
 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА ПРЕЗ 2022 год. 

НА СЕКЦИЯ „ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО“ КЪМ КАМАРА НА 

СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

 

Неотложни въпроси: 

 

1. Създаване на работни групи за промени в законодателната и нормативна 

наредби и активно участие на експерти от секцията по конкретни теми: 

1.1. Закон за устройство на територията и нормативните актове по неговото 

прилагане: 

 промяна в ЗУТ относно гаранционните срокове след предаване на обекта; 

 промяна в Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти относно включване към Технически проект и инсталационен план; 

 промяна в Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството относно оптимизиране съдържанието на съставяните по 

време на строителството актове и протоколи.   

1.2. Закон за обществените поръчки:   

 унифициране на договорите за строителство; 

 въвеждане на ясни права и задължения, както на Изпълнител, така и на 

Възложител; 

 осъвременяване на договорите за изпълнение на строителство и 

включване на текстове и критерии, позволяващи и посочващи механизъм 

на индексация. 

1.3. Закон за трудова миграция и трудовата мобилност и подзаконовите актове за 

неговото прилагане: 

 Процедури по наемане на работна сила от трети страни – извеждане на 

предложение за облекчаване на режима за внос на работна сила. 

 

2. Задълбочаване на сътрудничеството с други организации в инвестиционния 

процес с оглед преодоляване на кризисните моменти в сектора – срещи с КАБ, 

КИИП, Сдружение на предприемачите в строителството. 

 

3. Проучване възможностите за създаване на онлайн регистър на: 

 работещите, назначени на трудово правоотношение в строителните фирми, в 

които да се отразяват придобита степен на образование, успешно преминато 

обучение и курсове за актуализирана професионална квалификация; 

 некоректно работещите фирми/доставчици и установяване на норми и 

критерии за коректност. 

 

4. Организиране и провеждане на кръгла маса/семинар (изнесен), съвместно с 

ръководствата на всички секции, между представители на КСБ и държавни 

институции, за обсъждане и правилно формулиране на проблемите в сектора в 

условията на криза, с цел намиране на решения. 

 



 

 

 

Мероприятия с постоянен срок на изпълнение: 

 

1. Провеждане на регулярни срещи с фирмите от секция „Високо строителство“ – 

всеки 3-ти вторник през два месеца (следваща среща – 21 юни 2022 г.). 

 

2. Подпомагане работата на УС на КСБ относно дейностите в областта на 

високото строителство.  

 

3. Участие в Технически комитети към Български институт за стандартизация 

(БИС). 

 

4. Сътрудничество с в. „Строител” за популяризиране на дейността на секцията и 

за информиране на членовете на КСБ. 

 

 

 

 

инж. СТЕФАН ТОТЕВ 
 

Председател на секция  

“Високо строителство” 

 


