11 ЗАКОН ЗА КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 19

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАКОНА
Наименование
на закона:

Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното
проектиране

Код на закона

11

Обнародван:

ДВ бр. 20 от 04.03.2003г.

В сила от:

04.03.2003г.

Изменения и
допълнения на
закона:

Общо: 11
изм. и доп., бр. 65 от 22.07.2003 г.,
изм., бр. 77 от 27.09.2005 г., в сила
от 27.09.2005 г., бр. 30 от 11.04.2006
г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и
доп., бр. 79 от 29.09.2006 г., изм., бр.
59 от 20.07.2007 г., в сила от
1.03.2008 г., бр. 13 от 8.02.2008 г., в
сила от 8.02.2008 г., изм. и доп., бр. Последно изменение ДВ
28 от 14.04.2009 г., изм., бр. 15 от бр. 83 от 24.09.2013 г
23.02.2010 г., в сила от 23.02.2010 г.,
бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от
26.11.2012 г., бр. 66 от 26.07.2013 г.,
в сила от 26.07.2013 г., изм. и доп.,
бр. 83 от 24.09.2013 г.
През настоящата
----година
Брой изменения през
изследваната година

Прилагащи
органи:

2

ОС на Камара на архитектите и инженерите в инвестиционното
проектиране, УС на Камарата на архитектите; УС на на Камарата на
инженерите в инвестиционното проектиране

Други органи по
---прилагане на
акта:
Контрол по
прилагане на
акта:

Комисията по дисциплинарно производство към съответната камара

Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

НАРЕДБА No 2 / 01.05.2004г.
ЗА ПРОЕКТАНТСКАТА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ИНЖЕНЕРИТЕ,
РЕГИСТРИРАНИ В КИИП
Правно основание
Орган издал акта::

4.2 от Устава на КИИП и чл. 142, ал.8 от ЗУТ
Общото събрание на КИИП, проведено на 01.05.2004г.

Обнародван

----

Изменения и
допълнения на акта

2

Прилагащи органи: УС на КИИП
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

У став на Камарата на архитектите в България
Правно основание
Орган издал акта::

Чл.18 от ЗКАИИП
Учредително събрание на Камарата на архитектите в
България

Обнародван

Приет на 19 – 20.09.2003г. на Учр.Събрание на КАБ

Изменения и
допълнения на акта

6

Прилагащи органи: УС на КАБ
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

Устав на камарата на инженерите в инвестиционното проектиране
Правно основание
Орган издал акта::

Чл.18 от ЗКАИИП
Учредително събрание на КИИП

Обнародван

Приет на 27-28.09.2003г. на Учр.събрание на КИИП

Изменения и
допълнения на акта

-------

Прилагащи органи: УС на КИИП
Бележки и общи Сравнително лесен достъп до информация, необходима
коментари по
за започване и упражняване на дейността чрез създадения електронен
закона
регистър, извличане на необходимата информация във връзка с
упражняването на дейността
Препоръки от
общ характер

------

