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Ресор Практика
Отчет за периода Май 2017 - Ноември 2018

Електронен регистър на проектантските бюра
Положение към момента: КАБ е задължена да поддържа регистър на
проектантските бюра от 2003г. съгласно Чл. 8 на ЗКАИИП и Чл. 5 от Устава.
Причината за това е нарастващият по това време дъмпинг - следствие на
практиката строителни фирми да отварят отдели за проектиране. До голяма
степен КАБ успява да спре тогава тази тенденция. С времето списъкът на
бюрата се увеличава до 1251, но липсата на работещ механизъм за
редактиране и за изтриване на несъществуващите, прави регистъра
неактуален. Към момента всяка промяна на информация за бюрото се
извършва от регионалните колегии срещу такса.

Цел: Създаване на електронен регистър на бюрата и обвързването му с
регистъра на членовете. Изготвяне на работещ механизъм за редактиране на
информацията и изтриване на закритите бюра. Актуализиране спрямо
действащата законова уредба на термина “проектанско бюро” и обвързването
му с юридическо или физическо лице.

Бюджет: 13 200лв (2017) + 9000лв. (2018)
Изразходвани: 1938лв (2017)
Очаквани разходи: около 4 200лв

Изработил: Комисия по регистъра

•

Създаден беше интерактивен профил на бюрата, който е обвързан с
профилите на архитектите от регистъра;

•

Информацията за бюрото може да се редактира онлайн от собствениците и
по желание може да се добавя и допълнителна информация като лого,
професионален сайт и портфолио. Допълнителната информация не е
задължителна.

•

Собствениците на бюрото могат да добавят служителите му от регистъра на
КАБ или да вписват имената на такива, които не са членове.

•

Всяко бюро има възможност да добави портфолио с проекти. Вместо
обичайния списък със снимки, обектите на бюрото са представени като

1

Thursday, 1 November 2018
локации на интерактивна карта. Към всеки “пин” се появява снимка с
информация за обекта подобно на обектите в Google maps.

•

Съгласно програмата на ресора беше създадена обща интерактивна карта,
която се намира на главната страница в сайта на КАБ. На картата са
означени всички обекти, с които отделните бюра са решили да се
представят. Идеята зад картата е да помогне на граждани, да открият
авторите на определена сграда, която са видели и да се свържат с тях.
Всеки “пин” има прозорец със снимка и води до профила на бюрото в
регистъра

•

Комисията по регистъра подготви актуализация спрямо действащата
законова уредба на термина “проектантско бюро” и връзката му с
юридически и физически лица. Предложението премина дискусия на две
сесии на Управителния съвет на КАБ, след което беше гласувано и прието.
Обосновката прецизира правилата за регистриране на бюрата без да налага
промени в устава на КАБ.

Допълване и развитие на електронната платформа на КАБ

Положение към момента: Към началото на отчетния период електронната
платформа на КАБ е завършена в модулите “Регистър на Членове”, “Онлайн
регистрация на членове”, “Регистрация на договори” и “Новини”. Профилите на
членове са само с базова информация (име, номер и професионална
квалификация)
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Цел: Доразработване на съществуващите модули и добавяне на нови функции
към профилите на членовете. Създаване на функции за превръщането на
електронната платформа в работна среда за администрацията на КАБ и
Управителния съвет.

