 
че от практиката се е видяло, че 
наистина се налага да се повишат 
малко критериите, да се повишат 
изискванията и най-вече се оценя-
ва необходимостта от непрекъсна 
квалификация на инженерите-про-
ектанти, не само за еврокодовете, 
а за всичките европейски норми, 
които вече и ние прилагаме. Ква-
лификацията трябва да върви ус-
поредно, както е предвидено в ев-
ропейската нова Директива, която 
трябва да въведем на 20 октомври 
2007 г. С нея ще се уреди взаимното 
признаване на тези колеги инжене-
ри, които идват отвън. Трябва да 
направим един добър баланс между 
изискванията и критериите, които 
ние поставяме към българските си 
колеги и към тези колеги инженери, 
които идват от други страни член-
ки и не членки на ЕС. На тази маса 
става дума за правоспособност и 
с прилагателните към нея – пъл-
на, ограничена, много пълна, много 
слаба. Такова нещо няма, няма и да 
има в другите страни. С бакала-
врите е нещо подобно, не казвам, 
че е същото, но е нещо подобно. И 
тогава трябва ли ние да произвеж-
даме бакалаври? И за какво са ни 
тези бакалаври? 09
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Българската каМара на инженерите е тръгнала 
По ПраВилния Път

Разговор, проведен в Боровец на 11.05.2007 между: 
инж. Ролф Рау – Депутат от Бундестага и говорител на Инже-

нерната Камара на Саксония, д-р инж. Андеас Кленгел – Директор 
в Инженерната Камара на Саксония, инж. Димитър Начев – Пред-
седател на КИИП ОК София-град и Председател на Комисията по 
изменение на ЗКАИИП

един рамков закон на федерално 
ниво. Като Камара ние оказваме 
активно въздействие върху зако-
нодателството. Ние поемаме все 
повече обществени и правни задачи, 
освен присъждане на пълна проек-
тантска правоспособност, правото 
за проверка на носещите конструк-
ции на сградите, както и назнача-
ването на експерти за контрол на 
проектантската дейност и ней-
ното реализиране в практиката. 
Поемайки повече отговорности ние 
се стремим да допринесем за на-
маляването на бюрокрацията в ад-
министрацията. Ние сме защитник 
на интересите на нашите членове. 
Качеството на нашата работа и 
общественото признание, което 
спечелихме, правят позицията ни в 
обществото все по-силна и разши-
ряват полето на дейността ни.

– На кръглата маса Вие каза-
хте „Един Закон е толкова добър, 
колкото е добър контролът по спаз-
ването му“. Какво показва Вашият 
опит – кои са най-ефективните 
средства за осъществяване контрол 
върху спазването на Закона на Ин-
женерна Камара Саксония?

инж. рау: Ние германците също 
страдаме от прекомерно много зако-
ни, тоест при нас нещата са прека-
лено регулирани. Това често води до 
дълги правни спорове или пък се на-
лага съдилищата да се произнасят с 
принципни тълкувателни присъди, за 
да се знае, как да се прилагат съот-
ветните законови разпоредби. Зато-

ва ние казахме на дискусията около 
кръглата маса: законите трябва да 
се формулират ясно и еднозначно, 
трябва да се разпишат отговорно-
стите. Само по този начин законо-
дателството ще може да се прила-
га с разбиране и да се контролира! 
Защото зад стената от закони и 
множество препратки и забележки 
се крият нерегламентирани зони. 
В Саксония ние наред със закона за 
строителството имаме и закони за 
инженерите и инженерните камари. 
В момента точно се опитваме да 
съгласуваме тези три закона и да 
ги сведем до два. За това ще ни е 
нужна цяла година. Ако желаете, ние 
ще ви държим в течение за разви-
тието на законодателството ни. 
Нали казваме „не е нужно повторно 
да откриваме велосипеда“. Ефектив-
на възможност за контрол дава про-
фесионалното представителство на 
инженерите – Камарата на инжене-
рите, която сама носи отговорност 
за дейността на съсловието. Та кой 
по-бързо би могъл да усети, че „ка-
руцата напуска правия път“ ако не 
самите специалисти! 

– Господин д-р Кленгел, знаете, 
че нашата Комисия по изменение 
на Закона се стреми към по-кон-
сервативен подход при присъждане 
на проектантска правоспособност. 
Считаме, че това е верния подход 
към днешна дата. Подходът на 
вашия Закон при присъждане на 
проектантска правоспособност е 
по-либерален – има възможност за 
незадължително членство на проек-
танти с ППП; липсва на категори-
ята ОПП. Какви са мотивите за 
такава позиция?

инж. кленгел: Инженерната 
камара в Саксония съзнателно се 
застъпи за тази по-голяма либера-

От ляво на дясно: д-р инж. Андеас Кленгел, 
инж. Красимира Кузманова, инж. Ролф Рау, 
инж. Димитър Начев

– Г-н Ролф Рау, Вие като депу-
тат в Бундестага няколко манда-
та, сте взели участие в изготвяне-
то на Законите и нормативните 
документи, регулиращи дейността 
на инженерите-проектанти в Гер-
мания. Кои са основните принципи, 
които са били спазвани при очер-
таване структурата и функциите 
на Инженерните Камари в провин-
циите на Германия?

инж. рау: г-н Начев, като член 
на „Комисията по строителство“ в 
германския Бундестаг, повече от 8 
години имах възможност активно 
да участвам в изработването на 
законите на немското обединение, 
особено в жилищното строител-
ство, инвестициите в инфраструк-
турата, наемното право и закона 
за строителството. При това за 
мен, винаги е било важно да не за-
бравяме преследваната цел а да за-
доволим максимално потребности-
те на засегнатите, да защитим 
собствеността и да се движим с 
темпове, отговарящи на времето, 
в което живеем. При това тряб-
ва да се гарантира парламентар-
но мнозинство за приемането им, 
респективно да създадем такова с 
подходящи аргументи. Поради фе-
дералната структура на Германия, 
законите за камарите на инженери-
те са задача на федералните про-
винции, затова и те имат различни 
детайли. Същото се отнася и за 
правилниците за реда в строител-
ството, които се ориентират по 09
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лизация. В повечето федерални про-
винции на Германия нещата стоят 
другояче. Там пълната проектант-
ска правоспособност е свързана с 
членството в Камарата на инже-
нерите. Нашата камара се осно-
вава на принципа на доброволното 
членство. Естествено той поставя 
по-високи изисквания към качество-
то на работата ни, защото едва, 
когато инженерът усети, че „ка-
марата защитава интересите му 
добре и правилно, че тя се грижи 
за него като му предоставя необхо-
димите услуги“ едва тогава инжене-
рът ще стане или ще остане неин 
член. Този принцип на „свободата в 
упражняването на професията, съ-
четан с действено самоуправление 
на съсловието“ ние последователно 
провеждаме още от самото основа-
ване на Камарата на инженерите 
на Саксония. 

– Този по-либерален подход на Ва-
шия Закон при присъждане на проек-
тантска правоспособност вероятно 
налага от една страна сериозен кон-
трол върху дейността на нечленове-
те на Камарата и от друга – зави-
шени изисквания към поддържане на 
ниво на професионална квалифика-
ция, съобразено с новостите в сфера-
та на съответната професионална 
дейност. Какви са механизмите за 
осъществяване на този контрол?

