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МЕТОДИКА 
за определяне на размера на възнагражденията  

за предоставяне на проектантски услуги от инженерите  в 
устройственото планиране и в инвестиционното проектиране 

 
Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл. 1. С тази методика се регла-
ментира начинът за определяне раз-
мера на възнагражденията за предос-
тавяне на проектантски услуги от ин-
женерите в областта на устройстве-
ното планиране и в инвестиционното 
проектиране. 

Чл. 2. (1) Методиката цели да га-
рантира предоставянето на качест-
вени проектантски услуги в съот-
ветствие с обществения интерес, с ин-
тересите на потребителите на проек-
тантски услуги и строителни продукти, 
при стриктно спазване на норматив-
ната уредба в областта на инженер-
ните части в устройственото планира-
не и инвестиционното проектиране, 
както и на добрата проектантска прак-
тика. 

(2) Постигането на целите по ал. 1 
се осъществява чрез осигуряване на 
условия за свободна конкуренция меж-

ду инженерите в инвестиционното про-
ектиране, свободен избор на инженери 
от възложителите (инвеститорите), 
недопускане на монополизъм, недоб-
росъвестна практика и неравностойно 
положение на участници в инвести-
ционното проектиране. 

Чл. 3. (1) Възнагражденията на 
инженерите в устройственото плани-
ране и инвестиционното проектиране 
се определят в писмен договор с 
възложителя на проектантска услуга 
въз основа на свободно договаряне. 

(2) Договореното възнаграждение 
по ал. 1 не може да бъде по-ниско от 
себестойността на извършената про-
ектантска услуга, съответстваща по 
качество на нормативните изисквания 
и на добрата проектантска практика, с 
изключение на проекти за молитвени 
домове и за лица в неравностойно 
положение. 

 
Глава втора 

СТРУКТУРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА 
 

Чл. 4. Възнагражденията на инже-
нерите в устройственото планиране и 
в инвестиционното проектиране, с из-
ключение на проектите за молитвени 
домове и за лица в неравностойно 
положение, включват себестойността 
на проектантската услуга и печалба, 
като допълнително може да се 
начислява данък добавена стойност. 

Чл. 5. Себестойността на проек-
тантската услуга се състои от: 

1. Разходи за управление на проек-
тантския процес и разходи за труд, 
включващи възнаграждения и задъл-
жителни осигурителни вноски за пер-
сонала, пряко ангажиран с проекти-

рането, за обслужващ и администра-
тивен персонал; 

2. Разходи за обзавеждане, съоръ-
жаване, материали и консумативи; 

3. Разходи за комуникации (теле-
фон, факс, достъп до интернет и дру-
ги); 

4. Разходи за поддръжка на офис 
(наем, електрическа енергия, отоп-
ление, вода и други); 

5. Разходи за амортизация на тех-
ника, софтуер и сгради; 

6. Разходи за застраховки; 
7. Разходи за транспорт и меха-

низация; 
8. Разходи за командировки; 
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9. Разходи за обучение за под-
държане и повишаване на професио-
налната квалификация на персонала; 

10. Други специфични (присъщи на 
услугата) разходи. 

Чл. 6. Себестойността на проек-
тантската услуга може да се определя 
чрез: 

1. Калкулации на отделните еле-
менти от себестойността; 

2. Процент от строителната стой-
ност на обекта; 

3. Алгоритъм за обработка на съ-
ществени натурални показатели за 
размерност и сложност на проекти-
рания обект или негов етап (част); 

4. Остойностяване на преките раз-
ходи на труд с часовите ставки, посо-
чени в чл. 19, ал. 1. 

Чл.7. (1) Себестойността на проек-
тантските услуги в устройственото 
планиране на инженерните части в ин-
вестиционното проектиране, отгова-
рящи на изискванията на норматив-
ната уредба и на добрата проектан-
тска практика, както и при отчитане на 
пазарните нива на разходите за пре-
доставяне на проектантските услуги, 
се определя общо за всички етапи на 
устройствените планове и всички фази 
на инвестиционните проекти, освен 
ако в приложенията или Наредба №4 
не е указано друго, за регламентира-
ния от нормативните актове обхват и 
съдържание на инвестиционните прое-
кти, за нормални срокове на предос-
тавяне на проектантските услуги и за 
нови, еднократно изпълнявани в стра-
ната проекти (части). 