Изпълнител: Комисия по регистър с ръководител арх. Мартин Христов,
Оперативно ръководство, привлечени са колеги за тестване
Бюджет: 19 200лв (2017)
Изразходвани: 8 547лв (2017) + 11 282лв (2018)

• Развиване на функционалните менюта съгласно приетата програма и
основния договор за изработване на електронната платформа, добавяне на
нови функции свързани с извличането на различен вид сортирана
информация от регистъра за нуждите на КАБ.
• Нов модул за работа на УС със система за онлайн гласуване и дебатиране.
Към момента модулът се ползва активно за рутинни гласувания на УС, като
спестява време и транспортни разходи.
Бюджет: 6 500лв (2017)
Изразходвани: 6 789лв (2017) + 5 706лв (2018)

• Изработване на система, менажираща мейлинг листата - създаване на
пощенски кутии, интегриране на система за сортиране по критерии (членове
на УС, членове на РК, комисии и т.н.) и изпращане на мейли, добавяне на
съдържание.
Бюджет: 4 500лв (2017)
Изразходвани: 1 296лв (2017) + 1 320лв(2018)
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• Тестване и оптимизиране на вече изработените и попълнени модули регистър, статични страници, информация. След изработване и приемане от
УС модулите “регистър на нови членове”, “регистрация на договор за
проектиране” са тествани, грешките са отстранени, добавени са нови менюта
и от 2019 електронният регистър ще е единствения официален регистър на
КАБ.
Бюджет: 1 500лв (2017)
Изразходвани: 126лв (2017) + 4116лв (2018)
• Създаване на модул за електронно допълващо обучение свързана със
система с кредити за успешно взети курсове, които да стават видими в
личния профил на всеки член (съвместно с ресор Квалификация)
Бюджет: 2 500лв
Изпълнена от ресор “Квалификация”
• Създаване на модул в страницата, който да сортира нормативната уредба по
видове проекти (Наредби, необходими за проектиране на: Жилищни сгради,
болници, училища и детски градини…) - съвместно с ресор Нормативна
дейност. По тази точка се взе решение да се направи абонамент за Сиела и
Апис и да се обвърже с вход за всички регистрирани членове на КАБ през
сайта.
Бюджет: 3 200лв (2017)
Изразходвани: 336лв (2017) + 140лв (2018)
• Изработване на филми за представяне на текущи важни новини. Изработени
бяха над 20 филма.
Бюджет: 1 000лв
Изразходвани: 0лв
• Сканиран беше архивът на регистъра на всички регионални колегии извън
София и информацията беше добавена към профила на всеки член. В
момента тези документи са видими само за председателя и техническите
сътруднци на съответната регионална колегия и за комисията по регистър. С
цел сигурност и защита на личните данни беше закупен отделен сървър, на
който в момента се намира тази информация.
Бюджет: 0лв.
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• Беше създадено специално меню “сигнал” на главната страница на сайта на
КАБ. То може да се ползва от всички граждани и цели да улесни връзката с
КАБ на тези, които сега пишат на signal@kab.bg.

Правна помощ през сайта на КАБ
Цел: Предоставя се възможност чрез откриване на мейл signal@kab.bg и
форма в сайта да се задават въпроси, на които да се дава професионално
становище от висококвалифицирани специалисти.

Изпълнител: Адвокати, специалисти в различните сфери на правото, които са
избрани от КАБ

Бюджет: 14 400лв (2017)
Изразходвани: 3 400лв (2017-2018)

• По програма беше предвиден бюджет за безплатни правни консултации по
търговско право, закон за обществените поръчки и защита на авторските
права за членове на КАБ.

Бюджет: 7 200лв
Изразходвани: 0лв

• Организиране на безплатни правни консултации по ЗУТ от високо
квалифициран юрист за членове на КАБ в отделен раздел в сайта
Бюджет: 7 200лв
Изразходвани: 3 400лв (17 становища в отговор на запитвания на членове към
signal@kab.bg добавени в приложенията)

Организиране на конкурс “Български архитектурни
награди”
Положение до момента: Утвърдените и популярни браншови награди в
България оценяват наравно с архитектурата и ред други качества свързани с
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останалите участници в процеса на строителство като успех на инвестицията,
значимост за обществото и др. Конкурсите оценяващи единствено
архитектурна стойност не са много на брой, но са високоценени в нашата
гилдия.

