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Камара на архитектите в
България
• Е браншовата организация на над 4500
архитекти, ландшафтни архитекти и урбанисти
с призната правоспособност
• Представлява членовете си, защитава техните
интереси в котекста на интересите на
обществото
• Организира продължаващот обучение на
членовете си
• Подпомага архитектите в практиката им и
съдейства за европейската им интеграция

Особености на българската
архитектурна практика
• Болшинството архитекти практикуват
самостоятелно или в малки проектантски
екипи – 3-5 архитекта
• Много добре познават и използват
съвременните дигитални методи на
проектиране, независимо, че рядко се
изискват от местните инвеститори
• Владеят добре чужди езици и са гъвкави в
ситуации на различни изисквания – напр.
нов софтуер, сборни големи екипи и т.н

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
• Членовете на КАБ са разпределени неравномерно в страната –
около 2/3 са базирани в столицата –гр.София, а в някои области
има по 10-15 архитекта. Въпреки, че основната икономическа
мощ на България е съсредоточена в София, тази
неравномерност създава и относителен дисбаланс в
проектантския пазар – в столицата има свръхпредлагане.
• Много голяма част от българските архитекти работят само за
местния пазар, който е много неустойчив, с малки обекти, с
много ниски изисквания за качество и с почти никакви
изисквания за дигитализация.
• Въпреки, че вече 12 години сме официално член на ЕС, много
малка част от архитектите се ползват от преимуществата на
свободния европейски пазар за диверсифициране на
практиката и то предимно като се установяват трайно в друга
европейска държава. Работата в международни екипи е много
слабо застъпена, независимо от огромния си потенциал,
специално за българските архитекти

ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА
АРХИТЕКТУРНИЯ СЕКТОР
• В последните 20 години дигитализацията на архитектурния сектор се
развива изключително бързо. В рамките на по-малко от 10 години се
извърши преминаване от ръчно изчертаване към двумерно
компютърно изчертаване, в следващите 10 години се появи и
установи технологията за Строително-информационния модел(СИМ),
сега вече СИМ се стандартизирам, а се говори за нови модели за
управление на информацията в строителния сектор.
• Това упражнява много силно влияние върху архитектурната практика
и ролята на архитекта в процеса. Архитектите са принудени
непрекъснато да променят и усъвършенстват проектантския процес.
• Появиха се реални възможности за глобализация на проектирането –
работа в международни екипи по интернет
• В България има силно развит IT сектор, който работи и в строителната
сфера и това може да подпомогне много развитието
• В България дигитализацията на сектора значително изостава, което
създава напражение в архитектите – от една страна те се стремят да
следват световните практики, от друга, този продукт у нас не се
изисква, съответно и не се заплаща от инвеститорите

ЦЕЛИ НА КАБ
• Да поддържа и надгражда професионалните умения и
квалификация на членовете си, с акцент върху
дигиталното развитие на сектора
• Да достига еднакво добре до всички свои членове
• Да стимулира откриването на нови пазари на
архитектурни услуги, особено в европейски контекст
• Да активира подобрението на локалната инвестиционна
среда чрез дигитални мерки, улесняващи и ускоряващи
процеса
• Да стимулира българските архитекти да заемат
лидерски позиции в дигитализацията на сектора, което
заедно с гъвкавостта за промени и бързо развитие ще
им отвори нови възможности за реализация

Разработена онлайн платформа, която
достига до всички членове

Онлайн обучения, библиотеки и други
помощни материали

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

АКЦЕНТИ
• Добра подготовка на българските архитекти
в дигиталната сфера на строителния сектор,
с което могат да бъдат активни и
атрактивни партньори на европейски и
световни архитектурни бюра и инвеститори
• Повишаване на качеството на
архитектурния продукт
• Новаторство и развитие на нови дигитални
технологии в строителната сфера

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Арх.Николай Баровски – зам.председател на УС на КАБ

