
Ресор “Практика” 
Отчет за дейността през 2019г. 
_________________________________________________ 
Застраховка професионална отговорност за всички активни 
членове на КАБ 
 
Съгласно решение на 17-то Общо събрание сключихме застраховка за четвърта 
категория за две години с отстъпка 700лв за членовете за ОПП. За първата година 
заплатихме 26 673лв. Предстои плащане за 2020година в размер на 26 673лв 
(6,20лв/член) Решението трябва да се потвърди от ОС 
_________________________________________________ 
Въвеждане на структуриран стаж за кандидатите за ППП 
 
Програма гласувана на ОС: 
• Разделяне на практиката по начин, който обхваща всички части, необходими за 
самостоятелно практикуване на професията: “идеен проект”, “технически и работен 
проект с детайли”, “съгласуване със специалности”, “авторски надзор на строежа”, 
“детайли за изпълнение”, “приемане на изпълнение” 
• Включване на минимално изискуеми часове по всяка една част за признаване на 
практиката; 
• При работа в проектантско бюро, заедно с доказателствата за необходимия трудов 
стаж ще се изискват и доказателства от ръководителя за работа по всяка една част 
от стажа; 
• При самостоятелна практика се въвежда фигурата на ментор, който да следи 
работата и да представя доклад за изработените части 
• Бюджет: 6 000лв 
 
Отчет: 
Създадохме работна група в съсав: 
арх. Мартин Христов, арх. Емил Сардарев, арх. Георги Мечанов, арх. Руси Делев, 
арх. Добринка Камбурова, арх. Александър Кехайов, арх. Диана Димитрова, адв. 
Цвета Йоцова-Стоева. 
 
Групата проведе няколко работни срещи наживо, като през повечето време  бяха 
обменяни и обсъждани документи по електронен път. Проведохме съвместна среща 
с работна група от ресор “Квалификация” с цел изготвяне на курсове, които да дадат 
възможност за замяна на липсващи части от стажа. 
 
Определихме съдържанието на стажа съгласно обхвата на архитектурната 
практика, описан в документацията на АСЕ и UIA и описахме фундаменталните 
знания и умения, които трябва да има всеки архитект, за да започне самостоятелно 
да практикува професията. Разделихме стажа на четири основни части, като средно 
изискуемите часове на всяка определихме като процент от времето на целия стаж. 
Процентните отношения са определени по аналогия с времетраенето им при 
проектирането и строителството на реален обект: 
Ръководство на проектите и административно ръководство – 10%: 
Проектиране и проектна документация – 40%; 
Строителна документация - 35%; 
Управление на процеса на строителството - 15%. 



 
 
 
За разделянето по време използвахме документацията на Немската Камара на 
Архитектите и RIBA. 
 
За признаване на всяка категория е необходимо доказателство, че е изработено 
минимум 50% от средно изискуемите часове определени за нея. Липсващите часове 
могат да са за сметка на повече работа по друга част, тъй като общият брой часове 
на целия стаж са константа. 
 
За получаване на ППП първо условие е кандидатът да е член на КАБ с ОПП. 
След   това всеки избира един от двата възможни по закон начина за провеждане на 
стажа: 
• 2 години на трудов договор при проектант с ППП; 
• 4 години на самостоятелна практика. 
Във всеки един от случаите трябва да бъде посочено лице, което ще следи и ще 
дава отчет за прогреса на стажа. Такова лице може да бъде: 
• прекият ръководител, ако е на трудов договор в проектантско бюро; 
• ментор, избран от членовете на КАБ с ППП. 
 
