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ДO
УС на КАБ
Относно:

РЕГИОНАЛНА АРХИТЕКТУРНА СРЕЩА, Ямбол 2017г.
Кръгла маса „ПРОФЕСИЯ АРХИТЕКТ - ПОСОКАТА ДНЕС”

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Проведената в Ямбол на 3 и 4 ноември Регионална архитектурна среща събра общо 45
архитекти не само от колегиите в район Югоизточен, но и от цялата страна. В рамките на срещата
се проведе кръгла маса "Професия архитект-посоката днес" с три основни теми - "Цени,
методика, себестойност на архитектурния труд", "Продължаваща професионална квалификациязащо и как" и "Нормативна уредба-нова законодателна рамка".
Освен резюмето от кръглата маса (приложено), в което са отбелязани шест основни
извода и предложения, в хода на обсъжданията бяха изказани и някои от следните констатации,
предложения и въпроси:
 Популяризиране, доработване и допълване на Методиката с образци за минимум
изисквания за инв.проект.
 УС да организира среща с МОН за професията архитект.
 Публикуване на теми за продължаваща професионална квалификация и анкетиране.
 Отпадане на регистъра по чл.165 от ЗКН.
 Договорите с експлоатационните дружества да не са част от процедурата за РС.
 Въвеждане на КТК с отделна застраховка.
 Необходимост от допълнителни законодателни промени за реално упражняване на
авторския надзор.
 Обсъждане на нова номенклатура на видовете строежи и обвързване на
разрешителен и уведомителен режим според нова категоризация на обектите.
 Намаляне на проектната документация
 Имаме ли капацитет и готовност, като организация за промени в ЗУТ?! и др.
Изготвен е протокол от кръглата маса, с приложени всички писмени изказвания към него.
Наличен е и пълен аудиозапис. Срещата беше отразена в медиите, като следващите линкове са
част от поместените публикации:
 "Професия архитект - посоката днес": Архитекти обсъждат професионалната
практика и строителните закони - Новини - Gradat.bg http://tny.im/b43
 Полезна и ефективна среща на архитектите | ЯмболПрес - пулсът на града
http://tny.im/b42
 Делник – Ямбол домакин на Регионална среща на архитектите http://tny.im/aTh

Разговорът и по трите теми се оказа полезен и навременен. Общата констатация е, че за
да се провеждат смислени и градивни обсъждания не само в регионалните колегии и на Общото
събрание на КАБ, то такъв вид форуми на регионално ниво се явяват липсващото междинно
звено и необходимост за споделяне на общи проблеми, идеи и предложения по райони.
На втория ден от срещата беше предоставена възможност за посещение на Безистена и
НАР Кабиле, с осигурени лекции, от които гостуващите на РК Ямбол колеги имаха възможност да
получат интересна информация за забележителностите и потенциала на ямболския край.
По предложената бюджетна рамка и съгласно решение на Управителния съвет на Камарата
на архитектите в България необходимите средства за провеждане на срещата и за покриване на
общата сума за основните дейности по организацията - до 3900лв., да бъдат отпуснати съответно
от трите пера „Практика”, „Квалификация” и „Нормативи” на фонд Целеви, съгласно Бюджет 2017г.
на КАБ, поравно - по 1300лв. Останалите разходи, свързани с командировъчните и нощувките на
участниците и гостите на срещата да се поемат от бюджетите на съответните колегии.
Финансовият отчет, изготвен съгласно разходните документи (фактури и платежни) по
дейностите, свързани с организацията на срещата възлиза на обща стойност от 2928,6лв. От
тази сума разходът за сметка на РК Ямбол е 124,8лв., а разходът за сметка на фонд Целеви
2803,8лв.
Предложение за решение на УС:
Резюмето от проведена Регионална архитектурна среща Ямбол 2017г. да бъде
предоставено за запознаване на делегатите и да се включи в общия пакет материали за
Извънредното Общо събрание в Габрово на 1 и 2 декември.

С уважение,
арх. Даниела Сивкова
Председател Регионална колегия Ямбол към КАБ

