ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 2018г.
РЕСОР “КВАЛИФИКАЦИЯ” 86 000 лв. Ресорен зам.председател: арх. Николай Баровски
I. Направление „ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ.ВУЗ” 63 000 лв.
ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ
ОСНОВАНИЕ
ПРОБЛЕМИ
ЦЕЛИ
БЮДЖЕТ
1. Създаване и стартиране на работеща система за продължаващо обучение и (чл.5, т.11 от ЗКАИИП) 46 000 лв.

1.1

1.2

1.3

1.4

1

Анализ на действието на приетите
правила, допълване на правилата и
актуализиции - работата по темата
вече е започнала

Текуща оценка и одобрение на
курсове от външни изпълнители

Генериране на съдържание - база
лекционни курсове за продължаващо
обучение - Организиране на пътуващи
лекции по актуални въпроси м.112.2017 ( 4-5бр) и записи на уебинари около 10 бр.

Специфични тематични семинари и
събития - ландшафтни архитекти,
урбанисти идр.

Да се проучи действиоето на приетите
правила. Да се създадат допълнителни
правилници за приемане от УС. Целта
е дейността да обхване
равнопоставено всички членове на
КАБ, като се осигури свободен избор,
разнообразие на темите, тематично
структуриране и относителна
значимост.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

ФИНАНСИРАНЕ

Изготвени и приети от УС
серия правилници, които да
структурират и
регламентират цялостната
организация на дейността по
продължаващо обучение в
КАБ, съобразени с
поставените цели.
Бюджет КАБ

1000

Чл.5, т.11 от
ЗКАИИП, чл.4 т.9
от Устава

1000

Чл.5, т.11 от
ЗКАИИП, чл.4 т.9
от Устава

Създадена и поддържана от
КАБ единна и динамична
Бюджет КАБ,
база данни с теми и лектори Спонсори на
за продължаващо обучение сайта

Голяма част от РК не разполагат
с логистичните и
организационни екипи, които да
провеждат консистентна
политика за продължаващо
обучение по места. Към
момента КАБ цялостно не
разполага с организационни
възможности за осигуряване на
Чл.5, т.11 от
продължаващо обучение за
ЗКАИИП, чл.4 т.9 всички членове ( дори по 1
от Устава
семинар годишно)

С планираните разходи и
логистика да се намалят
значително едничните
разходи на РК за
организация на семинари,
като по този начин се
структурира годишна
програма. Планираните
средства са за комисия
"Квалификация",
допълнителни семинари
Бюджет КАБ,
могат да се финансират и
от целевитте бюджети на РК Спонсори

30000

8000

Целта е с централизирано логистично
подпомагане на дейността да се
достигне до всички РК и да се достигне
първоначално ниво от минимум едно
посетено събитие на член на КАБ,
което към момента е постижимо
единствено с комбинация от пътуващи
семинари, уебинари и близка
съвместба работа между комисията и
РК.

Въпреки общите теми, голяма
част от продължаващата
квалификация се различава
Чл.5, т.11 от
съществено като проблематика Да се даде възможност за
ЗКАИИП, чл.4 т.9 и обхват за различните
пропорционално финансиране на
от Устава
специалности.
различни по тематика дейности

Създаване на устойчива
система за по-широк и
независим обхват на
дейностите по
продължаващо обучение

Бюджет КАБ,
Спонсори

1.5

1.6

1.7

2

Партньорство с BGBC, Passivehaus и
др., създаване на стратегия и план за
обучение на колегията в проектиране
на сгради с близко до нулевото
потребление на енергия

Партньорство с организации за
създаване на система за обучение на
колегията в проектиране с BIM

Семинар (уъркшоп) за трандиционни
екологични строителни техники ( в
партньорство с АСЕМ или др.)

2000

От началото на 2018 година
всички нови публични сгради
трябва да са с близко до
нулевото потребление на
енергия, а от 2020г. Това ще
важи за всички сгради.
Проектирането на подобни
сгради има своите специфики,
Чл.5, т.11 от
което в комбинация с
ЗКАИИП, чл.4 т.9 наближилите срокове прави
от Устава
тази тема приоритетна

Да се повиши нивото на
осведоменост на колегията относно
изискванията и различните варианти и
възможности за реализация на
подобни сгради. С помощта на
партньори да се орагзнизират
обучителни курсове на значително пониски цени за членовете на КАБ.

Максимално голяма част от
колегията да е запозната с
изискванията, които
предстои да изпъняваме при
проектирането. Да са
осигурени достатъчно
възможности за обучение на Бюджет КАБ,
желаещите.
Спонсори

2000

Световната статистика за
методите на проектиране
показват, че България значително
изостава по отношение на
използването обектно
ориентирания подход и единния
строителен модел (BIM). Освен
преимуществата, които този
подход дава, силният му възход
на европейско ниво ( в някои
държави вече е задължителен)
подсказва, че темата също е
чл.5, т.11 от
приоритетнта за осигуряване
ЗКАИИП, чл.4 т.9 конкурентноспособността на
от Устава
българските архитекти

Да се организира с помощта на
различни партньори система за
запознаване на колегията с методите
на BIM проектирането, като се
осигури възможност и за допълнително
обучение. КАБ да участва активно в
процеса на създаване на
изискванията и бъдещите стандартни
с оглед активна защита интереса на
колегията. Да се подпомагне общото
стандартизиране на архитектурния
продукт чрез облекченията на BIM

Повишаване
конкурентноспособността
на членовете на КАБ както на
национално, така и на
международно равнище,
съществено облекчаване на Бюджет КАБ,
процеса на проектиране
Спонсори

2000

В съвременната практика са
загубени голяма част от
познанията за строителство с
традиционни еколочгини
техники, които могат да
послужат за бързо и ефективно
решаване на проблемите,
чл.5, т.11 от
поставени от завишените
ЗКАИИП, чл.4 т.9 екологични и енергийни
от Устава
изисквания

Да се повиши познанието сред
колегията и обществото за
преимуществата на традиционните
строителни техники. Да се
подпомогне процеса на връщане на
тези техники на строежите

С подобно събитие ще се
генерира широк обществен
интерес върху архитектурата
в много положителни
аспекти. Колеги и други
желаещи ще могат да
получат допълнителни знания Бюджет КАБ.
по въпроса
Спонсори.