Цел: Създаване на ежегоден приз на КАБ за архитектурно творчество, оценено
на база архитектурни качества без оглед на големина на инвестицията. Журито
трябва да е международно и с престиж сред гилдията, за да е максимално
обективно, да не се влияе от познанства и да остави възможност на всички
български архитекти да участват.

Изпълнител: арх. Борислав Игнатов, арх. Мартин Христов и сътрудници:
Десислава Маринова, Ралица Панчева, Мария Драганска

Бюджет: 7 500лв (2017) + 5000лв. (2018)
Изразходвани: 9 516лв
Събрани от спонсори: 23000лв (Saint Gobbain 6000лв, JUNG 6000лв, Mapei
4000лв, Alukönigshtahl 4000лв, Nemetschek 3000лв),
Общ разход за събитието: 32 516лв

•

На 06-ти юни се проведе първото издание на «Български архитектурни
награди”. В конкурса участваха 61 проекта, от които 11 проекта спечелиха
номинация. Бяха връчени една голяма и 4 специални награди.

•

За жури бяха привлечени световни имена: Иън Ричи - Председател и
членове: Сър Филип Самин, Карем Язган, Паоло Бреша, Шербан Тиганаш;
Критериите за оценяване бяха обсъдени в дискусия с членовете на журито
10 месеца преди конкурса. Заснехме кратки видеа с всеки един от тях, в
които те разясняваха критериите на които ще държат най-много. За целите
на наградите не са ползвани пари от КАБ за пътувания.

•

За изработване на статуетките беше организиран конкурс, на който
поканихме проф. Валентин Старчев, Стефан Иванов и дизайнера Светослав
Тодоров. След представяне на техните предложения всички членове на КАБ
имаха възможност да изберат статуетка чрез онлайн гласуване с профила си
в КАБ. Избрано беше предложението на Стефан Иванов;
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•

Изработен е сайт специално за наградите, който да пази архив на галериите
с проекти. Сайтът има връзка със страницата на КАБ.

•

Селекцията за номинации беше направена от архитектурен борд, с членове
арх. Филип Алексич - Асоциация на Архитектите - Черна Гора, проф. др. арх.
Арманд Вокши - претседател на Асоциацията на Архитектите в Албания,
проф. др. арх. Милан Джурич - председател на Съюза на Архитектите Сърбия, арх. Астрид Никса - председател на Асоциацията на Архитектите в
Косово, арх. Мартин Пановски - председател на Асоциацията на Архитектите
на Македония.

•

Всеки от номинираните имаше възможност да защити проекта си пред
журито на живо при затворени врати.

•

Организирана беше официална церемония по обявяване на победителите с
водещ Елена Розберг и коктейл за всички членове на КАБ. Присъстващите
бяха над 150.
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•

Конкурсът беше отразен от много български медии. Победителите бяха
представени в ефира на БНТ заедно с председателя на журито и
председателя на КАБ.

•

Престижните европейски награди Мис ван дер Рое избраха да номинират за
предстоящото си издание през 2019 наградените проекти на конкурса на
КАБ.

Обща застраховка професионална отговорност
Положение до момента: КАБ е длъжна да гарантира, че всеки член има
застраховка. Единични застраховки за пета и шеста категория струват около
50лв.
Цел: Да използваме намаленията, които дава груповата застраховка.
Бюджет: 21 000,00лв (2018)
Изразходвани: 20 196лв (2018)
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•

КАБ договори обща за всички членове Застраховка за строежи от пета и
шеста категория по Чл. 171 от ЗУТ; Цената беше платена от бюджета на
ресора, като единичната стойност на застраховка възлизаше на 4,50лв.

