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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ “КВАЛИФИКАЦИЯ” КЪМ УС  НА КАБ  

през 2018 година 

Уважаеми колеги, 

Бих желал да представя на Вашето внимание отчета за дейността на Комисия „Квалификация” 

към Управителния съвет на КАБ за периода от м.януари 2018 до м.декември 2018 г. 

УВОД 

 След като през 2017 година бяха направени важни ключови стъпки за структурирането на 

продължаващото обучение на КАБ и дейността на ресора, през 2018 година дейността на комисия 

„Квалификация” към УС на КАБ продължи по Утвърдената от ОС на КАБ План-програма в същите 

структурирани и приети от УС през 2016 г. направления и дейности -„Продължаващо обучение и 

квалификация.ВУЗ” , „Енциклопедия на архитекта” и „Професионално сътрудничество”   .  

През 2018г  акцентът при работата беше усиленото създаване на база от уебинари и лекции за 

стартиране на системата. Също така продължи и работата по останалите направления. Част от 

заложените в план-програмата дейности не бяха разработвани поради изначалния голям дефицит във 

финансирането на ФОНД Целеви и невъзможността да се осигури пълния обем финансиране по 

програмите. Гласувания от ОС на КАБ пълен бюджет за ресора за 2018г е в размер от 86 000лв.  По-долу 

следва отчет за дейностите по направленията. Отчетът за дейността на комисията за 2017г можете да 

видите в ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ПРОГРАМА 2018 И СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА 

През 2018г съставът на комисията продължи да работи в утвърдения си до момента  състав. 

Съставът заседаваше както присъствено, така и в голяма степен обсъжданията бяха провеждани онлайн 

в създадената специалноз а целта затворена група във FACEBOOK. Тъй като комисията е само помощен 

орган към УС и нейните решения нямат преки последствия, също така поради липсата на технически 

административен персонал в помощ на работата, протоколи от заседанията са изготвяни само при 

конкретни по-важни предложения. 

Приетата от ОС на КАБ План-програма на ресора можете да видите в ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Извадка от решенията на УС и ОР за ресор „Квалификация” през 2018 г. можете да видите в 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

ТЕКУЩ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2018г до м.10. 

I. Направление „ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ.ВУЗ” 

1. Продължаващо обучение  

За отчетния период бяха договорени и изготвени под формата на уебинари за целите на 

продължаващото обучение следните материали: 

- 3 лекции на арх. Данте Бенини – организирани от РК София-област и записани от ресор 

„Квалификация” 

 

https://kab.bg/courses/%D0%B0%D1%80%D1%85-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82/
https://kab.bg/courses/%D0%B0%D1%80%D1%85-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%82/
https://kab.bg/courses/%D0%B0%D1%80%D1%85-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF/
https://kab.bg/courses/3d-%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE/
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- Специализиран семинар за 3Д лазерно сканиране в архитектурата и приложенията на 

виртуалната реалност. Семинарът беше проведен присъствено, с организатор IQvolution 

и записан от комисия „Квалификация” 

- Специализиран обучителен курс за тримерна презентация и визуализация на 

архитектурни обекти  със съвременен софтуер – в 7 части . 

 

- Специализиран семинар във връзка с новия регламент за защита на личните данни и 

приложението му в архитектурната практика – съвместно с ресор „Нормативи” 

- Пълен запис на всички 26 лекции от проведеното в София Международно триенале 

ИНТЕРАРХ 2018, на което КАБ беше партньор  . Лекциите можете да гледате ТУК  

- Два обучителни уебинара в партньорство с БАИС – за хидроизолации и за 

топлоизолации 

- Специализиран обучителен уебинар за BIM с платформата на Revit -  в партньорство с 

BMGи BIM Uni 

Също така бяха организирани и следните присъствени обучения: 

- За втора година партьнорство за ъуркшоп за употребата на класически строителни 

техники на „Етъра” и „Мещра” http://staraplanina.meshtrango.com/galery-2018/  .  