(2) Себестойността по ал. 1 се оп-
ределя в приложения към методиката, 
които се приемат от Управителния 
съвет на Камарата на инженерите в 
инвестиционното проектиране, публи-
куват се в специализирана преса и 
включват: 

1. Приложение № 1. Себестойност 
на проектантски услуги по част “Конс-
труктивна - сгради и съоръжения”; 

2. Приложение № 2. Себестойност 
на проектантски услуги по част 

“Транспортно строителство и транс-
портни съоръжения”; 

3. Приложение № 3. Себестойност 
на проектантски услуги по част “Хид-
ротехническа, хидромелиоративна, во-
доснабдяване, канализация и пре-
чистване на водите”; 

4. Приложение № 4. Себестойност 
на проектантски услуги по част “Гео-
дезия и приложна геодезия”; 

5. Приложение № 5. Себестойност 
на проектантски услуги по част “Мини 
и кариери”; 

6. Приложение № 6. Себестойност 
на проектантски услуги по част “Геоло-
гопроучвателни, хидрогеоложки и 
геотехнически  работи”; 

7. Приложение № 7. Себестойност 
на проектантски услуги по част 
“Рекултивация”; 

8. Приложение № 8. Себестойност 
на проектантски услуги по част “Елек-
тротехническа, КИП и автоматика, 
съобщителна техника”; 

9. Приложение № 9. Себестойност 
на проектантски услуги по част “Отоп-
лителни, вентилационни, климатични, 
хладилни и сушилни инсталации, 
топлоснабдяване и газоснабдяване”; 

10. Приложение № 10. Себес-
тойност на проектантски услуги по 
част “Технологична”; 

11. Приложение № 11. Себестой-
ност на проектантски услуги по част 
“Паркоустройство и благоустройство” 
(Ландшафтна архитектура). 

(3) Себестойността на проектан-
тски услуги, предоставяни в различни 
от дефинираните в ал. 1 условия, се 
коригира с коефициенти, които са по-
сочени в глава четвърта на настоя-
щата методика. 

Чл. 8. Печалбата на инженерите в 
инвестиционното проектиране  и в ус-
тройственото планиране, като част от 
тяхното възнаграждение за предоста-
вяните проектантски услуги се дого-
варя свободно, като е допустимо  във 
възнаграждението да не се включва 
печалба. 
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Глава трета 
ДОГОВАРЯНЕ РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА 

 
Чл. 9. (1) Размерите на възнаг-

ражденията на инженерите в инвес-
тиционното проектиране и в устройст-
веното планиране се договарят с въз-
ложителя и се посочват в писмен 
договор, сключен между страните, при 
спазване на нормативната уредба и 
изискванията на чл. 3. 

(2) Договорът се сключва общо 
или поотделно за всички инженерни 
части на обекта с разбивка на въз-
награждението по отделните части 
(специалности), включително и за 
частта „Управление (и координация) 
на проектантския процес”. 

(3)  За всяка част себестойността 
се определя по посочените в чл. 7 
приложения. 

(4) Когато с един договор се въз-
лага проектирането на няколко обекта 
или подобекта, възнаграждението за 
всеки един от тях се определя по-
отделно. 

Чл. 10. (1) Договорите по чл. 9 
трябва да съдържат: 

1. Наименованието на обекта и/ 
или частта; 

2. Местонахождението на обекта; 
3. Съществените технически пара-

метри на обекта; 
4. Данни за възложителя; 
5. Данни за изпълнителя; 
6. Данни за обхвата (обема) на 

предоставяната проектантска услуга; 
7. Размера на договореното въз-

награждение; 
8. Сроковете за изпълнение на 

договора. 
(2) Неразделна част от договора е 

технико–икономическо задание за 
проектиране, представено от възло-
жителя. 