2. Създаване и въвеждане на регламент за провеждане на стажа на проектантите с ОПП ( чл.5, т.10 от ЗКАИИП) 12 000 лв.

2.1

Създаване на прорама и лекционни
курсове. Генериране на автоматична
система за отрчитане към сайта на
КАБ

12000

Чл.5, т.10 от
ЗКАИИП, чл.4 т.9
от Устава

До момента КАБ не е
направила абсолютно нищо по
отношение на това изискване,
заложено в ЗКАИИП. Правилата
за провеждане на стажа на
проектантите с ОПП са
изключително нужни предвид на
своевременната подготовка на
колегите за смостоятелно
участие на пазара на
архитектурни услуги и
осигуряване на устойчива
лоялна конкуренция

Повишаване на
квалификацията на
преминаващите от ОПП в
След систематизиране обхвата на
ППП, особено с сфери на
темите на продължаващото обучение знания и умени, които по
към КАБ да се изготвят правила за
никакъв начин не са
провеждане на стажа на ОПП по
застъпени в академичното
отношение покриване на минимално образование, а са ключови
изискуеми теми и практически умения за лоялната конкуренция в
на пазара на проектантски услуги
КАБ

Курсовете за ОПП
могат да бъдат
платени, което ще
генерира
допълнителни
приходи в КАБ

3. Сътрудничество с Висшите учебни заведения 5000 лв.
3.1. Създаване на система за обратна връзка от практикуващите колеги към КАБ относно нивото и качеството на образование на завършилите студенти

3,1,1

3,2,1

Към момента не съществува
под никаква форма обратна
връзка от бизнеса (
проектантите) към
Чл.5, т.9 от
университетите по отношение
ЗКАИИП, чл.4 т.9 на придобитите умения от
от Устава
дипломиращите.

Изготвяне на въпросник, пускане на
анкета , събиране и обработка на
данни

Да се създаде работещ механизъм за
постоянна права и онбратна връзка по
този въпрос както от КАБ към ВУЗ, така
и от членовете към КАБ (реално тези,
които наемат на работа млади
проектанти и имат пряко
наблюдение).

Адпатиране на знанията на
дипломиращите спрямо
условията и изискванията на
практиката и съотвтено
гарантиране на по-лоялна
конкуренция

Бюджет на КАБ
200
3.2. Продължение на Участието на представители на КАБ в комисии, разработване на учебни програми, годишни грамоти на КАБ за диломанти и др.

Комисии и грамоти за дипломанти ВУЗ

4000

За упряжняване на ефектвна
мониторингова дейност, както и
активно участие в разработката
на учебните програми, КАБ
Чл.5, т.9 от
следва да има свои
Да се установят редовни контакти и
ЗКАИИП, чл.4 т.9 представители на съответните
активно участие в процесите с цел
от Устава
нива.
реализиране целите на КАБ.

Осигуряване на редица
канали за обратна връзка от
бизнеса (КАБ) към ВУЗ.
Участието на представители
на КАБ с дипломните
комисии осигурява данни за
нивото на квалификация на
проектантите с ОПП и
съответно предприемане на
необходимите мерки за
следващите стъпки ( стаж)
Бюджет на КАБ

3.3. Стажове, борса за работа и др. студентски конкурси

3,2,2

3

Стажове, борса за работа и др.
студентски конкурси

800

чл.5, т.9 от
ЗКАИИП, чл.4
т.10,11 от
Устава

липсва пряка и удобна връзка
между практикуващите
архитекти и търсещите работа.

проектантските бюра да се
отворят за повече стажове, а
Да се стимулира прекия контакт
обучавщаите се да навлизат
между студентите ( дипломиращите) и по-бързо в реалните условия
проектантските бюра, което ще бъд
за практикуване на
еот полза и на двете страни.
професията
Бюджет на КАБ

II. Направление “ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА АРХИТЕКТА” Чл.5 т.3, т.11 ЗКАИИП, чл.4 т.3,6,9,11 от Устава 21 300 лв.
ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ

БЮДЖЕТ

ОСНОВАНИЕ

ПРОБЛЕМИ

ЦЕЛИ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

ФИНАНСИРАНЕ

У нас липсва цялостно
помагало за работата на
колегите, каквито издания има в
почти всички развити държави
под една или друга форма.
Проектантите често губят много
време в търсене на конкретен
вид информация, която може и
да не е налична

Да се разработи база за
професионално помагало за
работата на архитектите( л.арх. и
урб.), включващо максимално широк
аспект ежедневно нужна
информация ( договори, стандарти,
нормативи и др.). Очаква се
системата да бъде електронна , с
различни компоненти, които ще се
разработват самостоятелно

Наличието на такъв продукт
ще улесни значително
ежедневната работа на
членовете на КАБ, с
постоянно обновавне ще се
гарантира и по-добро
качество и по-млако
вложено излишно време