Лицето, което следи стажа, попълва доказателствата в таблици по образец, като 
следи прогреса по всяка от четирите групи, дава отчети на всеки 3 месеца на 
Комисията по регистър и носи отговорност за съдържанието на документите. 
При кандидатстване за ППП е възможно комисията по регистър да поиска 
представяне на доказателства за свършената работа. 
Изготвихме Методика, която озаглавихме “Ред и правила за представяне и оценка 
на изискуемия от закона стаж по специалността за придобиване на Пълна 
Проектантска Правоспособност”. Към момента методиката е готова за архитекти и 
предстои до края на мандата да изготвим на нейна база такава и за ландшафтни 
архитекти и урбанисти. 
Бюджет: 500лв 
_________________________________________________ 
Участия в редовните срещи на ENACA 
 
Програма гласувана на ОС: 
ц През 2019г. се планира провеждането на 2 срещи на ENACA (European Network of 
Architects’ Competent Authorities), на които ще присъстват като член на Комисията по 
регистър и Експертната комисия техническия сътрудник Ралица Панчева; 
• Бюджет: 2 х 2 000лв. 
 
Отчет: 
През 2019 година се проведоха две срещи на представители на националните 
архитектурни организации към работната група на ENACA, на които присъства 
представител на КАБ - Ралица Панчева: 
21-22. Февруари - Будапеща, Унгария - 1240лв 
18. Октомври - Валета, Малта - 1420лв 
 
На 22 и 23 Ноември се състоя Генералната асамблея на Архитектурния съвет на 
Европа, на която се избра ново ръководство за мандат 2020-2022 година и се 
гласуваха дейността и приоритетите за работа на съвета. Делегати на КАБ от ресор 



„Практика“ бяха: арх. Мартин Христов и арх. Владимир Милков. 
Бюджет: 2500лв. 
 
 
 
_________________________________________________ 
Конкурс Български Архитектурни Награди 
 
Програма гласувана на ОС: 
• На 29 и 30 май да се проведе второто издание на «Български архитектурни 
награди» 
• Ще бъдат привлечени фирми-спонсори за организиране на церемонията по 
награждаването; 
• Като член на журито тази година ще бъде поканен победителя от 2018 - арх. 
Галина Милкова; 
• Бюджет: 12 000лв 
 
Отчет: 
Конкурсът Български Архитектурни Награди се проведе на 29 и 30 Май в НДК. 
Членове на журито бяха: 
 
Carol Ross Ross Barney Architects - Чикаго, САЩ 
Stanislaw Denko Wizja Sp. - z.o.o. - Варшаа 
Julian Weyer Съдружник с CF Møller - Орхус, Дания 
Dorte Kristensen Atelier PRO - Холандия 
Галина Милкова - Носител на наградата на БАА-2018 
 
Участваха 46 проекта, всеки от които беше промотиран чрез платформата на 
КАБ.  Номинираните 15 проекта бяха селектирани от жури с представители на 
камарите на Румъния, Албания, Македония, Косово. Всички номинирани проекти 
бяха представени от авторите пред журито, като за целта беше наета специална 
зала с видео екран. Наградите бяха връчени на гала церемония в зала 7 на НДК с 
коктейл и кетъринг. Водеща на церемонията беше Елена Розберг и бяха осигурени 
музика на живо, видеозаснемане и фотограф. 
 
Бяха връчени 4 специални награди изработени от скулптора Стефан Иванов: 
• Desizo Monni - АиА Архитекти; 
• Observation point - Архис студио; 
• Koleliba - арх. Христина Христова 
• Ресторант в Белоградчик - Десет архитекти. 
 
• Голямата награда се присъди на Къща за гости Castra Rubra - ZOOM studio и 
арх.Тодор Обрешков. 
 
Церемонията беше излъчена по Канал 1 на Българска Национална Телевизия. 
Непосредствено след награждаването победителят беше представен от 
председателя на журито и председателя на КАБ в предаването “Денят започва с 
култура” по БНТ. Статии за наградите имаше във всички професионални издания. 
 