Чл. 11. Договорите по чл. 9 за 
изработване на устройствени схеми и 
планове и за инвестиционно проекти-
ране на обекти от първа до четвърта 
категория по чл. 137, т. 1 - 4 от Закона 
за устройство на територията се ре-
гистрират в Камарата на инженерите в 
инвестиционното проектиране в срок 
до 15 дни след началото на изпъл-
нението им. 

Чл. 12. (1) Инженер, предоставил 
проектантски услуги на цени (с въз-
награждение), по-ниски от себестой-
ността им, подлежи на дисциплинарно 
наказание по реда на глава седма от 
Закона за камарите на архитектите и 
инженерите в инвестиционното проек-
тиране. 

(2) Инженер, подписал договор за 
предоставяне на проектантски услуги 
на цени (с възнаграждение), по-ниски 
от себестойността им по чл. 7, пред-
ставя в Камарата на инженерите в 
инвестиционното проектиране писме-
на обосновка в срок до 15 дни след 
подписване на договора. 

(3) Инженер, предоставил проек-
тантски услуги на цени (с възнаграж-
дение), по-ниски от себестойността им 
по чл. 7, представя  в Камарата на ин-
женерите в инвестиционното проек-
тиране писмено обяснение в срок до 
15 дни след предоставянето на съот-
ветната услуга. 

(4) Проектантите, неспазили изиск-
ванията по ал. 2 и 3, подлежат на дис-
циплинарно наказание по реда на 
глава седма от Закона за камарите на 
архитектите и инженерите в инвести-
ционното проектиране. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9  
 

СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОЕКТАНТСКИТЕ УСЛУГИ ПО  
ЧАСТ „ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ, 

КЛИМАТИЧНИ, ХЛАДИЛНИ И СУШИЛНИ  ИНСТАЛАЦИИ, 
ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” 

 
Себестойността на проектантската 

услуга се определя в зависимост от 
стойността на инсталацията, нейната 
сложност и от вида на изпълнените 
работи, като процент от стойността й. 

Предварителното ориентировъчно 
определяне на стойността на инста-
лациите се извършва по фиг. 1 (за 
отоплителни инсталации и за инста-
лации с вентилаторни конвектори за 
отопление и охлаждане без централна 
система за обработка и транспор-
тиране на вентилационен въздух) и по 
фиг. 2 (за вентилационни и клима-
тични инсталации). В тези фигури се 
влиза с предварително определени по 
уедрени показатели отоплителна мощ-
ност (фиг. 1) или дебит на въздуха 
(фиг. 2). За определяне на последния 
се ползват данни от табл. 1, а при 
необхванати случаи проектантът се 
основава на собствения си опит, пот-
върден от практиката и литературата. 
Същото се отнася и за отоплителната 
мощност, необходима за фиг. 1. Гра-
фиките по фиг. 1 и фиг. 2 са съставени 
въз основа на реално изпълнени обек-
ти в последните години.  

Във фиг. 1 с крива № 1 са показани 
цени на отоплителни инсталации – 
нисък ценови клас, с метална тръбна 
разводка, панелни или чугунени отоп-
лителни тела, умерени изисквания към 
арматурата. Тук са включени и отоп-
лителните инсталации с топловъз-
душни апарати. С крива № 2 са пока-
зани цени за инсталации – висок це-
нови клас, с разпределителни колек-
торни табла и гъвкави тръби, луксозни 
отоплителни тела. Включена е арма-
тура с високи изисквания за функцио-
налност, качество и външен вид. За 
всяка една мощност на отоплителна 
инсталация по графиката се отчита 

специфичната стойност в лв./кВт, 
заключена между криви 1 и 2 и от нея 
се получава стойността на капитал-
ните вложения. Между криви 3 и 4 по 
същия начин се получават стой-
ностите на инсталациите с вентила-
торни конвектори за отопление и 
охлаждане. Долната крива е за такива 
от нисък ценови клас, двутръбна сис-
тема. Горната крива третира високия 
ценови клас на съоръженията и еле-
ментите на системата, четиритръбна 
система, повишени изисквания към 
контрола и управлението. 