инж. кленгел: За регистриране в 
списъка на инженерите с пълна про-
ектантска правоспособност е нужно 
да се завърши висше образование в 
специалността „строително инже-
нерство“, както и да се докаже поне 
двугодишна успешна практическа 
дейност като проектант по изграж-
дане или преустройство на сгради. 
Тези доказателства се проверяват 
от независима комисия по вписвания-
та, състояща се от адвокат и инже-
нери – специалисти. Това гарантира 
необходимата квалификация на инже-
нерите. Освен това регистрираните 
инженери са задължени непрекъснато 
да изпълняват професионалните си 
задължения, като непрекъсната ква-
лификация и сключване на застрахов-
ка „професионална отговорност“, кое-
то се контролира от Камарата на 
инженерите. За тази цел ние от една 
страна имаме т.н. „Инженерна акаде-
мия“, която предлага на членовете ни 
при по-благоприятни от нормалните 
пазарни условия възможност за най-
модерно професионално обучение и 
усъвършенстване, а от друга т.н. „ко-

мисия на честта“, която съответно 
може да санкционира противоречащо 
на професионалните норми поведение, 
като например даване на „Дъмпинг-
оферти“ под валидния в Германия пра-
вилник за хонорарите за архитекти 
и инженери. Регистрираните инжене-
ри могат да получат такива санкции 
и когато не са членове на камарата, 
защото със закон са приравнени в 
професионално и дисциплинарно отно-
шение с членовете є. 

– Ние в България защитаваме 
тезата за задължително членство 
в Камарата, поради това, че липс-
ват законови разпоредби за контрол 
на дейността на нерегистрирани-
те членове. Как контролирате и 
осигурявате поддържането на ниво 
на професионална квалификация на 
членове, получили веднъж ППП?

инж. кленгел: Регистрацията 
в списъците е ограничена по срок, 
така например записването в спи-
съка на проектантите с пълна 
проектантска правоспособност в 
Саксония е за пет години. Прере-
гистрацията става със заявление, 
ако инженерът може да докаже, че 
през последните 5 години практи-
чески е работил като проектант 
или е посещавал квалификационни 
курсове по специалността си. Това 
гарантира актуалността на прак-
тически му опит и прилаганите 
юридическите нормативи, както и 
знания по специалността „на ниво-
то на техниката“.

– Вашият Закон допуска ли 
пряк конфликт на интереси между 
служители в държавна и общинска 
администрация и лицата с основна 
дейност проектиране?

инж. кленгел: В Саксония 
важи принципа, че който одобрява 
не бива да проектира, с което се 
забранява директния конфликт на 
интереси. Въпреки това някои об-
щини се опитват, чрез създаването 
на общински предприятия в които 
са назначени и инженери с пълна 
проектантска правоспособност, да 
заобиколят конкуренцията чрез 
т.н. „сделки – Inhouse„. Генералната 
забрана на подобна възможност със 
закон би била цел, която си заслу-
жава усилията, но ние все още не 
се ме я постигнали.

– Знаете, че ние възприемаме 
инженеринга, но искаме да регла-
ментираме участието на проек-
тантите в този процес като ели-
минираме конфликта на интереси 

между „проектант“ и „строителен 
предприемач“ с цел да защитим 
интересите на крайния потреби-
тел. Как е решен този проблем при 
Вас?

инж. кленгел: Инженерната 
камара в Саксония се застъпва 
за последователното разделяне на 
проектанската дейност от изпъл-
нението. Само това гарантира не-
зависимостта на проектанта като 
довереник на инвеститора. В Герма-
ния има обаче и строителни фирми 
с назначени инженери с пълна про-
ектантска правоспособност, които 
например работят на пазара като 
главни изпълнители. И тук наблю-
даваме със загриженост деформаци-
ята на принципите на конкуренци-
ята, защото такива фирми могат 
благодарение на много по-големите 
маржове в печалбата при стоител-
ната дейност, вътрешно да суб-
венционират хонорарите за проек-
танската част. В подобни случай 
възложителят носи целия риск от 
конфликта на интереси между обо-
рот и печалба на предприятието 
от една страна и качеството от 
друга страна. Да обръщаме вниме-
ние върху това е също актулна за-
дача на камарата на инженерите в 
Саксония. Аз Ви пожелавам от сърце 
да изключите със закон двата кон-
фликта на интереси (между одобря-
ването и проектирането и между 
проектирането, строителството и 
строителния надзор).

– Какво е Вашето мнение за пред-
лаганите изменения в нашия Закон?

инж. кленгел: Един модерен 
български закон за инженерната 
камара е важна предпоставка за 
стабилизацията на един работещ 
пазар на „свободните инженери“ в 
България, затова ние по принцип 
го подкрепяме. Инженерите предос-
тавят услуги на обществото и се 
нуждаят за своята успешно работа 
от съответни законови рамкови ус-
ловия. Те трябва да бъдат подобре-
ни и в Саксония, заради което ние 
в момента работим над поправки в 
нашия закон за инженерната кама-
ра. Целта е наред с другото на ин-
женерната камара да се възложат 
допълнителни задачи, като напри-
мер правото за публично избиране и 
заклеване на експертите от сфера-
та на инженерната дейност, които 
гарантират по-доброто качество в 
строителството и защитата на 
потребителя. 09
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– Смятате ли, че е удачно въ-
веждането на „Проектантски бюра“ 
и тяхната регистрация?

инж. кленгел: Ние сме на мне-
ние, че не е нужно съставянето на 
списък на инженерните предприятия, 
защото отговорните инженери, кои-
то отговарят като ръководители на 
тези фирми, вече са регистрирани и 
се контролират от инженерната ка-
мара. Дали ще основат нова фирма и 
каква форма на предприятие ще из-
берат тези инженери за нас не е от 
значение, защото това само ще дуб-
лира обема на данни. Нашият опит в 
тази насока ние с удоволствие също 
ще предоставим на българската ка-
мара на инженерите, за да окажем 
помощ на колегите.

– Директива 2005/36/ЕС относно 
признаване на професионалните ква-
лификации ще предоставя гаранция 
на лицата, които са придобили сво-
ите професионални квалификации в 
една държава-членка, за достъп до 
същата професия и за възможност 
за упражняване на тази професия 
в друга държава-членка със същите 
права, както гражданите на тази 
държава-членка. Подготвяте ли из-
менения във Вашия Закон във връзка 
с транспонирането на тази Дирек-
тива във Вашето законодателство? 

инж. рау: Федералната провин-
ция Саксония е задължена да прилага 
директивата. Заедно с компетент-
ното министерство на вътрешните 
работи ние в момента подготвяме 
транспонирането на директивата 
в закона за инженерите и камари-
те на инженерите. Внедряването 
трябва да приключи до края на 
текущата година. Органът, който 
ще признава квалификация ще бъде 
камарата на инженерите на Саксо-

ния. При изпълнение на това наше 
задължение ние в защита на инте-
ресите на саксонските потребите-
ли ще държим много на високите 
параметри на качеството, продъл-
жителността на висшето образова-
ние и допълнителната квалификация 
на инженерите. По наше мнение за 
признаването на професионалната 
степен „инженер“ са нужни четири 
теоретични години редовно следване 
или 210 ECTS (Credit-) точки, т.е. по-
лучаването на степента „бакалавър“ 
не е достатъчно, за да упражняваш 
професията инженер 

– Как оценявате възприетия от 
нас подход за изменение на Закона?

