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ПРОФЕСИОНАЛЕН КОДЕКС НА ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТАНТА
ГЛАВА І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.1. Професията на инженер-проектанта може да се изпълнява само от лице с
призната проектантска правоспособност,което отговаря на изискванията на Закона за
камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) и Устава
на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).
Чл.1.2. (1) Проектантската професия е комплекс от творчески дейности по създаване
на интелектуален продукт, който е обект на авторско право и защита по смисъла на чл.3, ал.1,
т.8 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).
(2) Членовете на КИИП избират свободно начина за създаване и реализация на
интелектуалния си продукт, спазвайки Устава на КИИП и Професионалния кодекс на инженер
- проектанта.
Чл.1.3. Инженер - проектантът трябва да уважава своята Камара и да допринася за
нейния обществен авторитет и развитие.
Чл.1.4. Инженер - проектантът не трябва да допуска постъпки и действия, които биха
уронили честта или достойнството на професията.
Чл.1.5. (1) Кодексът съдържа правила за професионално поведение, основани на
закона, морала, българските строителни традиции и международната практика.
(2) Правилата за професионално поведение на инженер - проектанта
включват:
• професионална компетентност и отговорност;
• честност и добросъвестност;
• спазване на професионална тайна и конфиденциалност;
• уважение към клиентите, колегите и обществото;
• толерантност към убежденията, етническата принадлежност, възрастта, пола и
социалното положение на личността.
Чл.1.6. Инженер - проектантът има право на професионална независимост и лична
свобода, без външно влияние или намеса при вземане на решения и действия, за които
-1-

• 24.09.2008

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
11.11.2007 г.

