ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕСОР “КВАЛИФИКАЦИЯ” за 2019 година
Ресорен зам.председател: арх. Николай Баровски

TEMA

планирани дейности за 2019

I. Направление
„ПРОДЪЛЖАВАЩО
ОБУЧЕНИЕ И
КВАЛИФИКАЦИЯ.ВУЗ”

1. Създаване и стартиране
на работеща система за
продължаващо обучение и
(чл.5, т.11 от ЗКАИИП)

прибл.
бюджет за
2019

основание

проблеми

цели

очакван резултат

възможности за
финансиране

48 000 лв.
Анализ на действието на приетите
правила, допълване на правилата с
отделяне на три вида обучение продължаващо, квалификационно и
стажово за ОПП, както и актуализиции,
включително добавяне на
функционалност в сайта - работата
по темата вече е започнала

Текуща оценка и одобрение на курсове
от външни изпълнители

Генериране на съдържание - база
лекционни курсове за продължаващо
обучение - 15 000 за ОПП, 15 000 за
продължаващо обучение

специфични тематични семинари и
събития - ландшафтни
архитекти,урбанисти

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

2 000 лв.

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

1 000 лв.

съгласно
правилника

26 000 лв.

8 000 лв.

2 000 лв.

същото

същото

същото

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.

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
продължаващо обучение за всички
членове ( дори по 1 семинар
годишно)
въпреки общите теми, голяма част от
продължаващата квалификация се
различава съществено като
проблематика и обхват за
различните специалности.
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, което в комбинация с
наближилите срокове прави тази
тема приоритетна

Да бъдат 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.

не (само от бюджета)

КАБ да поддържа единна динамична
база данни с теми и лектори за
продължаващо обучение
Целта е да се доизгради и разшитри наличната
вече функционалност на онлайн
продължаващото обучение, включитено и с
теми за стаж на ОПП. Уебинарите са найизгодни като съотношение
цена/качество/достъп до колегията - един
уебинар струва околоо 44ст. на член. Бюджетът
ще стигне за около 7 уебинара продължаващо
обучение и 7 за ОПП.

Да се даде възможност за пропорционално
финансиране на различни по тематика
дейности

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",
семинарите ще се финансират от
целевитте бюджети на РК

спонсори на КАБ на
общо основание и
фирмени
презентации.
Финансиране от КАБ
и РК

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

Спонсори на КАБ на
общо основание и
фирмени
презентации.
Финансиране от КАБ
и РК

Максимално голяма част от
да се повиши нивото на осведоменост на
колегията да е запозната с
колегията относно изискванията и различните изискванията, които предстои да
варианти и възможности за реализация на
изпъняваме при проектирането. Да
подобни сгради. С помощта на партньори да се са осигурени достатъчно
орагзнизират обучителни курсове на
възможности за обучение на
значително по-ниски цени за членовете на КАБ. желаещите.

Спонсори на КАБ на
общо основание и
фирмени
презентации.
Бюджетът е главно за
подготовка и
лекторски за едно
събитие

Работна група за създаване на система
за обучение на колегията в
проектиране с BIM и други съвременни
практики и технологии

Семинар (уъркшоп) за трандиционни
екологични строителни техники ( в
партньорство с АСЕМ или др.).
Специфични семинари и обучения за
опазване на наследството
Създаване на структуриран стаж за
проектантите с ОПП, съвместно с ресор
Практика. Изготвяне на програма и
2. Създаване и въвеждане автоматична система за отчитане към
на регламент за провеждане сайта на КАБ (конкретните лекционни
на стажа на проектантите с курсове са в общото перо за
ОПП ( чл.5, т.10 от ЗКАИИП) съдържание)
3. Сътрудничество с Висшите
учебни заведения, което
включва:
Създаване на система за
обратна връзка от
практикуващите колеги към
КАБ относно нивото и
изготвяне на въпросник, пускане на
качеството на образование анкета , събиране и обработка на
на завършилите студенти
данни

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

Стажове, борса за работа и
др. студентски конкурси

Продължаване и разширение на
участието на наблюдатели в
дипшломните комисии и в други
университети, изготвяне на правилник
за награждаване на дипломанти,
награди и грамоти за дипломанти - 4
ВУЗ

2 000 лв.

4 000 лв.

3 000 лв.

същото

Да се продължи започнаталата
посока на запознаване на колегията
с темата BIM, като се разработи
стратегия за равнопоставеност на
различните софтуерни компании и
да се набележат най-добрите за
колегията стъпки за помощ.

