
 

                           
 
До арх.Борислав Игнатов 
      Председател на УС на КАБ 
 
До членовете на УС на КАБ 

 
 
 

ПРОГРАМА 
 
За съвместно действие на САБ и КАБ в работата им за подобряване 
на обществената среда за практикуване на професията архитект, 
ландшафтен архитект и урбанист във всичките и творчески 
експертни и организационни аспекти 
 
I. Цели на програмата 

1. Да формулира характерните за всяка една от организациите 
дейности, които формират тяхната идентичност. 

2. Да координира усилията на двете организации при изпълнение 
на специфичните цели и задачи, произтичащи от програмните 
им документи при запазване на тяхната автономност. 

3. Да организира и реализира съвместни действия в областите на 
съвпадение на техните функции. 
 

II. Специфични цели, функции и предмет на дейност на САБ 
1. Да разработва, защитава и утвърждава в практиката 

съвременните архитектурни идеи и ценности. 
2. Да съдейства за съхраняване и развитие на българската 

архитектурна идентичност и архитектурното ни наследство. 
3. Да защитава и подпомага творчески, професионално и 

социално своите членове; да развива и подпомага техните 
контакти помежду им и с архитектите от други страни. 

4. Да развива архитектурната култура в обществото и да 
формира активна обществена нагласа към архитектурата. 

5. Да информира обществото за творческите постижения на 
българските архитекти в контекста на световните 
професионални стандарти. 



 
III. Специфични дейности на САБ 

1. САБ изгражда своя единна, демократична организационна 
структура, за да гарантира участието на всички свои членове в 
осъществяване на поставените цели. 

2. САБ организира издаването на собствени печатни издания, 
публикации в средствата за масова информация, осъществява 
публични дискусии по общественозначими архитектурни 
проблеми. 

3. САБ защитава авторските права на архитектите. 
4. САБ поддържа собствена библиотека и архив. 
5. САБ стопанисва собствена материална база: клубове, 

творчески и производствени бази. 
6. САБ организира архитектурни изложби и присъждането на 

годишни архитектурни награди. 
7. САБ поддържа архитектурни медии, в които се реализира 

независима архитектурна критика. 
 

IV. Специфични цели и функции на КАБ 
1. КАБ защитава професионалните права и интереси на 

българските архитекти, в съответствие с интересите на 
обществото. 

2. КАБ изготвя професионален кодекс на архитектите, 
ландшафтните архитекти и урбанисти, упражнява контрол по 
спазването му, с което се гарантират условията за свободен 
избор и недопускане на монополизъм, недобросъвестна 
практика и неравноправно положение между своите членове. 

3. КАБ участва в изработването на закони и нормативни актове в 
областта на устройственото планиране, инвестиционното 
проектиране и строителството. 

4. КАБ поддържа и отстоява конкурсното начало в 
проектирането. 

5. КАБ утвърждава правила за работа, организира и провежда 
продължаващото обучение за поддържане и повишаване на 
професионалната квалификация и правоспособност на 
архитектите, ландшафтните архитекти и урбанистите. 
 

V. Специфични дейности на КАБ 
1. КАБ поддържа и актуализира професионалните регистри на 

своите членове. 
2. КАБ поддържа и актуализира регистрите на проектантските 

бюра. 



3. КАБ издава удостоверения за професионална правоспособност. 
4. КАБ следи за изпълнението на професионалните задължения 

на своите членове и налага наказания при дисциплинарни 
нарушения. 

5. КАБ разрешава спорове между своите членове и между тях и 
други лица. 

6. КАБ приема методика за определяне размера на 
възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги. 
 

VI. Общ предмет на дейност на КАБ и САБ 
1. САБ и КАБ съдействат за развитието на архитектурното 

образование и осъществяват сътрудничество с висшите 
училища за подготовка на архитекти, ландшафтни архитекти и 
урбанисти. 

2. САБ и КАБ хармонизират архитектурната дейност в 
съответствие със световните стандарти. 

3. САБ и КАБ отстояват авторитета на архитектурната професия и 
архитектурата в обществото. 

4. САБ и КАБ изграждат система от взаимовръзки с български, 
чуждестранни и международни организации. 

5. САБ и КАБ осъществяват взаимодействие с органите на 
управление и законодателната власт в РБ. 

6. САБ и КАБ организират и осъществяват експертна дейност при 
изработването на програми, технически задания, 
организирането на архитектурни конкурси и оценка на 
архитектурните решения. 
 

VII. Програма за съвместни действия на САБ и КАБ 
1. След Решение на ОС, КАБ да предложи на САБ пребазиране в 

Централния дом на архитекта, в унисон с обществените 
очаквания като наемните отношения със собственика на 
сградата се решат по аналогия с други градове в страната. 

2. САБ и КАБ спазват еднакви стандарти в осъществяване на 
експертната си дейност при изработване на програми, 
технически задания и оценка на архитектурните решения. 

3. САБ и КАБ съгласуват  своите становища при промяна на 
закони и нормативни актове, свързани с устройствено 
планиране и инвестиционното проектиране. 

4. САБ и КАБ координират своите действия при контактите с 
български, чуждестранни и международни организации, както 
и при взаимодействие с органите на управление и 
законодателната власт на РБ. 



5. САБ и КАБ могат да финансират от собствените си бюджети 
общи програми, събития, печатни и електронни издания и 
други след решение на управляващите им органи. 
 
 
 
 
 
 
 
                      Работна група 


