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                Искането за регистрация на договорите можеше да има ефект, ако в България 
правото приема надлежно сключен договор за установена норма и го защитава. Такова 
нещо няма!!! Всички знаем десетки и стотици случаи при които проектантски бюра с 
перфектни договори не могат да си получат хонорарите. Тази система не работи! 
Другото неадекватно предложение е инвеститорът да сключва договори с всеки един 
проектант по отделните специалности. Не знам кой „специалист” реши, че това е 
възможно, но явно е някой без особена практика и опит. Как си представяте, например: 
Идва някой инвеститор при Вас и Вие  му казвате „по твоя проект ще работят 11 души 
проектанти, подготви 11 договора, но гледай да не сбъркаш последователността на 
датите, иначе не отговарям за срока”. Това е пълен абсурд откъдето и да го гледаш! 
Инвеститорите вече се договарят с архитектите не само да получат готов проект, а да се 
включи и цялата процедура до издаване на разрешението за строеж, защото има случаи 
при които проектирането е най-лесната и бърза част от целия процес. Системата с 
отделни договори е невъзможна. Само ни настройва едни срещу други, вместо да си 
оформим добре сработени проектантски колективи и да се уважаваме един друг. Добре в 
ЗУТ имаше термин „Водещ проектант”, но на някой му попречи и набързо го махнаха.  
Дигитализацията. Едно желание на младите компютърджии, но до сега никой не може 
да даде смислено предложение как да се реализира – в какъв формат, как ще става 
съгласуването и одобряването, и редица други на пръв поглед дребни проблеми.  
По какъв начин ще се предоставят проекти в съда, ако възникне спор?  
В ЗУТ има чл.144, ал.1, т.3, но какво от това, след като никой не го спазва?!  
Не на последно място:  Не бива да се допуска юристи да Ви дават съвети на теми от 
които нищо не разбират!  Те си теглят чергата към тях – процедури и съд. Няма такова 
понятие като „законосъобразно творчество”! Творецът търси целесъобразни решения.  
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