 
Спонсори бяха 14 български и международни компании: 



1. генерален партньор – BAUMIT 
2. Technogips 
3. Alumil 
4. Grohe 
5. Reynaers 
6. A+Solutions 
7. ACO 
8. Knauf 
9. Alukoenigstahl 
10. Mapei 
11. Hoval 
12. Velux 
13. Технопанел 
14. Техносим 
 
Общ бюджет на събитието: 33 538, 62лв, от които от спонсори 19 990,00лв, от 
бюджета на КАБ - 13 548,62лв. 
_________________________________________________ 
Допълване и развиване на електронната платформа на КАБ 
 
Програма гласувана на ОС: 
• Постъпват предложения от членове на КАБ през форума в сайта: 
• По решения на УС ще се изработят интерактивни таблици, обвързани с членовете, 
за определяне на бюджета на РК и централното управление; 
• Бюджет: 5 000лв 
 
Отчет: 
Направихме допълнителни раздели: 
• с представители на КАБ в експертните съвети към общините в България 
• списък с информация за текущите конкурси 
• списък с информация за текущите обществени поръчки 
• раздел с интерактивни таблици, обвързани с членовете, за определяне на бюджета 
на РК и централното управление Раздел за дневен ред и качване на материали за 
срещите на Управителния съвет 
• Модул за генериране на електронни удостоверения за проектантска 
правоспособност 
 
Повишихме нивото на сигурност на платформата чрез ъпдейтване на по-нови версии 
на wordpress. 
Продължаваме абонамента към MailChimp за връзка с членовете. 
Бюджет: 7 548лв. 
 
 
 
________________________________________________ 
Проучване на възможността КАБ да регистрира организация за 
колективно управление на права съгласно ЗАПСП 
 
Програма гласувана на ОС: 



• Сформиране на работна група от членове на КАБ и юрист; 
• Проучване на възможностите за регистрация на КАБ и докладване пред УС за 
последващи стъпки за регистрация; 
• Бюджет: 3 000лв 
 
Отчет: 
След съставяне на работна група с двама юристи, експерти по авторско право и 
анализ на съществуващата нормативна уредба - ЗАПСП стигнахме до следния 
извод: 
КАБ не може да бъде регистрирана като организация за колективно управление на 
права, защото не е НПО. САБ също на може да бъде регистрирана, защото не е с 
основна дейност защита на авторските права. 
КАБ може да инициира и участва в учредяването на НПО, което да бъде 
регистрирано като организация за колективно управление на права. За целта трябва 
да се създаде нова структура в КАБ и да се измени устава като се уточнят начина на 
управление и мандатността в тази нова структура. 
Бюджет: 500лв. 
 
________________________________________________ 
Представяне на България в архитектурното биенале - Венеция 
2020г. 
 
Програма гласувана на ОС: 
• Работа с Министерство на културата за изпращане на заявление за участие, 
проучване на възможността за представяне на България на Архитектурното биенале 
в рамките на програмата на МК; 
• Избор на куратор на българския павилион; 
• Посещение с цел избор на място за павилиона, договаряне на условия, 
архитектурно замерване и построяване на 3d модел за основа на конкурс; 
• Организация на конкурс за павилион по идея за представянето на избрания 
куратор 
• Привличане на спонсори за изработка, транспорт и монтаж на българския 
павилион, както и осигуряване на представители, които да бъдат на място по време 
на биеналето 
• Бюджет: 15 000лв 
 
Отчет: 
Работата с Министерството на Културата започна с първа среща на представители 
на КАБ със заместник-министър Амелия Гешева на 03. Януари 2019година. 
 
Екип: 
Работна група, членове от КАБ: арх. Борислав Игнатов (в последствие заменен от 
арх. Петър Торньов) арх.Мартин Христов, арх.Ивайло Петков, арх.Пламен Братков, 
арх.Десислава Димитрова-Маринова, арх.Явор Димитров, адв. Цвета Йоцова-Стоева 
Работна група, членове от САБ: арх.Тодор Булев, арх. Истелиана Атанасова, арх. 
Мая Буджашка 
Работна група, членове от Министерство на културата: арх.Иван Колев, Екатерина 
Джумалиева 
 
Извършена предварителна дейност: 