от края на 2015г.
Хармонизираните стандарти за
строителни продукти са
задължителни за спазване при
проектирането на сградите.
Самите стандарти са платени и
пълен комплекст би струвал
около 10 000лв а проектантско
бюро. Наръчника на КАБ и БИС
решава успешно този проблем.
След излизането на първата
версия се появиха и още
въпроси относно лесното
прилагане на стандартите.
Оказа се, че също така в БГ
няма съвременен учебник по
стоителни материали от където
да се черпи информация при
нужда

Справочникът да стане
"настолната електронна
книга" при проектиране, като
в него ще бъдат въведени не
само възможните гранични
стойности, а също така
рекламодатели ще могат да
Да се допълни функционалността на предлагат конкретни серии
справочника, като се добавят още
продукти, свързани с даден
стандарти, както и конкретни граници стандарт. По този начин
на техническите спесификации на
целта е в бъдее справочникът
продуктите, като в същото време
да се самоиздържа от
справочникът да стане още по-лесен реклама, и дори и да носи
Възможно
за използване.
приходи.
спонсорство

Текущо задължение по договор

Да се добавят актуалните промени в
стандартите и новите национални
приложения

1. Анализ на съществуващи примери за подобни цялостни професионални помагала 900 лв.

Проучване на чуждия опит, преводи,
избор на модел - работата вече е
започнала

900

Същото

Бюджет на КАБ

2. Развитие на Наръчника на БИС и КАБ 5 500 лв.

Проучване на пазарния интерес,
изготвяне тарифа за реклама,
проучване насоки за развитие,
задание и "upgrade"
Годишен абонамент за актуализация по договор

4

3500

2000

Чл.5 т.3, т.11
ЗКАИИП, чл.4
т.3,7,9,11 от
Устава

Същото

Актуалност на
информацията в
справочника

Бюджет на КАБ

3. СТАНДАРТИ - Анализ на съществуващи български и международни стандарти за проектиране, предложения за актуализация и адаптация към нормативната уредба 6 400
лв.

3.1

Проучване за действащи стандарти и
набелязване на конфликтни точки за
работа. Закупуване на допълнителни
стандарти ако е нужно

3.2

Участие в ТК на БИС - 4 ТК по 1 човек
(членският внос към БИС е от друго
бюджетно перо)

3.3

Разработка на базови за КАБ
стандарти и промени в действащи
стандарти, предложение за приемане
от БИС и МРРБ

800

600

5000

Наредба 4 е крайно
недостатъчна в това отношение,
а десйтващите стандарти по
въпроса с последна редакция
Чл.5 т.3,т.6 т.11
края на 80те години, което ги
ЗКАИИП, чл.4
т.3,6,9,11 от Устава прави трудно приложими

Да се създаде ясна визия за
оформяне на български
Да се проучат десйтващите български стандарт за архитектурна
и чуждии страндарти за архитектурен услуга и проект, да се
продукт, катос е оцени
набележат кои действащи
приложимостта им за дефиниране у стандарти се уждаят от
нас и да се набележат бъдещи мерки осъвременяване

Бюджет на КАБ

Същото

Част от стандартите са
задължителнио, а други доста
използвани, а КАБ не участва в
създаването и променянето им

КАБ да вземе актовно участие в
работата на техничексите комитети по
създаване и изменение на
десйтващите стандарти ( касаещи
професията)

По-добре предварителна
осведоменост и активна
професионална позицивя на
органзиацията
Бюджет на КАБ

Същото

Най-ефективно участие на КАБ в
процеса може да бъде
изготвянето на собствени
Да се провокира осъвременяване в 2предложения и предизивкване
3 важни стандарта касаещи
на процедура в БИС
проектирането

Улеснено използване и
повече сигурнсот за
колегите, решили да работят
по стандарт
Бюджет на КАБ

4. Разработка на базови професионални библиотеки и темплейти в CAD и BIM 8 500 лв.

4.1

4.2

5

Проучване на възможности и чужд опит

Проучване и доразвиване на template
на НАГ за устройствени планове

300

200

Същото

Една от най-времеемката и
досадна работа при
проектирането е търсенто и
разработването на библиотеки,
особено, когатос тава въпрос за
BIM. Всички сродни европейски
( и не само ) камари имат
разработени базови билиотеки
за своите членове ( CAD и BIM),
които осигуряват напълно
достатъчен набор от найнеобходимите елементи, с
които бързо може да се започне
проектантската работа

Същото

Дефинираните в Наредба 8
сигнатури не дават очаквания
графичен резултат. По тази
Причина НАГ е изработил
template за плановете, котио
възлага Столична община.

Да се проучи чуждия опит, вид и начин
на съставяне на тези библиотеки,
начин на предлагане и приложимите
модели у нас

Да се изработи стратегия за
създаване н български
библиотеки, със
специфични местни
особености.
Бюджет на КАБ

Да се анализира съществуващия
template на НАГ и ако е необходимо
да се предложи доработка и
предлагане за обо утвърждаване

На практика ще бъде
утвърден графичен стандарт
за устройствени планове,
което ще облекчи както
изработката, така и
четимостта на плановете от
обществото.
Бюджет на КАБ

4.3

Създаване на базови (BIM и CAD)
библиотеки с въведени приети от КАБ
стандарти

8000

Същото

Една от най-времеемката и
досадна работа при
проектирането е търсенто и
разработването на библиотеки,
особено, когатос тава въпрос за
BIM. Всички сродни европейски
( и не само ) камари имат
разработени базови билиотеки
за своите членове ( CAD и BIM),
които осигуряват напълно
достатъчен набор от найнеобходимите елементи, с
които бързо може да се започне
проектантската работа

С помощта на най-различни
партньори да се разработи базова
BIM и CAD библиотека, съобразена с
българските стандарти, която да
улесни работата на членовете на КАБ

Утвръдените стандарти ще
се прилагат мнгоо по-лесно
при наличието на готови
стандартизираи библиотеки,
което ще повиши качеството
на работа и ще съкрати
много врмето за техническа
изработка на проекта.
Спонсори на КАБ

III. Направление „ПРОФЕСИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО” 1700 лв.

1.