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

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, поставени
от завишените екологични и
енергийни изисквания
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

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

Към момента не съществува под
никаква форма обратна връзка от
бизнеса ( проектантите) към
университетите по отношение на
придобитите умения от
дипломиращите.

същото
+чл.4,т.11 от
Устава

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. 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 процеса
на проектиране

Спонсори на КАБ .
Бюджетът е за
подготовка и
евентуално лекторски
за едно събитие

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 по въпроса

спонсори, партньори,
такса участие,
приходи от външни
участници

След систематизиране обхвата на темите на
продължаващото обучение към КАБ да се
изготвят правила за провеждане на стажа на
ОПП по отношение покриване на минимално
изискуеми теми и практически умения на
пазара на проектантски услуги

повишаване на квалификацията на
преминаващите от ОПП в ППП,
особено с сфери на знания и умени,
които по никакъв начин не са
застъпени в академичното
образование, а са ключови за
лоялната конкуренция в КАБ

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

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
не ( само от бюджета)

8 000 лв.

500 лв.

6 000 лв.

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

1 500 лв.

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

осигуряване на редица канали за
обратна връзка от бизнеса (КАБ) към
ВУЗ. Участието на представители на
за упражняване на ефектвна
КАБ с дипломните комисии
мониторингова дейност, както и
осигурява данни за нивото на
активно участие в разработката на
квалификация на проектантите с
учебните програми, КАБ следва да Да се устаноивят редовни контакти и активно ОПП и съответно предприемане на
има свои представители на
участие в процесите с цел реализиране целите необходимите мерки за следващите
съответните нива.
на КАБ.
стъпки ( стаж)
не (само от бюджета)
проектантските бюра да се отворят
Да се стимулира прекия контакт между
за повече стажове, а обучавщаите се
липсва пряка и удобна връзка между студентите ( дипломиращите) и проектантските да навлизат по-бързо в реалните
практикуващите архитекти и
бюра, което ще бъд еот полза и на двете
условия за практикуване на
търсещите работа.
страни.
професията
не (само от бюджета)

II. Направление
“ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА
АРХИТЕКТА”

1. Анализ на съществуващи
примери за подобни
цялостни професионални
помагала

2. Развитие на Наръчника на
БИС и КАБ , разширяване на
достъпа на членове на КАБ
до базата данни със
стандарти

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

37 000 лв.

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

500 лв.

Годишен абонамент и добавяне на
още акаунти за свободен онлайн
достъп до сайта на БИС и разширяване
на пакета стандарти за архитекти

15 000 лв.

"upgrade" на съществуващшия
наръчник с възможности за интеграция
към сайта и внасяне на реклама

3 000 лв.

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

1 000 лв.

участие в ТК на БИС - 4 ТК по 1 човек ,
включително членски внос към БИС

1 500 лв.

Разработка на базови за КАБ стандарти
и промени в действащи стандарти,
предложение за приемане от БИС и
МРРБ. Изработка на графичен
стандарт на КАБ по решение на УС

5 000 лв.

Чл.5 т.3, т.11
ЗКАИИП, чл.4
т.3,6,9,11 от
Устава

същото

Да се разработи база за професионално
У нас липсва цялостно помагало за помагало за работата на архитектите( л.арх. и
работата на колегите, каквито
урб.), включващо максимално широк аспект
издания има в почти всички развити ежедневно нужна информация ( договори,
държави под една или друга форма. стандарти, нормативи и др.). Очаква се
Проектантите често губят много
системата да бъде електронна , с различни
време в търсене на конкретен вид
компоненти, които ще се разработват
информация, която може и да не е самостоятелно. Част от такава система вече е
налична
налична в чрез сайта на КАБ

Наличието на такъв продукт ще
улесни значително ежедневната
работа на членовете на КАБ, с
постоянно обновавне ще се
гарантира и по-добро качество и помлако вложено излишно време
не ( само от бюджета)

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

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, както и
онлйан достъпа решават 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 Да се разшири пакета стандарт за архитекти и
по стоителни материали от където
улесни свободния и безплатен за членовете
да се черпи информация при нужда онлайн достъп до сайта на БИС

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
предлагат конкретни серии
продукти, свързани с даден
стандарт. По този начин целта е в
бъдее справочникът да се
самоиздържа от реклама, и дори и
да носи приходи.