- Присъствено обучение за съвременни методи за изолации в партньорство с БАИС – в гр. 

София и гр. Варна.  

- BIM решения на Autodesk за архитектурно проектиране 

- Партньорски събития с Allplan, BGBC и др. 

- В сътрудничество с УАСГ и арх. Станишев беше организирана лекция-представяне на 

пъропремирания проект в конкурса за център на гр. Велико Търново от арх. Клаудио 

Нарди 

- За ландшафтните архитекти, членове на КАБ беше съфинасирано участието на трима 

представители на КАБ на важна конференция за покривни градини в Кувейт. 

Материалите бяха предатавени пред АК Ж на РК София-град, като очакваме от лекторите 

да уточнят удобна дата за общо представяне и записването на уебинар. 

 

Всички записани семинари са качени в новата платформа за обучения на КАБ и са вече достъпни за 

всеки един член.  Предстои тестване на информативната точкова система, заложена в Правилника за 

организация на продължаващото обучение на КАБ. Също така през новата платформа всеки член ще 

има възможност да участва в анкети, да прави заявки за събития или да отправя коментари и 

https://kab.bg/courses/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85-2018/
https://kab.bg/courses/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81/
https://kab.bg/courses/%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8/
https://kab.bg/courses/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-bim-%D0%B8-revit-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/
http://staraplanina.meshtrango.com/galery-2018/
https://kab.bg/courses/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B8%D1%81-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80/
https://kab.bg/courses/%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0/
https://kab.bg/courses/?course_type=&course_topic=&kabcollege=
https://kab.bg/courses/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5/
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препоръки. 

 

В панела за Квалификация са качени още записите от две събития, организирани от ресор 

„Нормативи” – лекция на инж. Габор Такач за инвестиционния процес в Германия и Кръглата маса по 

проблемите на архитектурното образование, тъй като съдържат важна и полезна за колегите 

информация.  

Материали и снимки от събитията можете да видите в ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 

2. Сътрудничество с ВУЗ  

В началото на 2018 година за втори път представители на КАБ участваха като наблюдатели в 

дипломните комисии в УАСГ.  В рамките на седмица и два дни – ежедневно различни членове на 

комисия „Квалификация” взеха участие в процеса на работа на 4-те дипломни комисии на УАСГ на 

ротационен принцип, като попълваха предварително изготвена от комисията  таблица с критерии за 

наблюдение. Таблицата с критериите, както и финалния обобщен отчет за участието през 2018г. можете 

да видите в ПРИЛОЖЕНИЕ 4.   

След появилото се леко напрежение при първото участие на наши представители в дипломните 

комисии през 2017г., тази година протече по-спокойно и конструктивно. Въпреки, че вътрешната оценка 

за нуждите на КАБ отново беше направена по предваритено изготвените критерии от комисия 

Квалификация, по искане на ръководството на Архитектурния факултет към УАСГ, обобщеният отчет е 

изготвен по критериите за оценка и акредитация от RIBA, които ни бяха предоставени своевременно. 

Оказа се, че те в по-голямата си част се припокриват с документа, подготвен от комисията, като 

съдържат и доста по-тежки изисквания. Общите изводи остават същите като тези от 2017 година – 

нужно е да се работи за промяна на нормативната рамка (ЗКАИИП) в посока отпадане на директното 

признаване на проектантска правоспособност (ОПП) едновременно с дипломирането, както и 

необходимостта от силна и достъпна система от продължаващо обучение и стажове на КАБ, обхващаща 

широк спектър от теми в практиката, които е невъзможно да бъдат преподавани в такъв детайл по 

време на академичното образование. Трябва да се отбележи и положителната промяна по някои от 

наблюдаваните критерии спрямо 2017 година. През 2019г. година стажът за проектантите с ОПП ще 

бъде главен акцент в програмата на комисиите Практка и Квалификация, като към момента основните 

насоки са към адаптиране на немския модел, къдет стажът е структуриран съобразно фазите и 