• Проектобюджет 
Проектобюджетът беше изготвен от арх. Ивайло Петков и арх. Явор Димитров на 
база опита им от предното участие на България през 2008 и на база новите 
изисквания на Фондация Биенале Венеция. Едно от тях е изискването за минимална 
заплата и осигуровки в Италия на хората, които ще посрещат гостите на павилиона. 
Друго изискване е да се използват местни фирми за всичко свързано с транспорта, 
строителството на място и дори архитектурните планове за смяна на статут при 
наемане на частни помещения и много други организационни дейности, за което КАБ 
и Италианската Конфиндустрия в България подписаха рамково споразумение за 
съдействие и подкрепа. 
Предполагаемите наеми за павилион са на базата на наше проучване на обявените 
частни пространства в близост до двете зони – Арсенале и Джердини. Проучването 
е правено по телефона и на място във Венеция от арх.Ивайло Петков и арх.Явор 
Димитров. 
Арх.Десислава Димитрова подготви списък с помещения за отдаване под наем 
подредени по предложен от нас критерий. В списъка са подбрани най-подходящите 
помещения от всички, които бяха публикувани на официалния сайт на Биеналето. 
 
• Проектопрограма 
Проектопрограмата е изработена от арх.Ивайло Петков и представлява план в 
стъпки във времето съставен след среща в министерството на 16.04.2019. 
 
Статут 
Статутът задава нормативната рамка на настоящото и бъдещите наши участия. 
След регулярни срещи на работната група в периода септември - октомври 2019 
статутът беше завършен, а през ноември беше актуализиран и допълнен и предстои 
да бъде обявен в сайта на МК. Статутът предвижда избор на Комисар от 
организация, която е публична структура, финансирана от националния бюджет на 
България (съгласно изискването на организаторите от Венеция), организиране и 
провеждане на отворен конкурс за избор на Куратор и Кураторски проект, както и 
цялата организация по представянето на България не само на Биенале 2020, а за 
всички бъдещи събития. 
 
Контакти 
КАБ е официално в контакт с „Фондация Биенале“ след полученото писмо за 
намерение. До момента е имало две срещи на представители на КАБ с „Фондация 
Биенале“ – на арх.Мартин Христов през 2016г. и на арх.Ивайло Петков през 2019г. 
Втората среща е организирана със съдействието на Министерство на културата. 
След кореспонденция водена от арх.Пламен Братков с ателието на арх.Кенго Кума 
имаме изразена лично от него готовност да съдейства и помага при конкурса за 
избор на български павилион. 
 
 
 
Срещи и официални писма: 
• 03.01.2019 – Среща в Министерство на културата със зам.министър Амелия Гешева. 
Представители на КАБ – арх.Борислав Игнатов, арх.Мартин Христов и арх.Ивайло 
Петков. На срещата запознахме представителите на Министерството с нашето 
предложение за помощ при участие в Биеналето. Изразихме готовност, че  КАБ бъде 
посочена за комисар при евентуално участие на България има капацитет и 
финансова възможност да организира конкурс за дизайн на Български павилион. 
Предложението ни беше посрещнато с голям интерес. Според представителите на 