•

За покачване на категорията се ползват отстъпки от 20% за членове на КАБ,
на цени от 40,80лв за четвърта категория до 244,80 за първа категория, като
се приспада платената вече от КАБ застраховка за пета категория - 4,50лв;

Форум към електронната система на КАБ
Положение до момента: Комуникацията на членовете на КАБ с
администрацията става предимно посредством мейли и телефонни разговори с
техническите сътрудници. Това затваря комуникацията само между две страни
и се губи възможност други да получат информация от нея. Работните групи и
различните съвети към КАБ се срещат предимно на живо. Обсъждането на
нови идеи и проблеми става на събранията и във фейсбук групи.
Цел: Официален Форум към страницата на КАБ, който да допълни
съществуващите форми на комуникация и да създаде работна среда на
Управителния съвет и работните групи.
Бюджет: 1 000,00лв (2018)
Изразходвани: не са осчетоводени към месец октомври 2018, очаквани разходи
около 550,00лв

•

Беше създаден форум в страницата на КАБ. Достъп до него имат всички с
активен профил в регистъра, адвокатите и служителите на КАБ. Участието в
него става чрез официалния профил в регистъра.

•

Форумът се поддържа от служители към офисите на КАБ, които ще имат
грижата темите да са подредени и да не се повтарят и разводняват, така че с
времето да сформират архив от полезно съдържание;

•

Създадени са специални закрити групи за Управителния съвет и за няколко
работни групи, които вече се ползват активно. Например една от групите за
последните промени по чл. 21 работи заедно с адв. Борис Милчев без нито
едно събрание на живо. Всички предложения и варианти, които са
обсъждани ще останат като архив за следващи ръководства, които ще се
занимават с този член.
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•

Представихме предварително за коментар и предложения програмите по
ресори за предстоящото ОС.

Участия в редовните срещи на ENACA
Положение до момента: ENACA (European Network of Architects’ Competent
Authorities) е организация, която обхваща комисиите по признаване и
лицензиране на професионалната квалификация “архитект” на всички
държави в Европейския съюз. Тя се занимава със синхронизиране на
работата на експертните комисии. Ежегодните срещи на ЕNAСA са важни
за основната дейност на КАБ, тъй като на тях всяка година се взима
решение за общи правила за признаване на професионална
квалификация. Ако някоя камара отсъства никой не защитава интересите
на нейните членове. Досега КАБ участва редовно с някои инцидентни
прекъсвания.
Цел: Да не се прекъсва редовното участие на срещите. Да се назначи и
обучи технически сътрудник след пенсионирането на отговорника по
международната дейност Ася Павлова, който в бъдеще да представлява
КАБ на тези срещи.
• През 2018г. се проведоха 2 срещи на ENACA: 23-24 Февруари в Берн и 08-09.
Октомври в Брюксел, на които присъстваха като членове на Комисията по
регистър и Експертната комисия арх. Мартин Христов, арх. Маргарита
Козовска (Берн), Ралица Панчева (Брюксел);
• След конкурс е назначен нов технически сътрудник Ралица Панчева, която
съвместява работата с регистъра и приемането на членове от университети в
чужбина в експертната комисия. Тази дейност преди се извършваше от двама
души.

•

Резултатите от срещите са основа за програмата на Ресор Практика за
2019г.

Бюджет: 10 000лв (2018)
Изразходвани: Берн 2020лв, Брюксел 2400лв; Общо 4440лв (2018)
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Работа по архитектурни конкурси
През отчетния период бяхме поканени и участвахме в дискусии при съставяне
на заданията на множество конкурси най-значимите от които:
• Конкурс “Нов център на Боровец”
• Архитектурен конкурс “Хотел към музей Етър”
• Конкурс “Топлоцентрала - център за изкуства и култура”
• Конкурс “Нов Градски Център на Велико Търново”
• Архитектурен конкурс на Община Хасково “Паркова среда”

Общо за ресор Практика
Бюджет: 54 300лв (2017), 46 000лв (2018)
Общ бюджет: 100 300лв
Изразходвани: 13 885лв (2017), 50 184лв (2018)
Общо изразходвани: 64 069лв

Изготвил: арх. Мартин Христов
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