инж. рау: Българската камара на 
инженерите е тръгнала по правилния 
път. Особено важно е, че включвате 
в обсъждането партньорите, участ-
ващи в цялостната строителна дей-
ност, министерствата и дори парла-
мента. Колкото повече хора и органи, 
които носят отговорност в държава-
та, разберат значението на дейност-
та и отговорностите на инженери-
те, толкова повече ще се застъпят 
инженерите да имат решаващ глас 
при формулирането на закона. 

– Г-н Ролф Рау, каква е оценката 
Ви за сътрудничеството между Ва-
шата инженерна Камара и КИИП 
Областна Колегия София-град до мо-
мента? Как виждате Вие перспек-
тивите за бъдещата ни съвместна 
дейност в посока обмяна на профе-
сионален опит? 

инж. рау: г-н Начев, оценяваме 
сътрудничеството като ангажирано, 
конструктивно и приятно. Ние под-
държаме редовна обмяна на мнение 
по въпросите засягащи дейността на 
инженерите. Съвещанията в София 
през последната седмица относно 

разработване на трансгранични ме-
роприятия за обучение в рамките на 
разширението на ЕС, прилагането на 
законодателството на ЕС, Публично 
Частното Партньорство, системи-
те GIS и използването на Саксонския 
Консултантски Фонд от нашите ин-
женери показват пътищата по кои-
то ще развиваме сътрудничеството 
си. Аз съм оптимист по отношение 
на възможностите за по-нататъшно 
интензивиране на това сътрудни-
чество и изпълването му с атрак-
тивни проекти, които да накарат 
противниците на разширението на 
ЕС да замълчат.

– Считате ли, че ще успеем да се 
възползваме от възможностите, кои-
то се разкриват пред нас като пъл-
ноправни членове на ЕС за партньор-
ско участие в проекти, финансирани 
по линия на Структурните фондове 
и Кохезионния фонд на Европейската 
Общност? Знаете за нашата амби-
ция обучителните курсове да бъдат 
финансирани по тази линия.

инж. рау: Пълното членство в 
ЕС е свързано за България с шансове 
и възможности, но и с задължения. 
Ще е нужно да се извърви дълъг път. 
Ще мине доста време, ще трябва да 
се преодоляват и провали. Средства-
та от ЕС трябва да се използват 
ефективно и не бива да потъват 
незнайно къде. Голяма помощ могат 
до окажат добрите партньори и 
контролът от независими инжене-
ри. У нас в Саксония през 17 години 
членство в ЕС също не всичко бе спо-
лучливо, а и има още какво да разви-
ваме, за да достигнем европейските 
върхове. Аз съм убеден, че България е 
на прав път. Саксонските инженери 
с удоволствие ще Ви подкрепят, до-
като вървите по този път.

За По-доБър Закон 

В няколко последователни броя 
публикуваме материали от про-
ведената по инициатива на Ко-
мисията за изменение на Закона 
за Камарите на архитектите и 
инженерите в инвестиционното 
проектиране (ЗКАИИП) към КИИП 
кръгла маса на тема: „За по-добър 
Закон“ – 10 май 2007 г. в гр. София. 
В днешния брой Ви предлагаме ос-
новните направления, около които 
се обединява професионалната общ-
ност на инженерите – проектанти 

и настоява за промени в ЗКАИИП, 
представени от основните доклад-
чици, членове на Комисията под 
председателството на инж. Дими-
тър Начев – председател на КИИП 
Областна колегия София-град:

инж. нина киркова – предсе-
дател на кииП ок Плевен

МЯСТОТО И РОЛЯТА НА ИНЖЕ-
НЕРА – ПРОЕКТАНТ В ИНВЕСТИЦИ-
ОННИЯ ПРОЦЕС

Това е фундаментален въпрос и 
отговора му обхваща много аспе-
кти. Нашата професия е една от 09
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Инж. Любомир Ташков – председател на КИИП, инж. Свилен Димитров – председател на КИИП 
– ОК Пловдив, инж. Нина Киркова – председател на КИИП – ОК Плевен, инж. Душко Опарлаков 
– председател на КИИП – ОК Бургас, инж. Стефан Кинарев – зам.-председател на КИИП – ОК 
София-град, инж. Цвятко Тужаров – председател на КИИП – ОК Перник (от ляво на дясно)

плекс от нормативни документи, 
регламентиращи инвестиционния 
процес, за да може проектантът 
като институция, създаваща про-
дукт със значителна материална и 
обществена стойност да отговори 
в най-висока степен на изисквания-
та на обществото. 

инж. свилен димитров – 
председател на кииП ок Плов-
див

ПРОЕКТАНТСКАТА ПРАВОСПО-
СОБНОСТ – универсално право на 
всеки инженер или гаранция за ка-
чеството на инвестиционния про-
ект

В най-новата история на стра-
ната, в условията на пазарно сто-
панство, за пръв път въпроса с 
проектантската правоспособност 
на архитекти и инженери в инвес-
тиционното проектиране се регла-
ментира в ЗУТ. Колкото и либерални 
да бяха разпоредбите на приетия 
ЗКАИИП, той създаде ред, въведе 
известни професионални критерии 
и предостави на съсловните орга-
низации да упражняват правата по 
предоставяне на ПП.

Кои според нас бяха слабите 
места в този механизъм?

1. Автоматичното получаване 
на ОПП, при представена диплома 
за завършено висше инженерно (ар-
хитектурно) образование, предос-
тавяща право на проектиране на 
ограничен кръг обекти от 5-а и 6-а 
категории по ЗУТ.

2. Липсата на високи професи-
онални критерии за получаване на 
ППП. Допусна се предоставяне на 
ППП на инженери, които не упраж-
няват постоянно проектантска 
дейност, а една значителна част са 

прекратили проектантска практи-
ка преди 10-15-20 години, т.е. проек-
тирането е част от „младежката“ 
им биография. Не се отчита факта, 
че инвестиционното проектиране е 
дейност, за която се изисква непре-
къснато поддържане на висока про-
фесионална квалификация.

3. Законът допуска и пряк кон-
фликт на интереси, несъгласуваност 
със Закона за Държавния служител, 
предоставяйки ПП на служители в 
държавна и общинска администра-
ция и др. органи и предприятия 
изпълняващи съгласувателни и др. 
функции по ЗУТ.

Необяснимо за членовете на 
КИИП е защо вместо да отстранят 
посочените слабости на закона, на-
правените през 2006 год. промени 
още повече ги задълбочиха. Разши-
рявайки обхвата на дейност, при 
липса на всякакви професионални 
критерии за придобиване на ОПП, 
позволява пълно несъобразяване с 
професионалните правила и норми 
приети и спазвани от членовете на 
камарите.

Изтъквайки част от слабо-
стите на действащия ЗКАИИП 
по отношение на проектантска-
та правоспособност, искаме да 
представим пред участниците на 
днешната „кръгла маса“ идеите си 
за промени в ЗУТ и ЗКАИИП, чиято 
единствена цел е да постави по-ви-
сока квалификационна бариера при 
придобиване на ПП, гарантирайки 
по този начин високо качество и 
техническа издържаност на инже-
нерните инвестиционни проекти.

