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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ СЪВЕТНИК НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ  КЪМ 
КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

 
Регионална колегия София-град към КАБ набира оферти за избор на юридически съветник за 
дълготрайно сътрудничество със следните основни задачи: 
 
Има се предвид помощ при анализа на нормативна уредба, касаеща както организацията 
(ЗКАИИП, Устав и т.н), така и строителния процес – ЗУТ и наредбите към него, ЗАСП, ЗУЗСО и 
т.н.  и помощ при изготвянето на становища и предложения (задание от работната група) 
 

1. Правно консултиране на регионалната колегия - казуси, възникнали в рамките на 
годината (по електронен път). Има се предвид основно законосъобразността на 
проекто-решенията на органите, разяснителни тълкувания на нормативни 
текстове. 

2. Общо събрание на КАБ – 1 път годишно редовно  - продължителност 2-3 дена 
извън гр. София, като разходите за командировката ще са за сметка на 
Възложителя. 

3. Общо Събрание на РК София-град  – 1 път годишно редовно;  продължителност 1 
ден в гр. София.  

4. Консултиране и участие в работни групи към регионалната колегия – според 
текущите задачи. (да се уточни начина на участие - по електронен път, устно на 
място, писменно? Както и колко пъти минимум в месеца, посочени са 48 часа, но 
те могат да са малко но могат да са необходими и повече). 

5. Консултиране при изработка на типови договори за проектиране.  
6. Правна помощ за членовете на колегията – във връзка с практикуване на 

професията 
Всички оферти  да се предоставят писмено. Изборът ще се извърши на база комплексна 
оценка: 40% тежест на цената и 40% тежест на професионалният опит на кандидата и 20% 
оценка от беседата с представители на РК София-град.  
Договорът ще се сключи за срок от една година. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДО СЪВЕТА НА РК СОФИЯ 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
Във връзка с отправено запитване Ви представям оферта за избор на юридически съветник 
на регионална колегия София  към Камара на архитектите в България. 
 

 
Административни данни за кандидата 

 

 

 

 

 

 
 

ОФЕРТА 
 

№ ед. мярка минимално 
количество  

единична 
цена 

общо 

1 часа 48   

2 дена 3х8=24   

3 дена 1х8=8   

4 часа 28   

5 часа 36   

6 часа 44   

ОБЩА ЦЕНА  

 
Срок на валидност на офертата 30 дена.  
 
Прилагам: 

1. Диплома за завършено висше образование.  
2. CV със снимка. 
3. Доказателства за професионален опит -препоръки и др. по преценка на кандидата. 

 
 

Име, Фамилия, Подпис 

       
Дата:..............2013 г. 
 
 
 
 
 

 