Министерството тогава, участието на България в архитектурното Биенале е 
определено за приоритетна задача. 
• 03.01.2019 – Писма от КАБ до Министерство на Културата 
• 05.04.2019 – Писмо от Министерство на културата с което искат първа работна 
среща 
• 16.04.2019 – Среща в Министерство на културата с директор дирекция „Културно 
наследство, музеи и изобразителни изкуства“ Екатерина Джумалиева и началник 
отдел „Недвижимо архитектурно наследство“ арх.Иван Колев. 
Представители на КАБ – арх.Мартин Христов и арх.Петкана Бакалова. Представител 
на САБ – арх.Тодор Булев. 
На срещата от нас беше поискано да опишем подробно начина по който КАБ и САБ 
могат да участват, оперативния екип и бюджета, с който разполагаме. Поехме 
ангажимент да изготвим проектобюджет и проектопрограма как би могло да се 
развие нашето участие в Биеналето от момента на срещата до 2020. 
• 18.04.2019 – Писмо от КАБ до Министерство на Културата с което ги запознаваме с 
извъшената до момента подготвителна работа и готовността на КАБ да участва в 
организирането на български павилион за биеналето през 2020г. 
• 02.06.2019, 11.07.2019, 01.08.2019 – срещи на работна група на КАБ за подготовка 
на участието арх. Мартин Христов, арх. Ивайло Петков, арх. Пламен Братков, арх. 
Явор Димитров, арх. Десислава Димитрова с представител на МК арх. Иван Колев 
• 14.06.2019 – Министерство на Културата изпрати писмо за намерение за 
национално участие до „Фондация Биенале“ 
• 15.07.2019 - Среща във Венеция на арх.Ивайло Петков с представители на 
Фондацията. Срещата е организирана със съдействие на Министерството на 
културата 
• 02.09.2019 – Министър Банов назначава работна група за съставяне на статут и 
избор на помещение за организиране на българското участие в Биенале 2020. 
Участници от страна на КАБ са арх. Мартин Христов, арх. Ивайло Петков, арх. 
Пламен Братков, арх. Петър Торньов, арх. Явор Димитров, арх. Десислава 
Димитрова 
• 04.09.2019, 13.09.2019, 19.09.2019, 27.09.2019 – работни срещи в Министерство на 
Културата на групата за съставяне на статут.  
• 04.10.2019 – среща в Министерство на Културата със зам. министър Амения Гешева 
и представители на Столична Община – зам. кмет Чобанов, арх. Здравко Здравков с 
покана да излъчат Комисар.  
• 10.10.2019 – среща в Министерството на Културата със зам. министър Амения 
Гешева и представител на Столична Община – зам. кмет Чобанов, на която те 
отказаха да излъчат Комисар, защото са влезли в предизборна кампания и нямат 
работещ общински съвет, който трябва да гласува това решение. Подписа се 
протокол за финализиране на статута от работната група. 
• 22.10.2019 – среща с Министър Банов, арх. Мартин Христов, арх. Тодор Булев и арх. 
Бойко Кадинов като представител на УАСГ, на която се взе решение университетът 
за излъчи Комисар, а статутът да бъде допълнен като се добавя тази възможност, а 
за организиране на конкурс за Куратор да се състави помощна група-комисариат от 
представители на КАБ, САБ и УАСГ; 
• 30.10.2019 - Министър Банов назначи втора работна група за актуализиране и 
допълване на изготвения статут. Участници от страна на КАБ са арх. Мартин 
Христов, арх. Маргарита Козовска, адв. Цвета Йоцова-Стоева; 
• 06.11.2019, 27.11.2019 – работни срещи в Министерство на културата на втората 
работна група за актуализиране на статута; 
29.11.2019 – подписан е протокол за финалния статут, който да бъде публикуан в 
сайта на Министерство на Културата; в края на работния ден (петък) е пристигнало 



писмо от УАСГ с което те предлагат за Комисар арх. Ивайло Петков. Крайният срок 
за обявяване на национален комисар на „Фондация Биенале“ е 30.11.2019, който е 
пропуснат. 
• 03.12.2019 – на среща в МК бе взето следното решение: 
1.  
1. Изготвеният статут да бъде публикуван в сайта на Министерство на Културата за 
обществено обсъждане. След влизане в сила този статут ще се използва за 
следващи участия в архитектурното биенале; 
2. МК продължава да работи с КАБ за подготовка на следващи участия, като за 
целта ще се проучи възможността да се учреди нова организация в която да 
участват МК, КАБ и НХГ, която да излъчва комисар за националното участие на 
двете венециански биеналета. 
3. КАБ ще участва в избора за дългосрочно наемане на пространство, което да е за 
двете биеналета; 
 
 
Бюджет: Засега не е харчен бюджет на КАБ и всички разноски, включително и 
пътуванията до Венеция, са за сметка на участниците в работната група. 
 