поема отговорност.
Чл.1.7. (1) Инженер - проектантът трябва да поддържа знанията и уменията си на ниво,
съответстващо на развитието на нормативната уредба, прогреса на технологиите и
измененията на законите.
(2) Инженер - проектантът трябва да се стреми да покрие изискванията за
добра инженерна практика.
Чл.1.8. Всички доказани нарушения на този Кодекс от член на КИИП подлежат на
санкции от Комисията по дисциплинарно производство на КИИП.
Чл.1.9. Професионалният кодекс на инженер - проектанта е задължителен за всички
членове на КИИП.
ГЛАВА ІІ
ОТНОШЕНИЯ ИНЖЕНЕР - ПРОЕКТАНТ И ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Чл.2.1. (1) Взаимоотношенията на инженер - проектанта с възложителя се уреждат с
писмен договор при условията на свободно договаряне.
(2) Инженер - проектантът договорира своето възнаграждение в съответствие с
вида и обема на проектантската задача, своята квалификация и сроковете за изпълнение,
при спазване на действащата “Методика за определяне на възнагражденията за
предоставяне на проектантски услуги”.
(3) Инженер - проектантът трябва да поема само тези задачи, за които има
необходимата квалификация и опит.
Чл.2.2. При поемане на задачата инженер - проектантът трябва да разясни на
възложителя действията, които възнамерява да предприеме и очакваните крайни резултати.
Чл.2.3. (1) Инженер - проектантът е длъжен да се съобразява с интереса на
възложителя, ако от това не произтичат вреди за обществото и държавата, като спазва
законите и професионалните правила и норми.
(2) В процеса на проектирането инженер - проектантът е длъжен да
информира възложителя за евентуалните изменения и допълнения, които може да повлияят
върху крайните резултати.
(3) Инженер - проектантът е длъжен да отговаря на всички професионални
въпроси, свързани с изпълнението на задачата, зададени му от възложителя.
(4) Инженер - проектантът е длъжен да бъде обективен и безпристрастен при
даването на съвет, оценка или решение.
Чл.2.4. Инженер - проектантът, член на КИИП, може да учреди с писмен договор
еднократното възмездно използване срещу възнаграждение на създадения от него
интелектуален продукт.
Чл.2.5. Ако в процеса на проектирането инженер - проектантът се убеди, че
възложителят извършва действия в нарушение на действащото законодателство в
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инвестиционното проектиране, той е длъжен:
• Да уведоми възложителя да промени своето решение
• Да откаже изпълнението на действия, противоречащи на нормативните актове в
Република България
Чл.2.6. (1) Инженер - проектантът е длъжен да регистрира своя договор за проектиране
на обекти от І , ІІ , ІІІ и ІV категория по чл. 137 от ЗУТ в Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране.
(2) За осигуряване защита на авторското си право инженерът проектант може
да регистрира в Камарата своя интелектуален продукт.
Чл.2.7. (1) Инженер - проектантът не трябва да приема от възложителя каквото и да е
друго възнаграждение или облага, извън уговореното в договора за проектиране и анексите
към него.
(2) Инженер - проектантът не трябва да предлага някакво заплащане или друга
облага на лица, от които зависи възлагането или приемането на проектантска услуга.
Чл.2.8. Инженер - проектантът ежегодно подава информация за проектиранете от него
обекти като попълва добросъвестно анкетната си карта.
ГЛАВА ІІІ
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИНЖЕНЕР – ПРОЕКТАНТИТЕ
Чл.3.1. Колегиалността е основно правило в отношенията между инженер проектантите.
Чл.3.2. (1) При провеждане на публични мероприятия на КИИП (събрания, заседания,
творчески срещи и др.) инженер - проектантът е длъжен да спазва установения ред и да
уважава своите колеги, като не допуска поставянето на други интереси над тези на Камарата.
(2) При нарушаване на ал. (1) инженер - проектантът получава официално
предупреждение от председателстващия на мероприятието, а при повторни непристойни
действия се отстранява след гласуване.
Чл.3.3. Инженер - проектантът не трябва да извършва действия, които противоречат на
Устава на КИИП и действащите нормативни документи в Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране.
Чл.3.4. Разногласия от непрофесионално естество при изпълнение на договорите за
проектиране и авторски надзор се решават чрез взаимно съгласие и разумен компромис.
Чл.3.5. В случай, че разногласията не са решени чрез разбирателство, въпросът може
да се отнесе до Комисията по дисциплинарно производство.
Чл.3.6. Не е допустимо инженер - проектантът да уронва престижа на свой колега, с
което би могъл да му навреди при упражняване на професията.
Чл.3.7. (1) Инженер - проектантът може да потърси консултация или помощ от свои
колеги.
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(2) Инженер - проектантите следва да си оказват професионална помощ.
Чл.3.8. Инженер
проектантът е длъжен да дава обективна оценка за своите
сътрудници при издаване на писмена или устна характеристика за тяхната професионална
дейност.
Чл.3.9. Инженер - проектантът е длъжен да се отнася към другите инженер-проектанти
като към равнопоставени колеги, без значение на практиката им и тяхното положение.
Чл.3.10. Инженер - проектантът може да поеме задача, изпълнявана преди това от
негов колега, само при условие че е установено, че предишният договор е прекратен и
финансовите въпроси са уредени.
Чл.3.11. Инженер - проектантът няма право да подписва друг колега под каквато и да е
форма в проектни материали, протоколи или актове по време на строителството.
Чл.3.12. Инженер - проектантът съблюдава стриктно Закона за авторското право, като
защитава своите и уважава чуждите права върху проектантските продукти.
Чл.3.13. (1) Инженер - проектантът няма право да използва или да работи по чужд
проект или фаза от него, без знанието и писменото съгласие на техния автор, когато по
обективни причини той не може да завърши проекта си.
(2) Не е допустимо инженер - проектантът да упражнява авторски надзор
върху чужд проект, без писменото съгласие на титуляра проектант.
(3) Не е допустимо инженер - проектантът да откаже авторски надзор върху
свой проект, в случаите, когато това е предвидено в договора за проектиране.
(4) Инженер - проектантът има право да разработва алтернативен проект за
постигане на по-добри технико-икономически показатели по инициатива на възложителя.
Чл.3.14. Инженер - проектантът не трябва да извършва недобросъвестни действия, с
които накърнява интересите на своите колеги.
ГЛАВА ІV
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИНЖЕНЕР - ПРОЕКТАНТА И КОМИСИЯТА ПО
ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО
Чл.4.1. Всички въпроси, свързани със спазването на Професионалния кодекс на
инженер - проектанта, се разглеждат в Комисията по дисциплинарно производство
Чл.4.2. В Комисията по дисциплинарно производство на КИИП може да постъпват
писмени жалби, изложения и молби, подадени от членове на КИИП, или от засегнати лица –
клиенти (възложители), служители в държавни или общински органи и отделни граждани.
Чл.4.3. Комисията по дисциплинарно производство на КИИП разглежда постъпилите
документи по чл.4.2. и изисква писмени обяснения от инженер - проектанта, упоменат в
документите. Анонимни сигнали не се разглеждат.
Чл. 4.4. Комисията по дисциплинарно производство на КИИП може да се самосезира
от публикации в пресата, радиото, телевизията и др. медии.
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Чл.4.5. По всяка писмена жалба, изложение или молба, Комисията по дисциплинарно
производство на КИИП взема мотивирано решение в 30-дневен срок, което се изпраща в
писмен вид до заинтересованите страни.
Чл.4.6. При констатирано нарушение на Професионалния кодекс на инженер проектанта, Комисията по дисциплинарно производство на КИИП образува дисциплинарно
производство в съответствие с Глава седма “Дисциплинарни нарушения и наказания.
Дисциплинарно производство” от Устава на КИИП.
ГЛАВА V
ПРОФЕСИОНАЛНА ТАЙНА
Чл.5.1. Конфиденциалността – запазване на професионалната тайна в интерес на
възложителя, е първостепенно задължение на инженер - проектанта.
Чл.5.2. Инженер - проектантът е длъжен да пази всяка информация, дадена му от
неговия възложител в процеса на проектирането, когато това изрично е записано в договора
за проектиране.
Чл.5.3. (1) Инженер - проектантът има право да запази в тайна съдържанието на
договора с възложителя за дадена проектантска услуга.
(2) В регламентирани от законодателството случаи инженер - проектантът е
длъжен да дава информация пред определените в законодателството компетентни органи за
своята проектантска дейност.
(3) Ръководството и служителите на КИИП нямат право да дават информация за
съдържанието на регистрираните договори за проектантски услуги.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящият Кодекс е приет от Общото събрание на КИИП, проведено в гр. София
на 10 и 11 ноември 2007 г., и влиза в действие с приемането му.
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