ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ “КВАЛИФИКАЦИЯ” КЪМ УС НА КАБ
през 2017 година
(За периода 03.2017 – 12.2017)
Уважаеми колеги,
Бих желал да представя на Вашето внимание отчета за дейността на Комисия „Квалификация”
към Управителния съвет на КАБ за периода от м.март 2017 до м.декември 2017.
УВОД
През 2017 година дейността на ресор Квалификация към УС на КАБ продължи в същите
структурирани и приети от УС през 2016 г. направления и дейности -„Продължаващо обучение и
квалификация.ВУЗ” , „Енциклопедия на архитекта” и „Професионално сътрудничество” . След като
през 2016 година бяха поставени основите на работата и набелязани главните цели, а именно:
-

-

създаване на база за реална работеща система на продължаващо обучение и подпомагане
дейността на колегите, която да достига лесно до всеки член
Анализ на резултатите и проблемите в образованието на дипломиращите архитекти и
набелязване на адекватни мерки и програма за продължаващото им обучение с цел
гарантиране на квалификацията за пълна проектантска правоспособност
Осигуряване на безплатен или преференциален достъп до ресурси, нужни в ежедневната работа
на колегите
Поддържане на европейско и световно ниво на професионализъм чрез обмяна на опит с чужди
камари и утвърдени на международно ниво архитекти
Подпомагане на публични инициативи, които издигат имиджа и водещата роля на архитектите,
ландшафтните архитекти и урбанистите пред обществото,

през 2017г акцентът в работата на комисия „Квалификация” беше да бъдат осигурени
организационно-техническите аспекти на дейността. Въпреки, че детайлната план-програма за
2017г. формално не беше прогласувана от ОС, тя на практика не се различава като дейности от
заложеното и прието още в 2016г. и работата продължи по същите направления, в рамките на
гласувания от ОС на КАБ бюджет за ресора в размер от 50 000лв. Следва да се отчете, че реалното
финансиране на дейностите започна чак след осигуряване на бюджета за ресорите, което се случи в
края на м.юли 2017, поради което действителния срок, в който е работено по същество е не повече
от 6 месеца.
За информация, Отчетът за дейността на комисията за 2016г можете да видите в ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ПРОГРАМА 2017 И СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
През 2017г съставът на комисията продължи да работи в утвърдения си състав с малки допълнения –
бяха включени допълнитено арх. Алеко Христов – в предишния мандат беше зам.председател на КАБ в
аналогичния ресор, арх. Емилия Точева и арх. Евгени Велев.
Одобреният до този момент състав е:
Ресорен зам.председател: арх. Николай Баровски
Съпредседатели на работни групи: арх. Атанас Динев и ланд.арх. Веселин Рангелов – членове на УС
1