какво предлагаме?
1. Считаме, че основният прин- 

цип при придобиване на проектан-

регулираните професии в България 
и се изпълнява от високо квалифи-
цирани специалисти, които трябва 
освен академичното си образование 
да имат и необходимата професио-
нална квалификация и проектант-
ски опит. Ние създаваме обществено 
значим и високо отговорен продукт, 
който е в основата на материална-
та база на обществото, в основата 
на икономиката на страната и но-
сим отговорност не само за здрави-
ната и устойчивостта на сградите 
и съоръженията, сигурността на 
обитателите и ползвателите, но 
и за най-рационалното изразходва-
не на обществените и лични сред-
ства. Продуктът на нашия труд 
се реализира от всички участници 
в инвестиционния процес. Доброто 
качество на окончателния продукт 
е съвкупност от три компонента 
– добър проект, качествени ма-
териали и качествено изпълнение, 
но за да се спази проекта, тряб-
ва да бъде упражняван контрол на 
изпълнението му през всички фази 
на строителният процес. Норма-
тивната уредба и законовата база 
в строителният процес трябва да 
въведе правилата във взаимоотно-
шенията между отделните учас-
тници в инвестиционният процес. 
В нормативната уредба ясно да са 
разписани правата и задълженията 
на всеки един участник в инвести-
ционния процес и произтичащите 
от това за него отговорности. 
Наредба № 4 за обема, обхвата и 
съдържанието на инвестиционни-
те проекти се нуждае от основна 
преработка и детайлизиране, с цел 
повишаване качеството на проек-
тите като задължително трябва 
да се вземе мнението на отделни-
те професионални специалности.
Браншовите организации трябва 
да участват активно в нормот-
ворческата дейност, защото те са 
органите, които най-ясно виждат 
проблемите и могат да предложат 
текстове, които удовлетворяват 
в най-голяма степен, както бран-
шовите нужди, така и обществе-
ните очаквания. ЗКАИИП трябва 
да защитава авторското право на 
проектанта и да не допуска нело-
ялната конкуренция, както и да по-
сочи правилата и нормите за съв-
местяването на проектантската 
дейност с инженеринга. Мястото 
на инженера – проектант трябва 
да бъде ясно уточнено в целия ком- 09
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тска правоспособност е „ДОКАЗА-
НАТА ПРОЕКТАНТСКА КВАЛИФИКА-
ЦИЯ“. Всеки инженер притежаващ 
такава има право да придобие 
съответна ПП. Ограничаване на 
проектантската дейност за слу-
жители в държавни и общински 
администрации,и органи и предпри-
ятия със съгласувателни функции 
по ЗУТ да е за територията на ко-
ято те изпълняват тези функции.

2. Предлагаме да се въведе 
тристепенна скала на ПП:

– СТАЖАНТ-ПРОЕКТАНТ-за инже-
нери завършили висше образование, 
до натрупване на определен профе-
сионален стаж под ръководство на 
инженер с ППП.

– ПРОЕКТАНТ с ОПП-за ста-
жант-проектанти придобили профе-
сионален опит под ръководство на 
инженер с ППП. Имат право да из-
пълняват самостоятелно проекти 
от 5-а и 6-а категории, по съответ-
ната специалност.

– ПРОЕКТАНТ с ППП-придобива 
се от магистри-инженери при дока-
зана професионална квалификация и 
проектантски стаж(опит) 2 или 3 
год. като проектант с ОПП-Придо-
бива право да проектира самостоя-
телно обекти от всички категории 
и право упражнява ТК за инженер-
ните проекти по реда на управомо-
щаването с такъв.

3. Доказване на професионалната 
квалификация (професионален опит-
проектански) при ясно разписани 
критерии.

4. Периодично представяне на 
доказателства за проектантска 
дейност и професионалната квали-
фикация, като условие за запазване 
на ПП.

5. Считаме, че членуването в 
КИИП и КАБ е задължително за 
упражняващите професията ПРО-
ЕКТАНТ. Спазването на професио-
налните правила и норми е задъл-
жително за членовете на камарите 
и съществуването на „свободни 
електрони“ води до безотговорност 
и лошо качество в инвестиционно-
то проектиране. Проектантската 
професия е регулирана професия.

Проучваната от КИИП практи-
ка на сродни камари на инженери-
проектанти в ЕС и показва разноо-
бразие във формите на упражняване 
на ПП и процедурите за придобива-
не. Навсякъде е водещ принципът за 
ДОКАЗАНА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИ-
ФИКАЦИЯ при придобиване на съот-

ветната ПП. Нашата цел е по този 
начин да гарантираме на крайния 
потребител на нашия продукт, бъл-
гарските и чужди граждани,качество, 
технически съобразени решения и 
развитие на самата проектантска 
професия в съвременните пазарни 
условия и при членството на наша-
та страна в ЕС.

инж. цвятко тужаров – пред-
седател на кииП ок Перник

ПРОЕКТАНТСКИ БЮРА – Прозрач-
ност в управлението на проектан-
ския процес

С прехвърляне на задълженията 
на Държавата да контролира упраж-
няването на професията проектант 
в устройственото планиране и ин-
вестиционното проектиране изцяло 
върху КАБ и КИИП, законодателят 
е предвидил, че проектантите на 
свободна практика, проектантите 
с пълна проектантска правоспособ-
ност-регистрирани като търговци, 
както и проектантските друже-
ства осъществяват дейността си 
по предоставяне на проектантски 
услуги в проектантски бюра. Същи-
те се вписват в съответния публи-
чен регистър, който Камарите по-
държат. Смисълът за подържане на 
регистър на проектантските бюра 
е в обстоятелството, че Камара-
та само по този начин ще може 
да упражнява контрол върху из-
вършването и по-важното – упра-
влението на проектантския процес, 
който е свързан с творчески, високо 
квалифициран интелектуален труд, 
съобразен с бързо променящото се 
законодателство у нас и адапти-
ране на нормативната уредба към 
тази на Евросъюза. Проектантско-
то бюро ще трябва да се управлява 
само от квалифициран специалист 
– проектант с пълна проектант-
ска правоспособност. Освен това 
проектантското бюро ще трябва 
да се обяви от своя управител и 
да се регистрира в Камарата със 
своето седалище. Проектантите на 
свободна практика, които притежа-
ват пълна проектантска правоспо-
собност, както и проектантските 
дружества и търговците, вписани 
в търговските регистри с предмет 
на дейност инвестиционно проекти-
ране и устройствено планиране, ко-
ито се управляват от специалисти 
с пълна проектантска правоспособ-
ност осъществяват дейността си 
в проектантски бюра, проектанти-

те на свободна практика, които 
притежават ППП, нямат задълже-
ние да упражняват дейността си в 
проектански бюра.

ИНЖЕНЕРИНГ – ДА, но при 
ясни правила и липса на конфликт 
на интереси.

