План-програма на Работната група по нормативна уредба към
Съвета на РК София-град за 2018 – 2019 г.

I.

Приоритетно дейността на работната група ще бъде насочена към
нормативните документи, свързани с упражняване на професията
на територията на СО и вътрешната нормативна уредба на КАБ
чрез:
1. Работа по нормативни документи касаещи СО. (ЗУЗСО,
НАРЕДБИ НА СОС) - предложения и становища, свързани с
упражняването на професията и внасянето им в Комисията по
Нормативна уредба към УС на КАБ, НАГ и СОС, от името на РК
София – град.
2. Провеждане на периодични срещи на представители на
Съвета на РК София – град с представители на СО,НАГ и срещи
с институции, ангажирани с контрола и прилагането на
действащата нормативна уредба при упражняване на
професията, с цел своевременно информиране и
оптимизиране на конкретните дейности.
3. Участие на членове на РК София – град в ОЕСУТ, РЕСУТ и
други експертни съвети и комисии и обратна връзка,
посредством сигнали за несъответствия, спорни казуси и
коментари, придружени от конкретни мотивирани
предложения за усъвършенстване на действащите нормативни
текстове.
4. Изготвяне на становища от името на РК София – град във
връзка с предстоящи промени в нормативната уредба и
конкретни запитвания от официални институции.
5. Съвместна работа с правен консултант, при анализа и
прилагането на нормативните документи, изготвяне на
становища и предложения за усъвършенстване на
нормативната уредба.
Общо за дейността по т. I - 16000 лв.

II.

Съвместна работа – съгласуване на мнения и инициативи от
членовете на РК София – град чрез:
6. Своевременно публикуване на промени в основните
нормативни документи, касаещи упражняването на
професията на сайта на РК София – град.
7. Изготвяне и предоставяне за ползване на типова бланка за
внасяне на конкретни предложения, касаещи нормативната
база, регламентираща упражняването на професията на сайта
на РК София – град.
8. Поддържане на база данни - актуална нормативна уредба,
чрез абонамент към интернет базирани информационни
пакети.
9. Организиране на срещи (съвместно с работната група по
професионална дейност) с компетентни представители на
МРРБ, ДНСК и др. институции за разясняване и текуща
информация по актуални професионални теми и промени в
нормативната уредба.
10.Осигуряване на консултантска дейност и правна помощ от
специализиран юрист за членовете на РК София-град.
11.Участие на членове на РК София – град в комисии към
ведомства и институции, занимаващи се с промени и
усъвършенстване на нормативната уредба, касаеща
упражняването на професията.
Общо за дейността по т.II - 11000 лв.

III.

Съдействие и участие на членове на работната група в работата на
Комисията по Нормативни документи към УС на КАБ (при покана,
възлагане или включване на членове на Работната група в
състава) чрез:
12. Пряко участие на членове на Работната група в състава на
Комисията по Нормативни документи към УС на КАБ.

13. Изготвяне на мотивирани текстове – предложения, касаещи
промени и усъвършенстване на конкретни казуси от рамковата
нормативна уредба, свързана с упражняването на професията
и вътрешната нормативна уредба на КАБ и внасянето им в
Комисията по нормативни документи от името на РК София –
град.
Общо за дейността по т. III - 5000 лв.
IV.

Информационни модели, методики и други. Съвместни дейности
с Работната група по Професионална дейност.
Общо за дейността по т. IV – 4000 лв.

V.

Срокове за изпълнение – дейността е текуща, а при конкретно
възлагане от по-висока инстанция – съобразно изисквания срок.

VI.

Финансирането на дейността на работната група е
регламентирано в бюджета на РК София – град и е в размер на
36000 лв.

С цел оптималното и ползотворно разходване на предвидените за
дейността средства и при гарантирана възможност за ползването
им съобразно „новия финансов модел“ на КАБ, е допустимо
пренасочване на суми по отделните точки в размер до 10% от
общата сума.
При необходимост от допълнителни средства, свързани с
юридически консултации, участия във форуми, свързани с
дейността и други инициативи, ще бъде представено мотивирано
предложение за решение на Съвета на РК София – град.

* Програмата е съставена на базата на допустимите правомощия
на работната група към РК София – град, съществуващата
бюджетна рамка и разчита на отговорното съдействие на всички
членове на колегията.
*Програмата е приета от работната група по „Професионална
дейност“ на 30.10.2018г. и е утвърдена на заседание на Съвета на
РК София – град на 30.10.2018г.
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