2.

6

Организиране на гостуване на
чуждестранен архитект с лекция

Общ годишен календар на КАБкоординация, дизайн и откупуване
фотографии

1000

700

от професионалните семинари
най-посещавани са тези с
чужди лектори.
Чл.5, т.8 от
Сътрудничеството с МАА би
ЗКАИИП, чл.4 т.8 улеснило много организацията
от Устава
на подобни събития

Чл.4 т.11 от
Устава

До момента единствено РК
София-град има възможността
да прави специален календар
на КАБ ( или на РК). В бъдеще е
добре с цел институционална
представителност да бъде
изработван единен за цялата
камара календар

Да се установи сътрудничеств в МАА и
да се организира професионален
Обмяна на опит на колегията
семинар с участието на световно
с колеги от междунардна
Бюджет КАБ
известен архитект
величина
Спонсорство

Да се изготви дизайн за един за КАБ
календар. Всяка РК ще поема
разходите за заявените от нея печатни
бройки

Убедителна и еднаква в
цялата страна
институционална
представителност на КАБ.
Единния дизай и голямата
обща бройка гарантират
минималната себестойност Не е желателно
на календара
спонсорство

РЕСОР "НОРМАТИВИ" 133 100 лв. Ресорен зам.председател: арх. Петкана Бакалова
I. Раздел ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ
1. Направление РЕГУЛИРАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА „АРХИТЕКТ“
ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ

БЮДЖЕТ

ОСНОВАНИЕ

ПРОБЛЕМИ

ЦЕЛИ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

ФИНАНСИРАНЕ

Стратегическа цел : Ефективно изпълнение на целите, функциите и задачите на КАБ чрез актуализиране на съществуващата нормативна база в тази сфера.

1.1. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ
Промяна на ЗКАИИП 23 000 лв.
ЗКАИИП регламентира основно
дейността на самата
организация. Единствената
регулация за упражняване на
професията е регламентът за
придобиване, признаване и
изгубване на проектантска
правоспособност. Не се
регламентира формата на
Чл.1 от ЗКАИИП
упражняване на професията
във връзка с
"Архитект" и няма референции
чл.5 ал.1;
Чл.4
към подзаконови актове за
ал.1 от Устава
себестойността на труда.
на КАБ
Добър пример можа да бъде
Закона за адвокатурата, който
формата на упражняване на
професията "Адвокат" и
реферира към Наредба за
минимални цени на
възнаграждението. Друг добър
пример е немското
законодателство.

Изготвяне на концепция за промяна в
ЗКАИП

5000
Организирне
на
6
дискусионни
форума във всеки планов регион с
участието на съответните регионални
колегииот КАБ и КИИП. Организиране
на интернет дискусионен форум с
модератор към сайта на КАБ;

3000

Подготовка на конкретни текстове за
ЗИД на ЗКАИИП съвместно с КИИП;

9000

7

Чл.1 от ЗКАИИП
във връзка с
чл.5 ал.1;
Чл.4
ал.1 от Устава
на КАБ

Чл.5 ал.1 от
ЗКАИИП;
Чл.4
ал.1 от Устава
на КАБ

Превръщането на ЗКАИИП в закон за
архитектите и инженерите,
регламентиращ не само дейността
на органзацията, но и дейността на
самоте архитекти и инженери,
включително цените на услугите, чрез
рефернция към подзаконов акт.

Закон, който гарантира
качество на архитектурните
услуги, като регламентира
упражняването на
професията "Архитект" в
цялост- юридически форми
на упражняване на
професията, референции
към Наредба за цени,
презициране на
изискванията за получаване
на правоспособност.

Бюджет КАБ

Достигане на предложенията за
законодателни
промени,
изготвени
от
работните
и
управленски органи на КАБ и
Постигане на участие и широк
КИИП до техните членове и
проефесионален консенсус от
получаване на обратна връзка.
заинтересованите страни.

Консенсус между архитекти
и инженери по отношение
на необходимите промени в
закона.
Бюджет КАБ

Промените в законодателството,
инициирани от правителството
не винаги акцентират интерсите Постигане на правилиния юридически
запис на желаните законодателни
на архитектите
промени

Профеионално подготвени
текстове на закона, които
защитават интересите на
архитектите

Бюджет КАБ

Изготвяне на предварителна оценка на
въздействие на закона;

3000
Съгласуване на ЗИД на ЗКАИИП с
МРРБ;

0
Осигуряване на обществена подкрепа
за ЗИД на ЗКАИИП чрез подходяща PR
кампания;

3000

В случай, че оценката се
извършва от експерти,
Чл.5 ал.1 от
ангажирани то други
ЗКАИИП;
Чл.4
организации има опасност да
ал.1 от Устава
бъдат представени в негативен
на КАБ
аспект резултатите от исканите
промени.
Възможни неразбиране от
Чл.5 ал.1 от
държавна администрация, ако
ЗКАИИП;
Чл.4
исканите промени не бъдат
ал.1 от Устава
предварително обсъдени с
на КАБ
ММРБ

Да се докажат ползите от промяната
на закона за обществото
Постигане на разбиране в ресорното
министерство за необходимостта от
промяна.

