










































ЗАКОНОДАТЕЛНА И ИЗПЪЛНИТЕЛСКА ВЛАСТ
Президент на Република България
Народно събрание
Министерски съвет
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на труда и
социалната политика
Министерство на икономиката
Министерство на отбраната
Министерство на вътрешните работи
Министерство на финансите
Министерство на правосъдието
Министерство на земеделието и горите
Министерство на образованието и науката
Министерство на транспорта и съобщенията
Министерство на здравеопазването
Министерство на културата
Министерство на околната среда и водите
Министерство на енергетиката и енергийните ресурси
Националният център за териториално развитие (НЦТР-ЕАД)
Държавна агенция за българите в чужбина
Държавна агенция за младежта и спорта
Държавна комисия за енергийно регулиране
Комитет за използването на атомната енергия за мирни цели
Сметна палата
Регистър на административните структури и на актовете на органите на
изпълнителната власт
Регистър на обществените поръчки
Официални страници на българските институции
МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
Общини, кметове
Столична община,
Столичен общински съвет /СОС/
Направление Архитектура и Градоустройство, Столична Община
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Камара на архитектите в България
Българска Асоциациа на Архитектите и Инженерите Консултанти – БААИК
Съюз на ландшафтните архитекти
Българска Строителна Камара
Българска Търговско-Промишлена Палата
Българска Стопанска Камара
Национално сдружение недвижими имоти
Международна федерация за недвижими имоти ФИАБЦИ
Фондацията за християнска архитектура и изкуство "Никола Фичев - Захарий
Зограф"
Национално сдружение на общините в България
Асоциация на родопските общини














































Регионално сдружение на общините "Югозападна България"
Регионална асоциация на общините "Тракия"
Регионално сдружение на общините "Централна Стара планина"
Регионално сдружение на общините "Марица"
Асоциация на българските черноморски общини
Асоциация на общини от Южен-централен район "Хебър"
УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/
Лесотехнически университе
Висше строително училище “Любен Каравелов”
Варненски свободен университет ”Черноризец Храбър”
Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев”
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕЖДУНАРОДЕН СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ
Съвет на Европа
Европейски съюз
Европейската Комисия в България
Световна банка
Програма на ООН за развитие
UNESCO
ИКОМОС - България /ICOMOS/
Международна академия на архитектурата /IAA/
Конгрес на местните и регионалните власти /CLRAE/
Фондация за насърчаване на икономиката и устойчивото развитие на регионите
в Европа /FEDRE/
МЕДИИ
БТА
Българска Национална Телевизия
Българско Национално Радио
БТВ
Европа ТВ
МСат
Дарик радио
радио Експрес
Свободна Европа
Дойче Веле
Econ.bg
Новото време
Mediapool
Нет инфо
News.bg
в. Арх &Арт Борса
в. Банкеръ
в. Дневник
в. Дума
в. КЕШ





















в. Капитал
в. Монитор
в. Новинар
в. Пари
в. Сега
в. Строителство - Градът
в. Стандарт
в. Труд
в. Софийски имоти
www.1kam1.com – Строителен портал – строителство, архитектура, инвестиции,
проекти, търгове, фирмен каталог
www.comfort.bg
www.exterior.bg
www.Stroitelstvo.bg
www.Stroitelstvo.info
www.horemarket.com
www.stroitelstvoimoti.com
www.arch-art-bg.com
www.citybuild.bg
www.amc-aspects.com

