МЕТОДИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ ОТ ИНЖЕНЕРИТЕ В УСТРОЙСТВЕНОТО
ПЛАНИРАНЕ И В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (ДВ, бр.17 от 2008 г.)
публиквана в ДВ бр. 26/30.03.2012г.
§ 1. В чл.6., т.4 думите „посочени в чл.19, ал.1” се заличават.
§ 2. В чл.7. основният текст на ал. 2 се изменя така:
“(2) Себестойността по чл.6, т.2 и 3 се определя в приложения към методиката, които се
приемат от Управителния съвет на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране,
публикуват се в специализирана преса и включват:”
§ 3. В Приложение № 1, “Себестойност на проектантските услуги по част „Конструктивна –
сгради и съоръжения”, Раздел 2. “Обхват и съдържание на инвестиционните проекти по част –
конструктивна”, към т.2.3.1. се прибавя нова подточка:
“- изготвяне на изкопен план”
§ 4. В Приложение № 4, “Себестойност на проектантските услуги по част „Геодезия и приложна
геодезия”, в таблица 1 към Раздел 6 се добавят следните нови позиции:
“
І.

Геодезически дейности при инвест.проектиране и строителство

14.11 Трасиране на осова мрежа
ІІ.

Устройствено планиране

6.4

Парцеларен план на линейни обекти

Бр.т. 1

м

60

100 30
“

§ 5. В Приложение № 7, “Себестойност на проектантските услуги по част „Рекултивация”:
1. В Раздел ІІІ забележките към таблица 1 се заличават.
2.Създава се нов Раздел ІV “Допълнителни разходи към себестойността на проектантските
услуги по част „Рекултивация”, които не са включени към Раздели ІІ и ІІІ.”
“Раздел ІV
Допълнителни разходи към себестойността на проектантските услуги по част
„Рекултивация”, които не са включени към Раздели ІІ и ІІІ
Към себестойността на проектантските услуги по част „Рекултивация” е необходимо да бъдат
включени разходи за:
1. Топографо – геодезични работи. Себестойността се определя по съответните методики
за част „Геодезия”
2. Почвени изследвания на подлежащите на рекултивация терени, както и на земните
маси, които при необходимост ще се използват за целите на рекултивацията:
2.1. Съставяне и изпълнение на проучвателна план-програма за необходимия минимален
брой субстратни и почвени проби, дълбочина на опробване, взимане на пробите,
съхранение и транспортиране до акредитирана лаборатория;
2.2. Анализи в акредитирана лаборатория (по ценоразпис) на:


задължителни показатели, характеризиращи лесорастителните свойства на
изследваните субстрати и почви: хумус (орган. С), g/kg; общ азот, g/kg; усвоими
форми на фосфор и калий, mg/kg; реакция на почвения разтвор (рН);



показатели, характеризиращи лесорастителните свойства на изследваните
субстрати и почви, анализирани при необходимост: общи форми на тежки
метали и металоиди – Cu, Pb, Zn, Cd, As, Fe, Mn, Cr, Ni, mg/kg; подвижни форми
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на тежки метали и металоиди – Cu, Pb, Zn, Cd, As, Fe, Mn, Cr, Ni, mg/kg (по
преценка и при необходимост); устойчиви органични замърсители и
нефтопродукти, mg/kg (при необходимост); обща сяра, сулфатна и сулфидна
сяра и др.


задължителни показатели, характеризиращи качествата на земните маси,
използвани за покритие (при необходимост от прилагането им): зърнометричен
състав, глинести частици с размери на зърната <0,002 mm, органични примеси
по БДС 11302, плаващи чакълени зърна с диаметър от 2 до 10 mm, водно
съдържание по БДС 3214, БДС 17146 или чрез mod. proctor, плътност,
коефициент на уплътняване, коефициент на филтрация по БДС 8497.

2.3. Съставяне на почвен доклад.
2.4. За почвените изследвания по таблица 2.
Таблица 2
Характеристика и
съдържание на
програмата
Съставяне и
изпълнение на
проучвателна планпрограма
Съставяне на
почвен доклад

% от стойността на лабораторните анализи на субстрати и
почви
от 1000 до 5000 лв.

от 5000 до 10000 лв.

над 10000 лв.

10

8.5

8

20

15

12

3. Изготвяне на технологична карта за изпълнение на биологичната рекултивация за
селскостопанско ползване и дендрологичен проект за изпълнение на биологичната
рекултивация за горскостопанско ползване – разработва се допълнително, като
себестойността им не може да бъде по-ниска от 10% от общата себестойност на
проекта по част „Рекултивация”.”
Заключителна разпоредба
§ 6. Измененията и допълненията в Методиката са приети на основание чл. 6, т. 7 и чл. 29
от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране с
решение на УС на КИИП на 25.11.2011 г. и влизат в сила от 01.01.2012 г.

Председател на УС на КИИП:
инж. Стефан Кинарев
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