Чл.5 ал.1 от
ЗКАИИП;
Чл.4
ал.1 от Устава
на КАБ

Неразбиране в обществото на
отговорностите на архитектите и Изграждане на разбиране в
необходимостта от добри
обществото за ползите от промяната
регулации за професията
на закона

Чл.5 ал.1 от
ЗКАИИП;
Чл.4
ал.1 от Устава
на КАБ

Несъответствие на Устава на
КАБ с документи от по-висок
ранг. Вътрешни противоречия в
някои записи

Доказан положителен ефект
от законодателната
промяна. Държавна
администрация убедена в
положителния ефект от
законодателната промяна
Бюджет КАБ

Подкрепа за законодателна
та инициатва от страна на
МРРБ

Обществена подкрепа за
промяна

В рамките на
основната дейност
на КАБ

Бюджет КАБ

Промяна на Устав на КАБ
Правен анализ на устава на КАБ и
съответствието му с ЗКАИИП, други
действащи нормативни документи и
влезли в сила съдебни решения;

1500

Издирване
на
документация
за
недвижима собственост на БИАД,
чийто правоприемник е КАБ

500

Съответстие на единот основните
документи за дейността на
организацията с дейстащото
законодателство

Чл.5 ал.1 от
Липсата на собственост на КАБ, Изясняване на казуссът със
ЗКАИИП;
Чл.4
която да генерира приходи към собствеността на камарата и
ал.1 от Устава
бюджета
възстановяване при правна възмоност
на КАБ

Правен анализ, изясняващ
необходимите промени в
Устава, за да съответства на
действащото
законодателство

В рамките на
основната дейност
на КАБ

Яснота по отношение на
собствеността
Бюджет КАБ

2. Направление УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ, ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО
ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ

БЮДЖЕТ

ОСНОВАНИЕ

ПРОБЛЕМИ

ЦЕЛИ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

ФИНАНСИРАНЕ

Стратегическа цел : Да утвърди водещата роля на архитекти, ландшафтни архитекти и урбанисти в процесите на устройствено планиране, инвестиционно проектиране и строителство чрез
законодателни изменения, които гарантират участието им в целия процес.

2.1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ 68 000 лв.
Промяна на нормативната уредба в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството
Стратегическа цел: Създаване на нова нормативна база в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството на база европейския опит и добри
практики
Законодателно проучване - превод на
основните нормативни актове в тази
област в разитите държави

0

Сравнителен анализ на основните тези
в законите на различните държави;

0

8

Чл.5 ал.6 от
Липса на информация за
ЗКАИИП;
Чл.4
законодателството в развитите
ал.6 от Устава
страни.
на КАБ

Запознаване с добрите практики в
развитите страни

Познания за добри
законодателни практики

Чл.5 ал.6 от
ЗКАИИП;
Чл.4
ал.6 от Устава
на КАБ

Да се направи сравнително
проучване и да се придобие
представа за начина, по който
развитие държави решават проблеми
в устройственото планиране и
строителството

Създаден сравнителен
анализ, предпоставка за
ясно формулиране на цели Чрез МРРБ и НС
и възможни решения за
постигането им

Да се изяснят различните
механизми за устройство на
територията и органзация на
инвестиционния процес.

Чрез МРРБ и НС

Създаване на концепция:

30000
Обдъждане на целите и възможните
варианти
на
решения
в
професионалните
организации
организиране на виртуални форуми
по теми и поредица от дискусионни
кръгли маси с участие на експертите и
заинтересованите страни;
Разписване на конкретни текстове с
екип от юристи, включващ такива с
опит в тази област и други с опит в
изготвяне на закони;

Изискванията към един строеж
са дадени разпокъсано в
Чл.5 ал.1 от
множество различни
ЗКАИИП;
Чл.4 нормативни актове. Липса на
ал.1 от Устава цялостна концепция за
на КАБ
структурата и принципите на
законодателството в тази
област.

Чл.5 ал.1 от
ЗКАИИП;
Чл.4
ал.1 от Устава
на КАБ

6000

18000

Изготвяне на предварителна оценка на
въздействие на закона;

5000
Иницииране
промяна:

на

законодателна

0
PR кампания за запознаване на
обществеността
с
предлаганите
промени;

8000
Създаване
партньорства;

на

9

Постигане на разбиране в ресорното
министерство за необходимостта от
промяна.

Липсата на яснота в обществото
за проблемите в
инвестиционния процес, липса
на информация за добрите
Изграждане на разбиране в
световни практики и ползите от обществото за ползите от промяната
промяната
на законодателството

Бюджет КАБ

Доказан положителен ефект
от законодателната
промяна. Държавна
администрация убедена в
положителния ефект от
законодателната промяна
Бюджет КАБ

Подкрепа за законодателна
та инициатва от страна на
МРРБ

Обществена подкрепа за
промяна

В рамките на
основната дейност
на КАБ

Бюджет КАБ

0

Чл.5 ал.1 от
ЗКАИИП;
Чл.4
Разнопосочните интереси на
ал.1 от Устава
всички участници в
на КАБ
инвестиционния процес

Да се осигури подкрепа за новото
законодателство

Осигурена подкрепа за
исканите законодателни
промени

2000

Чл.5 ал.1 от
Съпротива в държавната
ЗКАИИП;
Чл.4
администрация срещу
ал.1 от Устава
исканите от членовете на КАБ
на КАБ
промени

Да се постигне разбиране в
държавната администрация за
ползата от исканата промяна

Държавата в лицето на
управляащите е рзбрала и
оценила ползите от исканите
промени
Бюджет КАБ

стратегически

Обсъждане на законопроекта
заинтересованите институции;

Консенсус между архитекти
и инженери по отношение
на необходимите промени в
закона.
Бюджет КАБ