Инженерингът – т.е. извършване 
на проектиране и строителство от 
едно и също лице, най – често тър-
говец по см. на ТЗ е уредено в ЗУТ и 
следователно е допустимо по нашето 
законодателство. Обаче практиката 
показва, че при условията на бързо 
развиващия се напоследък бранш 
– строителството, все повече стро-
ителни компании назначават проек-
тантски колективи, които биват 
управлявани некомпетентно от неп-
рофесионалисти в инвестиционното 
проектиране. Същите ръководители 
са водени единствено от комерсиал-
ните си интереси и много често не 
се съобразяват с действащата нор-
мативна уредба и разпореждат на 
своите подчинени изготвянето на 
бързи и „икономични“ проектни ре-
шения, с които се изграждат сгради 
и съоръжения, опасни за бъдещите 
им ползватели и за обществото. Ин-
женерингът да се ограничи в рам-
ките на изготвянето на инвести-
ционен проект от изпълнителя на 
СМР само във фаза работен проект, 
когато преди това е изработен про-
ект във фаза идеен и технически 
проект, или само технически проект 
от проектантско бюро, несвързано 
със строителя. Нека тази отговор-
на част от строително – инвести-
ционния процес – проектирането да 
не се подценява и да се извършва 
само от правоспособни специалисти, 
контролирани и управлявани от про-
фесионално подготвени инженери и 
архитекти с пълна проектантска 
правоспособност. 

инж. душко опарлаков – 
председател на кииП ок 
Бургас

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ПРОЕК-
ТАНТА Регламентиране на пазара 
на проектирането 

Със ЗИД на ЗКАИИП бе отме-
нено понятието минимални цени и 
се въведе ново наименование „Ме-
тодика за определяне размера на 
възнагражденията за предоставяне 
на проектантски услуги“. 

Основният въпрос дискутиран 
сред членската маса в КИИП от 09
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една страна е – необходимо ли е 
да има минимални цени, и от дру-
га страна трябва ли те да бъдат 
спазвани? Ние считаме, че като 
проектанти се нуждаем от обекти-
вен критерий, който да защитава 
нивото на нашето възнаграждение. 
При определяне на възнаграждени-
ето следва да се вземе предвид и 
минималното съдържание на про-
ектните решения, към които пряко 
рефлектира обема и качеството на 
проектнатския труд.

Във връзка с изложеното относно 
определението „възнаграждението на 
проектанта“, считаме че в ЗКАИИП 
неправилно процесът на проектира-
не е определен като „проектантска 
услуга“. Осъществяваната дейност 
от проектанта е високо квалифи-
циран интелектуален труд, чийто 
резултат е обект защитен от ав-
торското право – чл. 3 ал.1 т.8 от 
ЗАПСП „Обект на авторското право 
са проекти, карти, схеми, планове и 
други, отнасящи се до архитекту-
рата, териториалното устройство, 
географията, топографията, музей-
ното дело и която и да е област на 
науката и техниката“.

Именно в тази насока би следва-
ло да бъде разглеждано възнаграж-
дението на проектанта, а именно 
като авторско възнаграждение по 
смисъла на ЗАПСП. 

Едно такова твърдение се 
подкрепя и от факта, че КИИП е 
професионална организация на про-
ектантите като физически лица, 

които са автори на проектите и 
носители на авторските права вър-
ху тях. С последните изменения на 
закона се прави опит да се регу-
лира дейността и на проектанти-
те, осъществяващи дейността си 
чрез юридически лица Дейността 
във връзка с проектирането, осъ-
ществявана от юридически лица по 
своята същност ще представлява 
една търговска дейност, която се 
урежда от други норми и същата 
не следва да бъде предмет на уреж-
дане от нашия специален закон. 

Не би могло от една страна да 
има свободно договаряне, а от друга 
страна да се вменява императив-
но задължение с неясни критерии, 
каквото е „себестойността на ус-
лугата“. Понятието услуга може да 
бъде предмет на законите, регла-
ментиращи търговската дейност, 
сред които не е ЗКАИИП.

инж. стефан кинарев – 
зам. председател на кииП ок 
софия-град

СТРУКТУРА НА КАМАРАТА или 
трябва ли да се боим от децентра-
лизацията.

През изминалите години от съз-
даването на КИИП, пред членовете 
и стои въпрос, който разделя ръко-
водство и членска маса.

В първия устав на КИИП ясно 
бяха подчертани, основните доку-
менти които трябва да се прием-
ат на ОС и тези които са в преро-
гативите на УС.

В устава, като че ли бяха наме-
рени прилични съотношения между 
дейността на УС и Областните ко-
легии и Професионалните секции.

Макар и трудно беше изградена 
работеща структура, която оси-
гурява дейността на КИИП. Дори 
след няколко години на 12.05.2006 
г. УС успя да приеме правилник за 
своята дейност. Като че ли всички 
разбраха – прекалената централи-
зация вреди на КИИП, тя дезинте-
ресира членовете към дейността 
КИИП и постепенно я превръща в 
казионна организация, където плащ-
таш – получаваш печат и се сещаш 
за нея след една година.

Новият закон върна спора в из-
ходна позиция:

1. Прави се опит Регионалните 
колегии да се превърнат в пощенски 
кутии, които придвижват докумен-
ти към УС.

2. Никъде не е ясно какви са 
структурите, които ще се занима-
ват с проектантската правоспо-
собност.

3. Много текстове дават въз-
можност на двойно тълкуване, ко-
ето разрешава на привържениците 
на централизацията да твърдят, 
че едва ли не само Устава трябва 
да се приема от ОС, а всички оста-
нали документи са прерогатив на 
УС. Считаме, че този въпрос не е 
маловажен и на него трябва да се 
обърне внимание при подготовката 
на изменения на закона.

София, май 2007

5523 - 29 юли 2007 г.
www.stroitelstvo.info











Проектантите са единни и готоВи с Предложенията си 
За ПроМяна на ЗкаииП 
КИИП проведе втора кръгла маса на тема: За по-добър Закон

На 11 юли 2007 г. в гранд-хотел 
България в гр. София Комисията за 
изменение на Закона за Камарите 

на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектира към 
КИИП организира втора кръгла 

маса, която събра представители 
на Комисията по местно самоу-
правление, регионална политика и 
благоустройство, Комисията по 
правните въпроси към Народното 
събрание, Министерство на регио-
налното развитие и благоустрой-
ство, посолството на Република 
Гърция, Камарата на архитектите 
в България, Съюза на архитектите 
в България, Българската асоциация 
на архитектите и инженерите 
консултанти, Районна Дирекция за 
национален строителен контрол– 
София, Института по нормотвор-
чество, медии и представители на 
професионалната гилдия.

инж. димитър начев – пред-
седател на Комисията за изменение 
на Закона за Камарите на инже- 09
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нерите и архитектите в инвести-
ционното проектиране (ЗКАИИП) 
към КИИП и председател на КИИП 
София-град откри втората кръгла 
маса и се обърна към участниците 
със следните думи:

Всички наши действия за из-
менение и допълнение на ЗКАИИП 
са продиктувани от желание да се 
подпомогне работата на Народно-
то събрание за усъвършенстване 
на нормативната база, свързана с 
работата на проектантите и по-
точно за промяна на Закона, така 
че нашия Закон да стане работещ, 
адекватен на нуждите на обще-
ството, осигуряващ едновременно 
защита на обществения интерес, 
качествено строителство в Бълга-
рия и творческа свобода, сигурност 
и гарантирана професионална реа-
лизация на проектантите инжене-
ри и архитекти, които работят в 
инвестиционното проектиране.

