
TEMA планирани дейности за 2019

прибл. 

бюджет за 

2019 дейност разплатени гласувани

за 

възлагане ОБЩО

I. Направление 

„ПРОДЪЛЖАВАЩО 

ОБУЧЕНИЕ И 

КВАЛИФИКАЦИЯ.ВУЗ” 48 000 лв. 24816

1. Създаване и стартиране 

на работеща система за 

продължаващо обучение и  

(чл.5, т.11 от ЗКАИИП) 

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 2 000 лв.

текуща работа съвместно с ресор Практика 

по отношение на структуриране на стажа 

на ОПП 0 0 0 0

Текуща оценка и одобрение на курсове 

от външни изпълнители 1 000 лв.

възложена оценка по точки на 

съществуващите лекции ( видео) . Очакван 

резултат в края на периода 500 500

Генериране на съдържание -  база 

лекционни курсове за продължаващо 

обучение - 15 000 за ОПП, 15 000 за 

продължаващо обучение 26 000 лв.

Записани обучителни лекции - "Наредба 

пожарна безопасност", Архитектурна 

фотография, Лекция на арх. Кенго Кума. 

Записана, но още не публикувана лекция 

"Регламент 305 и стандарти за архитекти", 

Проведено обучение БАИС в Пловдив и 

Разград ( неразплатено), Договорени 

лекции "Графики по ЗУТ" и серия 

обучителни лекции за изработка на 

Устройствени планове 7116 8600 6000 21716

специфични тематични семинари и 

събития - ландшафтни 

архитекти,урбанисти 8 000 лв.

не са постъпвали предложения за обучения 

за ландшафтни архитекти. Беше разгледано 

рпедложение за семинари за градкса 

среда, което към момента остава 

нереализирано 0

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.

Бяха договорени няколко семинара за 

устойчиво строителство, но не бяха 

реализирани поради ангажименти за 

лектора 0

 Работна група за създаване на система 

за обучение на колегията в 

проектиране с BIM и други съвременни 

практики и технологии 2 000 лв.

дейността е поета от групата по създаване 

на стандарти и темплейти 0

Семинар (уъркшоп) за трандиционни 

екологични строителни техники ( в 

партньорство с АСЕМ или др.). 

Специфични семинари и обучения за 

опазване на наследството 4 000 лв.

Партньорство в семинар на ЕМО Етър и 

Партньорство в семинар на Катедра 

Технология на архитектурата в Троян 2600 2600
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2. Създаване и въвеждане 

на регламент за провеждане 

на стажа на проектантите с 

ОПП ( чл.5, т.10 от ЗКАИИП)

Създаване на структуриран стаж за 

проектантите с ОПП, съвместно с ресор 

Практика. Изготвяне на програма и  

автоматична система за отчитане към 

сайта на КАБ (конкретните лекционни 

курсове са в общото перо за 

съдържание) 3 000 лв.

текуща работа съвместно с ресор Практика 

по отношение на структуриране на стажа 

на ОПП 0

3. Сътрудничество с Висшите 

учебни заведения, което 

включва: 8 000 лв. 4970
Създаване на система за 

обратна връзка от 

практикуващите колеги към 

КАБ относно нивото и 

качеството на образование 

на завършилите студенти

изготвяне на въпросник, пускане на 

анкета , събиране и обработка на 

данни 500 лв. 0

Продължение на Участието 

на представители на КАБ в 

комисии, разработване на 

учебни програми, годишни 

грамоти на КАБ за 

диломанти и др.

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 6 000 лв.

Участие на наблюдатели в дипломни 

комисии 4900 4900
Стажове, борса за работа и 

др. студентски конкурси 1 500 лв. награди 70 70

II. Направление 

“ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА 

АРХИТЕКТА” 37 000 лв. 25100
1. Анализ на съществуващи 

примери за подобни 

цялостни професионални 

помагала

проучване на чуждия опит, преводи, 

избор на модел - работата вече е 

започнала 500 лв. 0

2. Развитие на Наръчника на 

БИС и КАБ , разширяване на 

достъпа на членове на КАБ 

до базата данни със 

стандарти

 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.

За приемане от УС - подновяване на 

актуализирана версия на пакета стандарти 

за четене през сайта на КАБ за още една 

година (2020) - 3000лв.  Актуализиране на 

специализирания продукт за архитекти с 

възможност за интеграция към сайта - 3700 

лв. 6700 6700

"upgrade" на съществуващшия 

наръчник с възможности за интеграция 

към сайта и внасяне на реклама 3 000 лв. хонорар за вграждане в сайта 2000 2000

3. СТАНДАРТИ - Анализ на 

съществуващи български и 

международни стандарти за 

проектиране, предложения 

за актуализация и 

адаптация към 

нормативната уредба

проучване за действащи стандарти и 

набелязване на конфликтни точки за 

работа. Закупуване на допълнителни 

стандарти ако е нужно 1 000 лв. 0



участие в ТК на БИС - 4 ТК по 1 човек , 

включително членски внос към БИС 1 500 лв. Платен членски внос към БИС 500 500

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.

Възложена изработка на "графичен 

стандарт" на работна група по доклад на 

ресор "Квалификация" 4900 4900

4. Разработка на базови 

професионални библиотеки 

и темплейти в CAD и BIM

работна подгрупа по стандарти и 

темплейти 1 000 лв. 1000 1000

Създаване и ъпгрейд на 

съществуващите  базови (BIM и CAD) 

библиотеки с въведени приети от КАБ 

стандарти 10 000 лв.

Възложена изработка на актуализирана 

версия на български Шаблони за "Revit", 

"Archicad" и "Allplan", съгласувано със 

съдържанието на разработвания графичен 

стандарт на КАБ 10000 10000

III. Направление 

„ПРОФЕСИОНАЛНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО” 2 000 лв. 0

1. Развитие на 

международните връзки и 

участие в проекти за обмяна 

на опит 

анализ на досегашщните връзки, 

координация, план 100 лв. 0
Организиране на гостуване на 

чуждестранен архитект с лекция 1 300 лв.

отразено в полето за лекции ( арх. кенго 

Кума) 0
2. Сътрудничество с 

Международната академия 

по архитектура

партньорство за Биенале по 

архитектура 2020 София и други 

инициативи 600 лв. 0

IV. Други

 други невписващи се в горните графи, 

но в полето на ресора дейности 5 000 лв.

участие на представители в генералната 

асамблея на АСЕ и установяване на връзки 

в полето на ресора 2500 2500

ОБЩО ЗА РЕСОР 

"КВАЛИФИКАЦИЯ" ЗА 2019 100 000 лв. 57 386 лв.