Профеионално подготвени
Постигане на правилиния юридически текстове на закона, които
запис на желаните законодателни
защитават интересите на
промени
архитектите

В случай, че оценката се
извършва от експерти,
ангажирани от държавна
администраия има опасност да
бъдат представени в негативен Да се докажат ползите от създаването
на ново законодателство за
аспект исканите промени.
обществото

Възможни неразбиране от
Чл.5 ал.1 от
държавна администрация, ако
ЗКАИИП;
Чл.4
исканите промени не бъдат
ал.1 от Устава
предварително обсъдени с
на КАБ
ММРБ
Чл.5 ал.1 от
ЗКАИИП;
Чл.4
ал.1 от Устава
на КАБ

Бюджет КАБ

Достигане на предложенията за
законодателни промени,
изготвени от работните и
управленски органи на КАБ и
Постигане на участие и широк
КИИП до техните членове и
получаване на обратна връзка. проефесионален консенсус от
заинтересованите страни.

Чл.5 ал.1 от
Защита интересите на
ЗКАИИП;
Чл.4
архитектите при подготовка на
ал.1 от Устава
юридическите текстове
на КАБ

Чл.5 ал.1 от
ЗКАИИП;
Чл.4
ал.1 от Устава
на КАБ

Създадена концепция,
Ясно формулирани цели и принципи
основа за изработване на
за ново законодателство
ново законодателство

със

В рамките на
основната дейност
на КАБ

Спазване на законов регламент,
задължаващ
общинската
администрация да указва всички
забележки по внесена за одобрение,
проектна документация еднократно без право да се изискват допълнителни
документи и материали, освен такива
свързани с първите коментари.

Чл.5 ал.1 от
ЗКАИИП;
Чл.4
ал.1 от Устава
на КАБ

Често инвестиционния проект се
връща многократно с разлчини Да се осигури спазването на
забележки, което забавя
процедурите по АПК.
инвестиционния процес

По-бърз и ефективен
инвестиционен процес на
фаза РС

1000

Бюджет КАБ

3. Направление ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, АРХИТЕКТУРНИ КОНКУРСИ, СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС
ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ
Чрез изменение и допълнение на ЗОП
да бъде вписан член за задължението
на Възложителя на обществената
поръчка да издири, впише и осигури
спазването на правата на автора в
самите условия на търга;
Да бъдат изработени „Правила за
провеждане
на
архитектурни
конкурси”
Да започне активна работа за
съгласуване на ЗКАИИП и ЗОП, с цел
налагането на горните методики като
законови инструменти за определяне
на индикативна цена и срок в
обществените поръчки;

БЮДЖЕТ

ОСНОВАНИЕ

ПРОБЛЕМИ

ЦЕЛИ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

ФИНАНСИРАНЕ

Решение на
ОС

Бюджет на КАБ

Решение на
ОС

Дунавска
програма

Решение на
ОС

Бюджет на КАБ

Решение на
ОС

В рамките на
основната дейност
на КАБ

Решение на
ОС

В рамките на
основната дейност
на КАБ

2500

0

3500

Да работи активно с Националното
сдружението
на
общините
в
Република България, кметовете и
ръководителите
на
министерства,
възложители по ЗОП, за запознаването
им с предложените от КАБ „Правила
за провеждане
на архитектурни
конкурси” и „Основни насоки и
препоръки за избор на инструменти за
доставяне на архитектурни услуги,
критерии за подбор и оценка на
офертните
предложения
в
обществените поръчки”.

0
Да
създаде
партньорски
взаимоотношения с АОП, като осигури
участието на представители на КАБ в
тази организация;

0

3.1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ 0 лв.
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Да предприема и участва в
инициативи
за
изменение
и
допълнение на нормативни документи
в областта на обществените поръчки,
архитектурните конкурси, структурните
фондове на ЕС, търговското право

Чл.5 ал.6 от
ЗКАИИП;
Чл.4
ал.6 от Устава
на КАБ

Бюджет на КАБ

2000
Да участва активно, съвместно с
държавната
администрация,
в
създаването
на
нормативни
документи
за
разходване
на
средствата от ЕС;

0

Голяма част от ОП се
Чл.5 ал.6 от
финансират със средства от
ЗКАИИП;
Чл.4
ЕС, а правилата за
ал.6 от Устава
разходването им ощетяват
на КАБ
финансово проектаните

Да се постигне промяна в правилата
за разходване на средствата от ЕС, за
да се осигури справедливо и
навременно заплащане на труда на
архитектите

Осигурно справедливо
заплащане на труда на
В рамките на
архитектите, когато
основната дейност
инвестиционните проекти се
на КАБ
финансират със средства от
ЕС

3.2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КРАТКОСРОЧНИ ЗАДАЧИ 1400 лв.
Създаване
и
утвърждаване
процедури
и
стандарти
архитектурни конкурси;

Дунавска
програма

0

Чл.5 ал.1, ал. 3
и ал. 4 от
ЗКАИИП;
Чл.4
ал.1 от Устава
на КАБ

Бюджет на КАБ

3000

Чл.5 ал.1, ал. 3
и ал. 4 от
ЗКАИИП;
Чл.4
ал.1 от Устава
на КАБ
Чл.5 ал.6 от
ЗКАИИП;
Чл.4
ал.6 от Устава
на КАБ

Бюджет на КАБ

Чл.5 ал.6 от
ЗКАИИП;
Чл.4
ал.6 от Устава
на КАБ

Бюджет на КАБ

Чл.5 ал.6 от
ЗКАИИП;
Чл.4
ал.6 от Устава
на КАБ

Бюджет на КАБ

на
за

Създаване на процедури и стандарти
за тръжна документация за ОП за
проектиране /юрист/;
Създаване критерии за избор на
Проектант в конкурсите по ЗОП - ново
строителство,
благоустрояване,
реконструкция,
консервация
и
реставрация и др./РГ/;

2000

Промяна на наредбите за разходване
на средства по Програмата за развите
на селските райони с цел осигуряване
на средства и повишаване на
процента на проектантския хонорар и
авторския надзор;

700
Участие при разработване регламент
за
изпълнение на
Финансовия
механизъм
на
Европейското
икономическо
пространство
(Норвежката програма).