Христо Бисеров 
– зам. председател 
на Комисията по 
правните въпроси 
на Народното 
събрание

Знаете, че водещата комисия по 
този закон е комисията по местно 
самоуправление, в която участва г-
н Иван Сотиров. Правната комисия 
често взима отношение по въпроси, 
които имат специфичен правен ха-
рактер. Аз слушам дебата и виждам 
че всички усилия за насочени към 
това, което е за по-добър закон. 
Така че може да разчитате, поне 
на тези 2 комисии на българския 
парламент, че са отворени за ваши-
те идеи. Спорът, който водите за 
младите специалисти преди няколко 
дни в правната комисия ние гледа-
хме Закона за съдебната власт. По 
закон от години младшите специа-
листи от прокуратурата и адвока-
турата имат две годишен стаж. 
Аз съм бил младши-адвокат. Коле-
гите бяха младши-съдии, младши-
прокурори, сега ние го определихме 
на 3 години. Вдигнахме стажа за 
младшите специалисти. Аз не каз-
вам, че вие трябва да въвеждате 
подобни правила, но говоря за мо-
ята професия. Не казвам нищо, не 
го коментирам, защото както каза 
г-н Димитров популизма същест-
вува във всички професии. Така, че 
бъдете уверени, че вашите усилия 

са нещо, което се чува в Парламен-
та, но бъдете сигурни, че не всички 
ваши предложения ще минат през 
Парламента.

инж. иван 
сотиров – член 
на Комисията по 
местно самоупра-
вление, регионал-
на политика и 
благоустройство 

на Народното събрание

Смятам, че това е пътят пре-
ди да се правят законодателни 
промени, да има контакт, да има 
диалог и да се изведат промените 
в законодателството в браншови-
те организации, което трябва да 
бъде принцип не само в конкретния 
случай, изобщо когато се правят 
законодателни промени преди това 
да има дебат и всичките промени 
да бъдат изведени от браншовите 
организации на тези групи хора, ко-
ито в най-голяма степен засягат 
промените в закона, които имат 
компетентността и авторитета 
да направят най-компетентните 
предложения. За съжаление при по-
следните промени това не се случи 
в закона, но аз смята, че по добре 
да се случи късно, отколкото ни-
кога. Оптимист съм, от миналия 
път на дебата и този път виж-
дам че много от нещата които се 
предлагат са много аргументирани 
и разумни и съм убеден че в 90% от 
случаите тези предложения ще за-
легнат в едни бъдещи промени в За-
кона. И по двете теми, които бяха 
коментирани – за правоспособност-
та както миналия път и сега пре-
обладава това мнение, че трябва да 
бъде извършена промяна на закона 
в тази посока, така е в европей-
ската практика. Миналия път тук 
имахте гости от Виена, мисля че 
по този въпрос надали ще има се-
риозен отпор или тежък дебат в 
нашата комисия в пленарна зала. 
По въпроса за бюрата аз не съм ра-
ботил в бюра, не съм тесен специа-
лист в тази област, но бих изказал 
няколко съображения доколкото има 
много аналогични структури които 
работят и от чисто законодател-
на гледна точка. Има смисъл в зако-
на, дали ще бъде в този закон, дали 
ще залегне в други закони, това 
е на втори план. Има смисъл от 
залагането на бюра в Закона само 

ако те бъдат регламентирани като 
юридически лица, ако те трябва да 
извършват комплексно проектира-
не, но тогава има смисъл да бъдат 
заложени много сериозни критерии. 
Всеки съобразно компетентността 
си в определена област носи своя-
та отговорност със своя подпис и 
печат и вече хората се сдружават 
свободно, за да им се оптимизират 
разходите, дейността. Това не е 
необходимо да бъде заложено в За-
кона. В тази посока бих подкрепил 
едно такова предложение, ако има 
конкретно разписано предложение, 
създадено говоря като юридическо 
лице със съответните отговорно-
сти с регламентациите и крите-
риите. Тогава има смисъл, иначе аз 
не виждам смисъл да бъде заявено, 
така както е дадено в действител-
ност, създават повече проблеми от-
колкото ползата. 

Внесете конкретни текстове за 
промени и се надявам че не само аз, 
но и другите колеги от комисиите 
ще подкрепим вашите предложения 
за да бъдат дебатирани. Надявам се 
че и колегите от министерството 
също ще помагат в тази посока.

инж. Виолета 
ангелиева – ди-
ректор на дирек-
ция „ Технически 
правила и норми“ 
на МРРБ

Тази тема е от основно значе-
ние за вземане правилното решение 
при определяне критериите за при-
съждане проектантска правоспособ-
ност. Първо: относно изискването 
за придобит стаж като проектант. 
Това е много добро изискване, но за 
съжаление обличнето му в юридиче-
ска форма е доста комплицирано от 
една страна, от друга страна реа-
лизирането му е също много трудно 
– дали ще има такива проектанти 
с ППП, които на добра воля да обу-
чават стажанти. Второ: относно 
срока на валидност на издаденото 
удостоверение за правоспособност. 
Поддържам като цяло тази идея, 
но като форма за доказване на 
поддържане на професионално ниво 
и квалификация, а не като срок на 
валидност на сертификат. Мисля, 
че в европейските изисквания няма 
наложени срокове за серификати-
те, това се приема като един вид 
дискриминация. Считам, че именно 09
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С благодарност към участниците във втората кръгла маса, представители на Народното събрание, посолството на Република Гърция, Министер-
ство на регионалното развитие и благоустройство, КАБ, САБ, РДНСК, БААИК, Института по нормотворчество и КИИП.

задължение на Камарата е да про-
вежда обучителни мероприятия за 
нейните членове, както и дори да 
изисква полагането на тестове или 
изпити при необходимост от доказ-
ване на компетентност в професи-
онално отношение. Трето: относно 
това доколко трябва да бъдат ед-
накви изискванията при присъждане 
правоспособност на българските и 
чуждестранните проектанти, за да 
не се получи дискриминация на на-
шите проектанти от чуждестран-
ните. Какви са правомощията на 
завършилите бакалаври в Европей-
ските страни? Има ли правоспособ-
ност по определени категории обек-
ти или по видове сгради, така както 
германските колеги ни казаха? Тези 
проблеми трябва да бъдат решени. 
Надявам се и искам да призова с 
новия Закон за професионалните 
квалификации да бъдат прецизирани 
и синхронизирани тези постановки 
с промените на ЗКАИИП. 

инж. тасос конаклидис
Председател на Техническа Ка-

мара на Гърция ( Секция Централ-
на Македония

Преди две години влезе в сила 
нова институционална рамка за 
проучвания и доставка на услуги 
за публичния сектор. Новият закон 
напълно съответства на постанов-
ките на Директива 2004/18/ЕС и 
2004/17/ЕС.

Проектантът по обществени 
поръчки се регистрира в специален 
регистър на Министерство на окол-
ната среда и пространственото пла-

ниране. Възможност за регистриране: 
4 години след получаване на универси-
тетска диплома за инженер. 

Съгласно Закона следните лица 
нямат право да бъдат вписвани в 
този регистър:

· Лица, назначени от възлагащи 
органи, при всяка форма на служеб-
на зависимост

· Лица, назначени от физически 
и юридически лица от частния сек-
тор, при всяка форма на служебна 
зависимост.