Членове: арх. Христо Венков (член на Съвета на РК София-град), арх. Замфир Хаджийски (РК Софияобласт), арх. Росица Петрова (РК София-град), арх. Десислава Димитрова-Маринова (РК Софияобласт), арх. Емил Стоянов (РК София-град), арх. Ралица Баракова (РК София-град), проф. арх.
Благовест Вълков (РК София-град), арх. Николай Колев (член на РК София-град), арх. Даниела
Дюлгерова (член на. Съвета на РК София-град), ланд.арх. Веселин Шахънов (РК София-град), арх.
Гергана Милушева (РК София-град),
арх. Ивайло Петков (РК София-област),
ланд.арх. Иван
Мустаков (член на Съвета на РК София-град), арх. Надежда Пенчева (РК София-град), арх. Петко
Любенов (председател на РК Сливен), арх. Васил Василев ( РК София-град), арх.Катерина Чолакова (
РК София-град), арх.Ангел Мазников ( Челн на съвета на РК СОфия-град) , арх.Кунчо Цилков ( РК
София-град) и арх.Мартин Микуш ( РК София-град).
Съставът заседаваше както присъствено, така и в голяма степен обсъжданията бяха провеждани онлайн
в създадената специално за целта затворена група във FACEBOOK. Тъй като комисията е само помощен
орган към УС и нейните решения нямат преки последствия, също така поради липсата на технически
административен персонал в помощ на работата, протоколи от заседанията са изготвяни само при
конкретни по-важни предложения. Докладните записки с предложения са внасяни от името на
ресорния зам.председател за разглеждане в УС.
Предложената неутвърдена програма, по която в голяма степен се изпълняваше дейността можете да
видите в ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Извадка от решенията на УС и ОР за ресор „Квалификация” можете да видите в ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
По-долу следва отчет за дейностите по направленията.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2017г.
I.
Направление „ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ.ВУЗ”
1. Продължаващо обучение
На база на направените през 2016г анализи беше изготвен през 2017г и утвърден ( в
началото на 2018г.) от УС на КАБ „Правилник за организацията на продължаващото обучение”.
Трябва да се отбележи, че такъв единен документ е основополагащ за ресора и се приема за
първи път в историята на КАБ от 2003г. насам. Заедно с правилника, от УС на КАБ бяха приети и
„Структура на продължаващото обучение и база данни с лекции” . Правилникът и другите
документи бяха основно изработени от арх. Христо Венков и арх. Николай Колев, които са също
и членове на работната група по Професионална дейност към РК София-град, като в него са
залегнали почти всички принципи и предложения, изготвени от работната групата. Предвижда
се единна система на продължаващото обучение, със свободна организация, като обучения
могат да се предлагат и организират от РК, УС, колеги и външни лица, след утвърждаване от УС .
Въвежда се пробно доброволно точкуване на посетените (изгледани) мероприятия с
възможност за бъдещ стимул след събиране на определен брой точки. Това точкуване ще
помогне за обратна връзка и събиране на важна информация до колко члена на КАБ достигат
обученията и в какъв обем. Евентуално бъдещо задължително обвързване на точкова система
по подобие на европейските камари би могло да се въведе чак след като КАБ е сигурна, че може
да осигури достатъчно на брой обучения, които да могат да достигнат до всеки неин член.
Документите можете да разгледате в ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
С оглед на горните изводи и необходимостта от единна електронна платформа, чрез
която обученията да достигат лесно до всеки член, беше изготвено задание за специализиран
панел „КВАЛИФИКАЦИЯ” към сайта на КАБ с възможности за онлайн обучения, анкети,
библиотека и др., прието от УС на КАБ. На база на заданието беше възложена и изработена тази
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-

част от сайта, която беше готова в началото на 2018г, но нейното пускане беше отложено за
известно време докато се събере достатъчно лекционен материал.
Междувременно бяха организирани няколко обучителни семинара в партньорство с различни
организации:
„ В света на старопланинската архитектура” – в партньорство с ЕМО „Етъра” и „Мещра” http://staraplanina.meshtrango.com/2017-2/

Кратко видео от събитието можете да видите ТУК
Повече снимки и материали можете да видите в Приложение 7
-

В партньорство с ресор „Нормативи” беше направен запис на лекцията на арх. Франсоа Жано –
„Камъкът и методите на реставрация” - ТУК

-

Беше подготвена организацията на пътуващ обучителен семинар за топло и хидроизолации в
партньорство с БАИС, но нито една регионална колегия не прояви интерес към него.