същото

текущо задължение по договор

част от проблемите при нелоялната
конкуренция между колегите са и
липсата на стандарт както за
услугата, така и за продукта.
Наредба 4 е крайно недостатъчна в
Чл.5 т.3,т.6 т.11 това отношение, а десйтващите
ЗКАИИП, чл.4 стандарти по въпроса с последна
т.3,6,9,11 от
редакция края на 80те години, което
Устава
ги прави трудно приложими
част от стандартите са
задължителнио, а други доста
използвани, а КАБ не участва в
същото
създаването и променянето им

същото

най-ефективно участие на КАБ в
процеса може да бъде изготвянето
на собствени предложения и
предизивкване на процедура в БИС

да се добавят актуалните промени в
актуалност на информацията в
стандартите и новите национални приложения справочника

Възможно
спонсорство от
фирми след ъпгрейд
на продукта

не ( само от бюджета)

да се проучат десйтващите български и чуждии
страндарти за архитектурен продукт, катос е
оцени приложимостта им за дефиниране у нас
и да се набележат бъдещи мерки
КАБ да вземе актовно участие в работата на
техничексите комитети по създаване и
изменение на десйтващите стандарти (
касаещи професията)

да се създаде ясна визия за
оформяне на български стандарт за
архитектурна услуга и проект, да се
набележат кои действащи стандарти
се уждаят от осъвременяване
не ( само от бюджета)
по-добре предварителна
осведоменост и активна
професионална позицивя на
органзиацията
не ( само от бюджета)

да се провокира осъвременяване в 2-3 важни
стандарта касаещи проектирането

дефинирано ниво на стандарт, което
прави конкуренцията по-честна.
Улеснено използване и повече
сигурнсот за колегите, решили да
работят по стандарт
не ( само от бюджета)

4. Разработка на базови
професионални библиотеки работна подгрупа по стандарти и
и темплейти в CAD и BIM
темплейти

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

III. Направление
„ПРОФЕСИОНАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО”

Организиране на гостуване на
чуждестранен архитект с лекция
2. Сътрудничество с
партньорство за Биенале по
Международната академия архитектура 2020 София и други
по архитектура
инициативи
други невписващи се в горните графи,
но в полето на ресора дейности

ОБЩО ЗА РЕСОР
"КВАЛИФИКАЦИЯ" ЗА 2019

Забележка:

чл.5, т.8 от
ЗКАИИП, чл.4
т.8 от Устава

добрите двустранни отношения със
сродни чужди организации към
момента са почти замразени,
поради липсва на ресурс

1 300 лв.

чл.5, т.8 от
ЗКАИИП, чл.4
т.8 от Устава

от професионалните семинари найпосещавани са тези с чужди лектори.
Сътрудничеството с МАА би
да се установи сътрудничеств в МАА и да се
улеснило много организацията на
организира професионален семинар с
подобни събития
участието на световно известен архитект

600 лв.

чл.5, т.8 от
ЗКАИИП, чл.4
т.8 от Устава

1 000 лв.

10 000 лв.

същото

да се изработи стратегия за
създаване н български библиотеки,
със специфични местни особености. не (само от бюджета)

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.

възможно
спонсорство и
участие от
заинтересовани
фирми

2 000 лв.

1. Развитие на
международните връзки и
участие в проекти за обмяна анализ на досегашщните връзки,
на опит
координация, план

IV. Други

същото

Да се проучи чуждия опит, вид и начин на
съставяне на тези библиотеки, начин на
една от най-времеемката и досадна предлагане и приложимите модели у нас
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 найс помощта на най-различни партньори да се
необходимите елементи, с които
разработи базова BIM и CAD библиотека,
бързо може да се започне
съобразена с българските стандарти, която да
проектантската работа
улесни работата на членовете на КАБ

100 лв.

5 000 лв.

100 000 лв.
Гореописаните суми са проектни за
максимален обем работа. В случай на
намалено финансиране, дейностите ще
се извършват спрямо финансовия
лимит

чл.4 т.11 от
Устава

КАБ досега е бил пасивен партньор
на Триналето.

Да се установи какви стари контакти е имали, подновяване на международното
техния статус и какви са новите условия при тях сътрудничество на КАБ

обмяна на опит на колегията с
колеги от междунардна величина

не (само от бюджета)

възможно
спонсорство от фирма

ползите от програмата на Биеналето
КАБ да заеме по-кативна рола в партньорстово да са в по-голяма степен за КАБ и за
на това значимо архитектурно събитие
членовете й, отколкото досега
не (само от бюджета)