· Лица, които имат собствена 
строителна фирма или са съдруж-
ници в собствена фирма или упра-
вители или съдружници в частни 
фирми с ограничена отговорност 
или членове на Борд на Директори 
или юридически представители на 
публични фирми с ограничена отго-
ворност, които са включени в Регис-
търа на строителните фирми.

· Лица, вписани в Регистъра на 
Експерт-конструкторите

· Лица, предоставящи услуги, 
под каквато и да е форма, на стро-
ителни предприятия, които са впи-
сани в Регистъра на строителните 
предприятия.

инж. ангел 
стоилов – 
началник на РДН-
СК София

Подкрепям предложението за 
контрол по всички части и в тази 
връзка и тристепенна скала. Кате-

горично заставам зад предложението 
хора с ограничена ПП да не работят 
3 и 4 категория строежи. Това е ад. 
Не може човек завършил от съответ-
ното висше учебно заведение да се 
сблъска, примерно, с една от другите 
специалности (не част конструктив-
на) с една 8, 10, 12, 20 етажна сграда 
и той да я направи с качество и съ-
гласно изискванията на Наредба 4. За 
мен това просто е невъзможно.

арх. Борислав 
Борисов – предсе-
дател на Сдру-
жението на 
урбанистите и 
общински съветник 
в СОС

Общоизвестна е европейската 
практика представителите на спе-
циализираната публична администра-
ция да получават високо възнаграж-
дение и да не развиват свой бизнес, 
да със статут на държавни служи-
тели и да са високо платени, за да 
не бъдат мотивирани да си докарват 
допълнително възнаграждение чрез 
проектантски труд. Ако допуснем, че 
те постоянно се занимават с проек-
тиране, ще се окаже че деформират 
проектантския пазар, защото се на-
мират от страната на съгласувател-
ния, одобряващ и контролиращ орган. 
Това е вътрешно противоречие и ако 
не се реши, няма да имаме европей-
ски статут на нашите проектанти. 
Всичко това го споделям с цялото си 
уважение към труда и личните ка-
чества на колегите-проектанти. 09
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Уважаеми колеги,
През м. февруари 2007 г. сформи-

рахме Комисия към КИИП, която 
да мотивира несъгласията ни с 
приетите изменения и допълнения 
към Закона за Камарите на архи-
тектите и инженерите в инвести-
ционното проектиране (ЗКАИИП/ 
през 2006 г . и да предложи нови 
изменения, които да направят за-
кона работещ, като да защитят 
не само професионалните интереси 
на проектантите, но и да съот-
ветстват на обществения интерес. 
Проведени бяха 12 заседания на Ко-
мисията, много неформални срещи 
с проектанти, две кръгли маси през 
м. май и м. юли в София с учас-
тието на народни представители, 
МРРБ, партньори от Инженерната 
камара на Саксония и Техническата 
камара на Гърция, сродни професи-
онални организации/KAБ, САБ, БАА-
ИК/, неправителствени организации, 
представители на медиите, които 
дадоха възможност да се постигне 
баланс и обществен консенсус.

Като председател на тази Ко-
мисия, искам да изкажа благодар-
ност на всички колеги, държавни 
институции, партньори, неправи-
телствени организации и медии, ко-
ито отделиха от личното си време 
и дадоха възможност да получим 
обществена подкрепа за нашите 
предложения.

Комисията финализира работа-
та си и е готова за предложи на 
Комисията по местно самоуправле-
ние, благоустройство и регионална 
политика към Народното събрание 
предложенията за изменение на 
ЗКАИИП, придружени с мотиви за 
тези промени.

Предлагам на Вашето внимание 
мотивите, които ще придружават 
предложенията ни и в следващи бро-
еве ще продължаваме да публикува-
ме на страниците на в. “Строител-
ство, Градът“ самите предложения.

Проектът на Закон за изме-
нение и допълнение на Закона за 
камарите на архитектите и ин-
женерите в инвестиционното про-
ектиране (ЗКАИИП) е изготвен във 
връзка със създалата се необходи-
мост за уточнения и избягване на 
практически затруднения при при-
лагането му след последното изме-
нение, прието и публикувано в ДВ 
бр.79/29.09.2006 г. 

С внесения от Министерския 
съвет проект на ЗИД ЗКАИИП през 
2006 г. се извърши привеждането на 
действащата уредба в съответ-
ствие с правото на Европейския 
съюз в областта на правото на 
установяване и свободното предос-
тавяне на услуги и ефективното 
им прилагане., както и в областта 
взаимното признаване на профе-
сионални квалификации. Със ЗИД 
ЗКАИИП се въведоха основните 
принципи на Директива 85/384/ЕИО 
и се създадоха правила, регулира-
щи упражняването на професиите 
„архитект“, съответно „инженер“, 
в областта на изработването на 
проекти за устройствени схеми и 
планове и инвестиционни проекти. 
Беше отстранена дискриминацион-
ната практика по отношение на 
свободното предоставяне на услу-
ги в инвестиционното проектира-
не от лицата, регистрирани като 
търговци по законодателството на 
държава – членка на Европейския 

съюз, или на друга държава – член-
ка на Европейското икономическо 
пространство. 

Същевременно прилагането на 
закона постави на дневен ред ре-
дица проблеми, които следва да се 
решат с настоящия проект.

1. Във връзка с проектант-
ската правоспособност. 

Действащият закон предвиди 
признаване на ограничена проек-
тантска правоспособност само въз 
основа на диплома за завършено 
висше образование по съответна-
та специалност. Практиката по-
казва, че в този отрасъл с оглед 
защитата на потребителите на 
проектантски услуги и опазване 
на публичния интерес, дейността 
изисква определен опит и стаж в 
инвестиционното проектиране под 
ръководството на правоспособни ли-
ца. Това е предвидено и при много 
други регулирани професии– юрис-
ти, лекари и пр. 

нашите предложения:
Създават се три нива на про-

ектантска правоспособност. Ста-
жант-проектантите са лица, по-
лу  чили дипломи от акредитирано 
висше училище с квалификация 
„архитект“, „строителен инженер“ 
или „инженер“ с образователно-ква-
лификационна степен „магистър“ 
или бакалавър с не по-малко от 240 
кредита. Те могат да работят без 
проектантска правоспособност към 
проектанти– физически лица или в 
проектантски бюра. След изтичане 
на 1 г. непрекъснат проектантски 
стаж за стажант– проектантите 
със завършена магистърска сте-
пен на образование и на 4 години 
за стажант– проектантите със 
завършена бакалавърска степен на 
образование, те могат да придоби-
ят ограничена проектантска пра-
воспособност. 

Ограничената проектантска 
правоспособност се придобива ста-
жант-проектанта въз основа на 
заявление за вписване в регистъра и 
съответен стаж, удостоверяван от 
проектанта с пълна проектантска 
правоспособност, към който той 
е работил като стажант. Проек-
тантският стаж се удостоверява 
по ред, определен в наредба, приета 
от УС на съответната камара. В 
ДР на закона е добавено определе-
ние за проектантски стаж. Няма 
изменения в предвидените в дейст-

МотиВи къМ Проекта на Закон За иЗМенение и доПълнение
на Закона За каМарите на арХитектите и инженерите
В инВестиционното Проектиране
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ващия закон проектантски услуги, 
които могат да се извършват от 
проектанти с ограничена правоспо-
собност. 