700

II. Раздел МЕТОДИЧЕСКА ПОМОЩ 11000 лв.
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Създаване на графични илюстрации
към ЗУТ и подзакноновите актове
съгласувани с МРРБ и ДНСК;

1000

Създаване на електронно помагало
„Мениджмънт за архитекти“, включащо
основни
правни
и
счетоводни
принципи за ефективна организация и
защита
на
проектантския
труд,
включително задължителни елементи
на договорите, осигуряващи защита от
недобросъвестни възложители, защита
на авторски права, остойностяване на
преки и непореки разходи и др.;

Голяма част от нормативите, с
които се борави ежедневно не
са
добре
дефинирани
и
Чл.5, т.8 от
поделжат
на
всевъзможни
ЗКАИИП, чл.4 т.8 тълкувания. Един от пътищата за
от Устава
намаляванена тълкуванията е да
Да си изяснят графично не добре
се
изготвят
графични
дефинирани норми, с цел
приложения и да се предложат
намаляване свободното тълкуване от
на МРРБ за утвърждаване
администрацията и защита интереса
на проектантите

Липсата на специфични
познания у повечето архитекти в
областта на търговското право,
Чл.5 ал.1 от
финансите, мениджмънта и
ЗКАИИП;
Чл.4 счетоводството, необходими, за
ал.1 от Устава да организират и ръководят
на КАБ
ефективно и печелившо
процесите на договаряне,
проектиране и деклариране на
приходите.

Да придобият конкуретни качества
архитектите на свободна практика и
собствениците и управителите на
малки проектантски бюра. Да се
придобият необходмите познания и
създадат у тях умения за ефективен
менидмънт.

Намаляване свободното
тълкуване на норми и
защита интереса на
членовете на КАБ от
здминистративен произвол.

Създадено специализирано
помагало за повишванае на
мениджърските
компетенции на архитектите.
По-ефективно управление
на преговорите и работните
процеси от архитектите

5000

Абонамент за "СИЕЛА СТРОИТЕЛ",
АПИС и "БЛЕСТЯЩ ФАКЕЛ" за всички
членове на КАБ

5000

Бюджет на КАБ

Бюджет на КАБ
Изискванията към строежите са
Чл.5 ал.1 от
предмет на различни
ЗКАИИП;
Чл.4
нормативни актове, достъпни
ал.1 от Устава
през сайтове на множество
на КАБ
ведомства и институции.

Осигуряване на
Да се помогне на членовете на КАБ да
систематизирана и актуална
имат достъп до систематизирна и
информация за всички
актуална информация за
инормативи в областта на
нормативите в стротителството
строитлеството

Бюджет на КАБ

III. Раздел ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ 21 000 лв.
Изготвяне и представяне на становища
за промени по нормативни актове
/конс. юрист/;

0
Участие
в
работни
групи
към
министерства за изготвяне изменеия
на нормативни актове /конс.юрист/;

0
Осъществяване на текущ мониторинг
на
обществените
поръчки
за
проектиране
и
архитектурните
конкруси:

6000
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Чл.5 ал.6 от
ЗКАИИП;
Чл.4 Промени в нормативните
ал.6 от Устава актове, ощетяващи архитектите
на КАБ

Да се защитят интересите на
архитектите при промяна на
нормативни актове

Осигурена защита
интересите на архитектите в
България

В рамките на
основната дейност
на КАБ

Чл.5 ал.6 от
ЗКАИИП;
Чл.4 Промени в нормативните
ал.6 от Устава актове, ощетяващи архитектите
на КАБ

Да се защитят интересите на
архитектите при промяна на
нормативни актове

Осигурена защита
интересите на архитектите в
България

В рамките на
основната дейност
на КАБ

Чл.5 ал.1, ал. 3
и ал. 4 от
ЗКАИИП;
Чл.4
ал.1 от Устава
на КАБ Решене
на ОС

Бюджет на КАБ

Ежедневна проверка за нередности на
публикуваните в АОП обществените
поръчки за проектиране и инженеринг,
включително при уведомяване за
нередности от членове на КАБ
(създаден е регистър на получените
сигнали);

Чл.5 ал.1, ал. 3
и ал. 4 от
ЗКАИИП;
Чл.4
ал.1 от Устава
на КАБ Решене
на ОС

0

Анализ на обществените поръчки за
нередности по методика, утвърдена от
управителен съвет. Изпращане на
писма/
становища/
сигнали
до
възложители
и
до
съответните
институции - Агенция за обществени
поръчки,
Държавна
агенция
за
финансова инспекция, Комисия за
защита
на
конкуренцията,
Министерство на финансите, медии,
подготвени от юрист;;

Решене на ОС

Бюджет на КАБ

5000
Обжалване на обществени поръчки,
по преценка на звеното за обжалване
на обществени поръчки и юрист,
квалифициран в тази област;

13

В рамките на
основната дейност
на КАБ

Решене на ОС

10000

Бюджет на КАБ

РЕСОР “ПРАКТИКА” 85 000 лв. Ресорен зам.председател: арх. Мартин Христов
ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ

1

2

4

5

6

14

Създаване на електронен регистър на
Проектантските бюра, интегриран в
системата

Създаване на форум към
електронната система на КАБ

Безплатна правна помощ
(консултации) за членове на КАБ по
въпросите на ЗУТ, авторско право,
обществени поръчки (ЗОП), договорни
отношения (Търговски закон)

Организаиране на конкурс за
българска архитектура

Участие в работните заседания на АСЕ

БЮДЖЕТ

9000

ОСНОВАНИЕ

Към момента има Правилник за
регистриране на ПБ, но реално
Устав на КАБ - няма регистър на Действащите
§2а, ЗКАИИП - ПБ, който КАБ трябва да
Чл. 8, Чл. 22, ЗУТ - поддържа съгласно Чл. 6, т. 2 от
§1, т.8
ЗКАИИП

Липсва официално място на
КАБ, където да се дискутират
проблеми на гилдията,
законодателството, практиката

1000

30000

ЗКАИИП - Чл. 5,
т. 5 и 6

5000

10000

ПРОБЛЕМИ

ЗКАИИП - Чл. 5,
т. 8, Директива
2005/36/ЕО,
Директива
2006/123/ЕС

ЦЕЛИ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

ФИНАНСИРАНЕ

Да се създаде регистър на
Действащите ПБ, които да бъдат
обвързани със съответноте проектанти
и да има възможност да се
актуализира състава на всяко ПБ

Актуализиране на настоящия
регистър, отпадане на
недействащите вече ПБ,
допълнителни приходи чрез
въвеждане на годишна такса Бюджет КАБ

Изготвяне и модериране на форум в
електронната система на КАБ, който
да бъде достъпен само за членове, в
който да се представят и
официалните позиции и становища
на КАБ

Връзка на всички
регистрирани архитекти
помежду си и с местното и
националното ръководство
на КАБ, чрез които ще стават Бюджет КАБ,
и връзки с юристи и
Спонсори на
ведомства
сайта

КАБ създава и поддържа мрежа от
водещи юристи - специалисти във
Свързването с водещи юристи в всяка от изброените сфери и по всеки
съответната материя за всеки
от законите, като определя рамкови
архитект самостоятелно е
условия за всеки един от тях за даване
проблем при възникването на
на консултации - становища по
казус
конкретни проблеми на членове

Изготвяне на официални
становища, които да бъдат
представени до всички
членове и да могат да се
ползват занапред

Липса на отличие за
архитектура, нужда от
популяризиране и повдигане
статуса на българската
архитектура в медиите

Конкурсът има за цел да селектира и
популяризира най-стойностните
проекти, създадени през последните
години в България и отличи техните
архитекти

Националният конкурс за
българска архитектура е
проект, който има за цел да
стане най-голямото събитие
за признание на високи
постижения в архитектурното
проектиране и изпълнението Бюджет КАБ,
на ново строителство в
Спонсори на
България
конкурса

Липса на българско участие в
срещите на компетентните
органи с цел подобряване на
административното
сътрудничество и обмен на
добри практики в прилагането
на Директива 2005/36/ЕО (PQDProfessional Qualification
Directive) относно взаимното
признаване на професионална
квалификации

ENACA обменя и информация
относно законодателството,
процедурите и стандартите за
регистрация на архитектите в
ЕС/ЕИП/Швейцария с оглед постигане
на последователен подход в цяла
Европа. Участитето в работните
заседания гарантира правилното
прилагане на процедурите в Булгария.

Успешно имплементиране
на Директива 2006/123/ЕС за
предоставяне на
(архитектурни) услуги.
Работни заседания се
провеждат в Брюксел
при/след въвеждането на
всеки нов модул на
системата IMI.
Бюджет КАБ

Бюджет КАБ
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Застраховка по чл. 171 от ЗУТ за
строежи от пета и шеста категорияза
всички членовете на КАБ

21000

Чл. 171 от ЗУТ задължително
за всеки член
според
категорията
обекти

Минималните цени на
застраховките са определени
със закон. Въпреки отстъпките от
20%, които КАБ договори през
2017, цените са от 40,80лв за
Пета и 244.80 за Първа
категория.

В зависимост от агрегата,
Разчитайки на големия брой членове - който се предлага от
около 4000 с действаща Проектантска застрахователите - от
Правоспособност, КАБ започна
2.36лв/проектант при общи
преговори за изготвяне на една обща щети до 1 000 000.00лв до
за всички застраховка за Пета и Шеста 4.60лв/проектант без лимит
категория.
на щетите.

От членския внос номера на
полицата ще бъде
изписан на
Удостоверението
за годината, pdf
ще може да се
изтегли от сайта.

РЕСОР "МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ" 5 300 лв.
ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ

1.1

2.1
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Партньорство за Триенале по
архитектура 2018 София

Анализ на досегашщните връзки,
координация, план

БЮДЖЕТ

5000

300

ОСНОВАНИЕ

ПРОБЛЕМИ

Чл.5, т.8 от
ЗКАИИП, чл.4 т.8 КАБ досега е бил пасивен
от Устава
партньор на Триеналето.

ЦЕЛИ

КАБ да заеме по-кативна рола в
партньорстово на това значимо
архитектурно събитие

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Ползите от програмата на
Триеналето да са в поголяма степен за КАБ и за
членовете й, отколкото
досега

Добрите двустранни отношения
със сродни чужди организации
Чл.5, т.8 от
към момента са почти
Да се установи какви стари контакти е Подновяване на
ЗКАИИП, чл.4 т.8 замразени, поради липсва на
имало, техния статус и какви са новите международното
от Устава
ресурс
условия при тях
сътрудничество на КАБ

ФИНАНСИРАНЕ

Бюджет на КАБ

Бюджет на КАБ