-

Беше подкрепена и с готовност за видеозапис организираната от АК Е към РК София-град
лекция-дискусия с главни архитекти по проблемите с проектната документация. Тъй като
лекторите отказаха да бъдат записвани, лекциятабеше проведена само присъствено.
През 2017 година започна работата по подготовката на програма за стажа на
проектантите с ОПП, но предложението за краен документ беше отложено докато КАБ успее да
нарупа някаква обозрима база с достъпни лекционни курсове.
Следва да се отбележат специални благодарности за Кръглата маса по проблемите на
професията и квалификацията, организирана от РК Ямбол, РК Сливен и РК Стара Загора и
подкрепена финансово и от трите ресора към УС на КАБ.
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2. Сътрудничество с ВУЗ
За първи път в началото на 2017 година ( това беше отразено и в отчета за 2016г.) КАБ
беше официално поканена да участва със свои наблюдатели в дипломните комисии, което се
случи през м.февруари 2017г. В рамките на седмица и два дни – ежедневно различни членове на
комисия „Квалификация” взеха участие в процеса на работа на 4-те дипломни комисии на УАСГ
на ротационен принцип, като попълваха предварително изготвена от комисията таблица с
критерии за наблюдение. Таблицата с критериите, както и финалния обобщен отчет за участието
можете да видите в ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Това участие първоначално създаде известно напрежение
между колегите в УАСГ и КАБ, но то беше продиктувано от неизвестните позиции и до някъде
доста пряката среща между академичното образование и практиката. Оказа се, че по почти
половината от критериите, които бяхме предварително заложили за наша оценка, в дипломните
защити и проекти нямаше нищо споменато, а въпросите от нашите представители (в случаите, в
които им беше давана думата), колкото и добронамерени да бяха, по-скоро внасяха смут и
объркване в дипломантите. Набелязаните от това първо участие проблеми бяха в последствие
обсъдени с ръководството на факултета, като в рамките на разговорите се оформи мнението, че
университетите (в случая УАСГ ) имат за цел да подготвят широки специалисти , общото
архитектурно образование е добро, но в този дух е нормално дипломиращите да не са напълно
подготвени в детайли за директно встъпване в практиката на проектанти. В рамките на годината
представители на УС на КАБ и на комисия Квалификация участваха в серия срещи,
акредитационни комисии и две кръгли маси по въпросите на обучението по архитектура.
Изключително важна беше срещата с ръководството на архитектурния факултет на УАСГ, където
бяха обсъдени много от проблемите, генезисът им и възможностите за решение, както и
постъпките, които КАБ би могла да направи. Част от тези теми бяха доразвити и на специалната
Кръгла маса по образованието, организирана от КАБ през 2018г. Общите изводи, които могат да
бъдат направени са, че е добре да се работи за промяна на нормативната рамка (ЗКАИИП) в
посока отпадане на директното признаване на ОПП едновременно с дипломирането, както и
необходимостта от силна и достъпна система от продължаващо обучение на КАБ и структуриран
и подкрепен с обучения стаж за ОПП, обхващащи широк спектър от теми в практиката, които е
невъзможно да бъдат преподавани в такъв детайл по време на академичното образование.
Традиционно бяха връчени награди на дипломанти ( в УАСГ и ВСУ „Любен Каравелов”).
Беше подкрепен и интердисциплинарен студентски уъркшоп, както и студентския конкурс за
наградата на арх. Димитър Богданов.
II.

Направление “ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА АРХИТЕКТА”