Пълна проектантска правос-
пособност се придобива от лица 
със завършена магистърска сте-
пен на образование и проектант-
ски стаж не по-малко от 2 годи-
ни като проектанти с ограничена 
правоспособност. Няма изменения в 
действащата уредба относно пре-
доставяните от тези проектанти 
услуги. Предвижда се обаче проек-
тантите с пълна проектантска 
правоспособност да се пререгистри-
рат на всеки 5 години, като удос-
товеряват непрекъснатостта на 
проектантския си стаж през този 
период.

Възпроизведен изцяло е чл. 10 

от действащия закон относно про-
ектантската правоспособност на 
чуждестранните лица. 

Редакционно, поради множества-
та изменения и допълнения е създа-
дена нова глава ІІІ на закона, която 
да замени действащата уредба в 
посочените насоки. Възпроизведени 
са изцяло разпоредбите от 2006 г. 
относно признаването на проек-
тантска правоспособност на чуж-
ди граждани и възможността им да 
участват в предвидените от този 
закон форми на сдружаване. 

Придобиването на проектант-
ската правоспособност се осъщест-
вява по нов начин – въз основа на 
предложение на ръководството на 
Регионалната колегия, въз основа 
на което се взема решение от УС 
на съответната камара и то под-

лежи на вписване в регистъра по 
чл.6, т.1 и 3. 

2. Във връзка със статута 
на проектантските бюра и 
про ектантските дружества.

През 2006 г. измененията в та-
зи материя създадоха основание за 
възприемане на проектантските 
бюра не като организационна фор-
ма на обединение на проектанти 
за съвместна дейност, а като общо 
работно място, което се използва 
съвместно (според чл.8, ал.1). В този 
смисъл, регистрирането на проек-
тантските бюра няма съществено 
значение, тъй като всеки от про-
ектантите, във връзка със своята 
правоспособност, регистрира седа-
лището на своята дейност. Бюро-
то отделно не е правен субект, 
който да подлежи на регистрация. 
Безсмислено е и регистрирането на 
работещите в бюрото проектанти, 
след като всеки от тях поотделно 
има правоспособност и носи отго-
ворност. Същевременно в чл. 8, ал. 3 
на действащия закон не са опреде-
лени изчерпателно данните, които 
подлежат на вписване. Необоснова-
ни са и ограниченията по ал.4, ако 
проектантското бюро се възприема 
само като място на работа. 

 В тази връзка, в чл. 14 от но-
вата гл. ІІІ на закона е определено 
проектантското дружество като 
юридическо лице, регистрирано по 
търговския закон, което задължи-
телно включва в предмета на дей-
ност проектиране и се ръководи от 
проектант с пълна проектантска 
правоспособност. Въз основа на 
тези допълнителни изисквания про-
ектанското бюро подлежи на впис-
ване в публичния регистър по чл. 6, 
т. 2 от закона. 

Запазена е единствената форма 
на сдружаване – проектантското 
дружество, като е предвидено това 
да бъде гражданско дружество за 
осъществяване на определена дей-
ност. 

Налага се дублираща с търгов-
ския регистър регистрация на про-
ектантските бюра и дружества, но 
това е в интерес на потребители-
те на проектантски услуги. 

  
3. Във връзка с регистраци-

онния режим.
В действащия закон са спомена-

ти отделните регистри и отчасти 
данните, които подлежат на реги- 09

. З
КА

ИИ
П



�0

стриране. В тази насока законопро-
ектът предвижда прецизиране, как-
то и публичността на регистрите 
и предоставянето на данни от тях 
в новия чл. 6а. 

Направено е уточнение, че въз-
ник ването на правоспособността 
на проектантите е в резултат 
на решението на Управителния съ-
вет (УС), който приема въз основа 
на предложението на Регионалната 
колегия. Правата при сдружаване то 
на проектанти възникват от самия 
договор за дружество, а впис ването 
е само регистрационно и с охрани-
телен и информационен характер. 

Във връзка с проектантския 
стаж, както и с оглед защита на 
пот ребителите, е регистрацията 
на договорите по чл.29 от закона, 
за която са въведени уточнения.

4. Във връзка със структу-
рата и компетентността на 
камарата на архитектите и 
камарата на инженерите в ин-
вестиционното проектиране, 
респ. регионалните колегии. 

Предлага се създаването на по-
оперативен орган за управление на 
камарите – УС, като съответно 
основната дейност по проверка на 
обстоятелствата, подлежащи на 
регистриране, преминава към Реги-
оналните колегии. 

Въведен е изрично режим на об-
жалване на решенията на ОС и на 
УС. Допълнена е компетентността 
на ОС да приема някои подзаконови-

те актове – наредби и правилници, 
които до момента са се приемали 
от УС. С оглед възможността за 
израстване, се предвижда ограниче-
нието за 2 мандата на член на УС 
по чл. 21, ал. 2 да се отнася само 
за избора на една и съща длъжност. 
Така член на УС, който е председа-
тел напр. на Регионална колегия, 
може да бъде избран на друга длъж-
ност в УС. Цялостно е променена 
дейността на съществуващите към 
момента дисциплинарни комисии, 
които стават комисии по етика. 
Съответно са въведени изменения и 
в отговорността на проектантите 
по този закон, която се осъщест-
вява на регионално ниво и вече не 
включва имуществени наказания. 

Предлага се в закона да се разпише 
структурата и компетентността 
на регионалните колегии, които ма-
кар и да не приемат са мостоятелни 
решения, имат важ ни правомощия 
във връзка с пре доставянето на 
проектантска правоспособност, осъ-
ществяването на контрол върху 
проектантската дейност на тери-
торията на региона, сключваните 
договори и пр. и са в непосредстве-
на връзка както с инвеститорите, 
така и с другите потребители на 
проектантски услуги. 

5. Правно-технически проблеми
Във връзка с прилагането на за-

кона и възникналите проблеми по 
някои немаловажни случаи се нала-
гат уточнения в редица разпоредби. 

Предвидена е по-детайлна рег-
ламентация относно водените ре-
гистри и публичността на данните 
от тях предвид защита на личните 
данни на проектантите и защита 
на обществения интерес.

Въведени се изисквания за про-
ектант и съответно определение 
за проектант, проектантски стаж 
и, проектантско дружество и про-
ектантско бюро. 

Определя се мястото на съхране-
ние, респ. издаването на удостовере-
ния, заверени копия и пр. от устави-
те, извлечения от регистрите и пр.

Направени са предложения за из-
менения в ЗУТ:

1. Предвижда се одобряване на 
инвестиционните договори и изда-
ване въз основа на тях на разреше-
ния за строеж само след предста-
вяне на удостоверение за вписване 
на тези договори в регистрите по 
чл. 6, т. 2 от закона.

2. В чл. 162 е определен ста-
тутът на проектантското бюро 
като проектант-юридическо лице, 
което е регистрирано едновременно 
по реда на ТЗ и на ЗКАИИП. 

Въз основа на гореизложеното 
предлагаме на Народното събрание 
да разгледа и приеме законопроекта.

Забележка: Имаме уверенията 
на народни представители, пред-
ставители на различни политиче-
ски партии, че ще подкрепят и ще 
бъдат вносители на всички нашите 
предложения, които отговарят на 
обществения интерес. 
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