
 

                                                 О Т Ч Е Т 

                                       от арх. Георги Иванов Мечанов                                                                          

– заместник председател  на РК София – град към КАБ и ръководител на     

работна група по нормативна уредба към РК София - град  

           Относно:  Дейността на работната група по нормативна уредба към 

РК   София - град  за периода  11.2017 г. – 10.2018 г. 

          Състав на работната група:    арх. Георги Мечанов  - председател 

                                                                 арх. Милен Русинов 

                                                                 арх. Добринка Камбурова   

                                                                 арх. Весела Георгиева 

                                                                 арх. Величка Тименова 

                                                                 ландш. арх. Асен Илиев  

                                                                (ландш. Арх. Веселина Калайкова) 

         Уважаеми колеги,  

         През отчетния период, на работната група бяха възлагани конкретни 

задачи, участия в комисии и работни групи, както и свързани с 

нормативната уредба, отнасяща се до професионалната ни дейност. По 

инициатива на ръководството на РК, на членове на работната група, както 

и на други колеги, членове на РК София-град, бяха направени обсъждания 

и предложения за допълнения и промени и в други нормативни 

документи, които имат отношение към упражняването на професията ни. 

За периода са проведени две събирания на работната група в офиса на РК 

София- град , както и периодични срещи и консултации  на председателя и 

зам. председателите на РК София-град с юридическия консултант адв. 

Александрова във връзка с текущи проблеми, становища и инициативи, 

свързани с нормативната уредба.  Отделни членове на работната група са 

присъствали, като представители на РК София-град в заседания на 

комисии в НС, СО, НАГ, КАБ и КИИП.  Текущо по електронна поща е 



обменяна необходимата информация по актуалните теми, съгласувани са 

текстове и са утвърждавани неприсъствено. 

Някои от основните дейности и форуми, в които са взели участие 

членовете на работната група и ръководството на РК София-град 

са:  

 

1. Ръководството на РК София-град бе официално поканено от 

Комисията по регионална политика, благоустройство и местно 

самоуправление към Народното събрание на Република България, 

и взе участие в обществена консултация по проекта за ЗИД на 

ЗУЗСО, което се проведе на 23.11.2017 г. в НС. 

 

2. На 13.12.2017 г. беше проведена работна среща организирана от и 

с участието на председателя и зам. председателите на РК София-

град  с председателя и зам. председателите на КИИП София – град, 

на която се дискутираха актуалните проблеми на действащата 

нормативна уредба и упражняването на професията, както и 

съвместни инициативи в защита интересите на членовете на 

колегиите.  

 

3. Среща на ръководството и членове на работната група в офиса на 

КАБ РК София – град с юрист за обсъждане на проекти за текстове 

за промени в ЗКАИИП и някои проблеми свързани с вътрешната 

нормативна уредба на КАБ. 

4. Работни срещи на председателя, зам. председателите, членове на 

работната група и членове на РК за коментари и предложения за 

прецизиране редакцията на някои текстове и определения в 

ЗИДЗУЗСО ( 30.01. – 19.03. 2018 г.). 

5. Работна среща с председателя на САБ арх. Георги Бакалов за 

обсъждане на предложения по текстове на ЗИДЗУЗСО  – 

08.02.2018. г. 

6. Участие на арх. Иван Аврамов, арх. Емил Сардарев и други членове 

на РК София – град  в „Балкански архитектурен форум“, който се 



проведе в гр. София (17.03 – 19.03. 2018 г.), под патронажа на 

Международния съюз на архитектите, МБПСЕС2018 и МРРБ.  За 

успешното провеждане, подготовката на учредителните 

документи и организацията на форума изключителни заслуги има 

арх. Истелиана Атанасова, която е официален представител и член 

на ръководството на Международния съюз на архитектите и 

активен член на РК София – град. 

 

7. Семинар – „Основни принципи на пожарна безопасност при 

проектирането на сгради“ (28.03. 2018 г. и 25.04.2018 г.) с лектори - 

водещи специалисти в областта, осъществен по инициатива и 

благодарение на добрата организация създадена от арх. Николай 

Колев, председател на АК „Е“ към РК София – град.  

  

8. Участие на арх. Георги Мечанов и членове на работната група в 

заседание на Комисията по нормативна уредба към КАБ –относно 

промени в ЗИДЗУТ  и нови идеи на КАБ - 27.04.2018 г. 

9. Дискусионен форум по ЗУТ и ЗУЗСО, проведен на 14.06.2018 г. от 

адв. Емилия Александрова в зала 1 на САБ. 

10. Семинар за авторското право - проведен на 18.06.2018 г. от адв. 

Емилия Александрова в зала 1 на САБ. 

11. Работни срещи на председателя, зам. председателите, членове на 

работните групи и членове на РК за коментари и предложения за 

прецизиране редакцията на някои текстове и определения в 

ЗИДЗУТ ( 03.06. – 10.09. 2018 г.). 

12. Периодично информиране от арх. Георги Мечанов на членовете на 

работната група по ел. поща и Съвета на РК София – град на 

редовни заседания,  за актуални теми и проблеми, касаещи 

нормативната уредба свързана с упражняването на професията. 

В описаните дейности и форуми, взеха активно участие колегите, членове 

на работната група, за което изказвам своята благодарност. 



          Изказвам своята специална благодарност на колегите от 

ръководството на РК София – град, арх. Иван Аврамов и арх. Емил 

Сардарев, за участието и пълното съдействие за ползотворната работа на 

работната група.       

                        

             София                                                     С уважение:          

        27.10.2018 г.                                                                  / арх. Георги Мечанов / 

                          