3. Архитектурни стандарти и партньорство с Българския Институт по Стандартизация
За целите на работата на комисията и другите структури на КАБ бяха закупени пакет
стандарти (графични и ISO), които касаят архитектите, за да могат да бъдат анализирани и да
бъде набелязано възможното им приложение, както и дали има нужда от тяхната актуализация.
Всички те, заедно с наличните в РК София-град БДС стандарти, бяха прегледани и анализирани
от членове на комисията с оглед предложения за бъдеща актуализация. В същото време с БИС
започнаха разговори за осигуряване на преференциален пакет стандарти за архитекти, по
подобие на пакета, който получават немските архитекти от тяхната камара. Беше получен
списъкът от немските стандарти ( около 700) и беше преведен, като в същото време от БИС
направиха таблица за съответствоето им с БДС стандартите. Работата по пакета продължи през
2018 година. Работата със стандартите беше синхронизирана с Комисия „Нормативи”, в
съответствие с подготвяната концепция за промяна на нромативната рамка , с модел близък до
немския, където голяма част от материята се регулира със стандарти, а не с наредби, което на
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практика значително намалява административната тежест. Списъци със стандартите можете да
намерите в ПРИЛОЖЕНИЕ 6.
4. Визуализации на норми и технически проблеми
Работата по изготвените през 2016г. визуализации на нормативни проблеми беше прехвърлена
към ресор „Нормативи”. Беше разгледано и предложението с графики от арх. Любомир
Георгиев.
5. Разработка на професионални библиотеки и темплейти
Беше договорена изработката на базов темплейт за Ревит, но изпълнението остана за 2018
година.
III. Направление „ПРОФЕСИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”
6. Партньорства с чужди камари
През 2017 година беше подписан меморандум за сътрудничество между КАБ и Ордена на
Архитектите в Рим. На срещата в гр. София бяха обсъдени възможните съвместни инициативи,
които предстои да бъдат реализирани през следващите години.
7. ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ
Тъй като 2017г беше юбилейна за КАБ, ресор „Квалификация” започна инициатива за голямо
публично събитие – поредно, „юбилейно” издание на АРХИТЕКТУРЕН ФЕСТИВАЛ, на което да се
отчете и годишнината на КАБ с официални гости. След като УС на КАБ одобри инициативата
бяха поканени регионалните колегии да партнират, тъй като бюджетът беше ограничен. В
рамките на проведените разговори с РК София-град и РК София-област ( РК Пловдив и РК Варна
вече бяха организирали техните подобни събития) , на идеята първоначално се отзова РК Софияобласт, като решението на УС на КАБ беше организираната от тях изложба да се доразвие в
национално фестивално събитие, като беше решено разходите да се поделят по равно между
РК СО и Комисия „Квалификация”. В последствие РК София-град също реши да организира
Архитектурен фестивал по същото време.
Бешенаправен опит за стиковка на двете
събития и излизането им с обща програма, но
РК София-град обяви фестивала
самостоятелно и не се стигна до стиковка и
решение на УС на КАБ за финансова
подкрепа. За да се избегне ситуацията, в
която една организация ( КАБ) прави два
различни архитектурни фестивала по едно и
също време в София, събитието, гласувано от
УС на КАБ в партньорство с РК София-област
се трансформира в юбилеен форум в
партньорство с УАСГ, отбелязващо и
годишнината на университета. По този начин
в рамките на две седмици в град София
имаше изключително засилена публична
архитектурна програма, в рамките на която
беше отбелязан и юбилея.
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IV.

Обобщени разходи

От гласувания от ОС на КАБ бюджет от 50 000лв за ресор „Квалификация”, направените за
гореописаната дейност за периода от 07.2017 до 12.2017 са в размер на 30 446 лв, от които:
-

За продължаващо обучение – 13 527 лв, от които 7420 лв за разработката на панел
„Квалификация” към сайта на КАБ
За контакти с ВУЗ и участие в дипломни комисии – 5500 лв
За закупуване, превод и анализ на стандарти – 3419 лв, от които 1000 лв членски внос в БИС
Съфинансиране на Юбилеен форум – 8000 лв.

V. Заключение
В заключение мога да спомена, че през 2017г беше направена изключително важна стъпка в
развитието на ресора. Бяха поставени основите на единното продължаващо обучение на КАБ. За
първи път беше изготвен и приет правилник за организацията на продължаващото обучение, беше
поръчан и изготвен основният инструмент – панелът към сайта на КАБ, който ще позволи драстично
да се понижи цената на обучениеята за всеки член, като в същото време всички колеги ще имат
възможност да гледат лекциите, независимо от време и място. Беше поставено началото на
ползотворно партньорство с университетите, които подготвят архитекти, и участието на КАБ в
дипломните комисии. Дейността се извършваше с добра координация с регионалните колегии и
техните предложения намериха реализация на национално ниво. Работата естествено премина към
2018г. за която Комисия „Квалификация” е изготвила детайлна план-програма с бюджет, приета от
ОС на КАБ.
Изразявам личната си благодарност за всеотдайната работа на всички активни членове на
комисията.

Арх. Николай Баровски
Зам.председател – ресор „Квалификация”
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