Във фиг. 2 са представени гра-
фиките за вентилационни и за клима-
тични инсталации, като за определяне 
на дебитите служи приложената табл. 
1 или технологично задание. Крива № 
1 за вентилация включва вентила-
ционни инсталации с въздуховоди от 
поцинкована ламарина, вентилатори, 
решетки и елементи нисък ценови 
клас. Крива № 2 за вентилация  включ-
ва нагнетателно-смукателни инстала-
ции с оползотворяване на отпадната 
топлина, със завишени изисквания и 
съоръжения и елементи от висок це-
нови клас. Крива № 3 за климатичните 
инсталации включва централни сис-
теми с охлаждане и загряване на въз-
духа, системи с вентилаторни конвек-
тори с централна подготовка на вен-
тилационния въздух, съоръжения и 
елементи нисък ценови клас. Крива № 
4 включва освен високия ценови клас 
на оборудването, пълна топло- и 
влажностна обработка на въздуха и 
оползотворяване на отпадната топли-
на. Не са включени разходи по КИП и 
А. 

В табл. 2 и табл. 3  са дадени стой-
ности на линеен метър за топлопре-
носни мрежи и на абонатни станции за 
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определяне на общата стойност на 
самостоятелно възлагани такива и 
оттам определяне на хонорара. 

За всички частни случаи се налага 
анализиране. 

Себестойноста на проектантската 
услуга по част „Отоплителни, вентила-

ционни, климатични, хладилни и су-
шилни инсталации” се отчита от табл. 
4 в зависимост от сложността (хоно-
рарни зони I, II и III). Разпределението 
на хонорара в зависимост от извър-
шените работи се прави съгласно 
табл. 5. 

 
Таблица 1 

Приблизителни дебити в m3/h за m2полезна площ при 
различно използване на помещенията/според RECKNAGEL 

Предназначение Дебит m3/h за m2 
Административна сграда 8…15 
Вътрешни коридори 4…6 
Зали за събрания 18…26 
Столове/кафенета 20…24 
Кухни 60…90 
Тоалетни 14…18 
Склад 4…. 8 
Гаражи 6…12 

 
Таблица 2 

Капитални вложения за топлопроводи 
Условен 
диаметър 

Цена за линеен метър 
трасе 

Условен 
диаметър 

Цена за линеен метър 
трасе 

мм лв./м мм    лв./м 
50 288 250      960 

65 312 300   1 152 

80 360 350   1 320 

100 480 400   1 440 

125 552 500   1 680 

150 600 600   2 040 

200 792 800 27 670 

 
 

Таблица 3 
Капитални вложения за Абонатни станции 

Мощност отопл./БГВ Стойност 
kW лв 

100/50 7560 
150/75 8760 

200/100 9240 
250/125 10680 
300/150 11880 
400/200 14040 
500/250 16080 
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КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ И-ЦИИ

крива № 1 -  отопление нисък ценови клас
     крива №2 - отопление висок ценови клас

     крива №3 - отопл/охлаждане нисък ценови клас
     крива №4 -  отопл/охлаждане висок ценови клас

(от долу на горе)

0
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Фиг. 1 
 
 

КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ ЗА ВЕНТИЛАЦИОННИ И 
КЛИМАТИЧНИ  ИНСТАЛАЦИИ

крива №1 -  вентилация  нисък ценови клас
крива №2 -  вентилация висок ценови клас

крива №3 -  климатизация нисък ценови клас
крива №4 -  климатизация висок ценови клас

(от долу на горе)
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Фиг. 2 
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Хонорарни зони за определяне на сложността на инсталациите 
 

 
  І Хонорарна зона - инсталации  с  умерена сложност: 
• централни отоплителни инсталации; 
• топловъздушно отопление с въздухоотоплителни апарати; 
• климатизация със сплит-системи; 
• обикновени отоплителни и вентилационни инсталации, вкл. ел. котли. 
 

 
  ІІ Хонорарна зона - инсталации със средна сложност: 
• отоплителни инсталации с големи тръбни мрежи и изисквания за зониране 
и  контрол на хидравличния режим; 
• топлофикационни и хладилни мрежи; 
• вентилационни инсталации с изисквания за възстановяване на топлината 
на  изхвърляния въздух и повишени изисквания по отношение нивото на шума 
и  равномерност на разпределение на въздуха; 
• вентилационни инсталации за топли кухни; 
• вентилационни инсталации, обслужващи взривоопасни помещения; 
• климатични инсталации с вентилаторни конвектори за отопление и 
охлаждане, без централна система за вентилационен въздух. 
 
 
  ІII Хонорарна зона – инсталации с висока сложност: 
• климатични инсталации с централна система за вентилационен въздух; 
• климатизация на чисти помещения; 
• термопомпени инсталации; 
• инсталации с възобновяеми енергийни източници; 
• котелни инсталации с горивно стопанство; 
• хладилни центрове; 
• големи газо- и прахоочистващи инсталации. 
 

 
Забележка: При комбинирани инсталации за всяка инсталация се определя 
                    себестойността на проектантската услуга по съответната  
                    хонорарна зона и се сумира за обекта като цяло. 
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Таблица 4 
Ценоразпис за определяне себестойността на проектантските 

възнаграждения  при предварително (ориентировъчно)  пресметнати 
стойности на инсталациите 

   

 І категория на сложност  ІI категория на 
сложност 

 ІII категория на 
сложност 

 
Ориентировъчна 

стойност на 
инсталациите на  
обекта  по  проект Цена Процент oт 

стойността Цена 
Процент 

от 
стойността 

Цена Процент от 
стойността 

лева лева % лева % лева % 

1 2 3 4 5 6 7 
10 000 820 8,20   1 096 10,96  1 350 13,50 

15 000 1 152 7,68  1 516 10,10  1 853 12,36 

20 000 1 468 7,34  1 907 9,53  2 319 11,59 

30 000 2 062 6,87  2 638 8,79  3 181 10,60 

40 000 2 627 6,57  3 320 8,30  3 982 9,96 

50 000 3 168 6,34  3 970 7,94  4 739 9,48 

60 000 3 692 6,15 4 593 7,66  5 463 9,11 

70 000 4 202 6,00  5 196 7,42  6 161 8,80 

80 000 4 701 5,88  5 781 7,23  6 838 8,55 

90 000 5 190 5,77  6 352 7,06  7 496 8,33 

100 000 5 671 5,67  6 911 6,91  8 138 8,14 

150 000 7 972 5,31  9 560 6,37  11 164 7,44 

200 000 10 151 5,08  12 033 6,02  13 973 6,99 

300 000 14 270 4,76  16 644 5,55  19 171 6,39 

400 000 18 171 4,54  20 951 5,24  23 994 6,00 

500 000 21 917 4,38  25 046 5,01  28 556 5,71 

600 000 25 544 4,26  28 979 4,83  32 920 5,49 

700 000 29 075 4,15  32 782 4,68  37 126 5,30 

800 000 32 527 4,07  36 478 4,56  41 201 5,15 

900 000 35 909 3,99  40 082 4,45  45 166 5,02 

1 000 000 39 232 3,92  43 608 4,36  49 034 4,90 

1 500 000 55 151 3,68  60 317 4,02  67 274 4,48 

2 000 000 70 228 3,51  75 926 3,80  84 198 4,21 

3 000 000 98 723 3,29  105 017 3,50  115 519 3,85 

4 000 000 125 710 3,14  132 193 3,30  144 579 3,61 

5 000 000 151 627 3,03  158 029 3,16  172 066 3,44 

6 000 000 176 721 2,95  182 844 3,05  198 361 3,31 

7 000 000 201 151 2,87  206 842 2,95  223 704 3,20 

7 300 000 208 368 2,85  213 904 2,93  231 148 3,17 

7 500 000 213 152 2,84  218 580 2,91  236 072 3,15 

Последна актуализация - март 2008 г.      
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