дейностите по Методиката за определяне на възнагаражденията. Това на практика включва много 
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голяма част от обучения и практически умения, които е невъзможно да бъдат преподадени в 

академичното образование в детайл, или въобще липсват от програмите. При невъзможност за 

осъществяване на практически стаж по даден раздел  в бюрото, където стажува архитекта, следва КАБ 

да има готовност да организира достатъчно на брой и теми обучителни курсове ( такива курсове биха 

включвали темите – организация на проектантско бюро и проектантския процес, изготвяне на анализи, 

задания, договори, правна рамка за практикуването, изготвяне на количествени сметки и тръжни 

документации, водене на авторски надзор и други професионални теми, различни от темите за 

продължаващо обучение). 

Срещите с ръководствата на университетите, подготвящи архитекти продължиха, като в момента 

се водят разговори за участието на наши представители и в комисиите на ВСУ „ Любен Каравелов”.     

Традиционно бяха връчени награди на дипломанти ( в УАСГ и ВСУ „Любен Каравелов”), както и 

трядиционно КАБ подкрепи студентския конкурс в памет на арх. Димитър Богданов. Беше взето 

решение и тази година за подкрепа на интердисциплинарния студентски уъркшоп.  

 

II. Направление “ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА АРХИТЕКТА” 

 

3. Архитектурни стандарти и партньорство с Българския Институт по Стандартизация 

След неколкократно преглеждане на списъка със стандарти за немските архитекти и изготвянето 

на аналогичния за нас, беше решено да се поиска от БИС промоционална оферта за членове на КАБ  за 

целия пакет. Въпреки, че БИС бяха намалили пакетната цена в пъти, поради големия обем  включени 

стандарти ( част от които без директно приложение за аритектите у нас, поради специфични различия в 

обхвата на услусгите от немските архитекти) тя остана непосилно висока за повечето архитекти. Затова 

се премина към втори вариант и беше договорен по-малък пакет от около 280 стандарта с пряко 

ежедневно приложение за архитектите у нас, като на пратика всеки архитект ще има безплатен онлайн 

достъп до пакета към базата данни на БИС, по подобие на вече достъпните бази а СИЕЛА и АПИС. В 

момента е договорен само един акаунт, който е в рамките на бюджета за стандарти на комисията, но 

при бъдещ интерес, за да не се налага дълго изчакване за осовобождаване може да бъде заложен по-

голям бюджет и закупуване на повече на брой акаунти. Системата вече работи една година и има 

засилен ионтерес към нея от страна на колегията, което показва, че се използва често.  Списък с 

договорените стандарти за онлайн достъп за членове на КАБ можете да видите в ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

 

4. Разработка на професионални библиотеки и темплейти 

През 2018 година беше изработена първата версия на български BIM темплейт за Ревит в помощ на 

колегията . Темплейтът се разпространява безплатно за членовете на КАБ през раздел Квалификация в 

сайта на КАБ. В края на годината беше изготвен и темплейт и за Archicad, който също е качен на сайта на 

КАБ за свободно ползване от колегията. Тези темплейти са съобразени както с действащите графични 

стандарти, така и с установената пракика в България и ще помогнат на много колеги по-лесно да се 

отринтират и преминат в BIM среда ако имат нужда и желание. Материалите по тази точка можете да 

намерите в раздел Библиотека на сайта на КАБ .  

https://kab.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/
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По решение на УС на КАБ започна подготовката за изработка на единен графичен стандарт на КАБ, 

който след изработката ще бъде представен като темплейт за всички възможни приложения -  2D и BIM, 

съгласувано и с действащите графични европейски стандарти. Поради обема работа, тази дейност 

продължи през 2019 година. 

III. Направление „ПРОФЕСИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО” 

5. Партньорство МАА, ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ 

През 2018 година беше подписан меморандум за сътрудничество между КАБ и Международната 

академия по архитектура, чийто нов председател арх. Амедео Скиатарела изказа желание тя все още да 

остане базирана в България с искането за партньорска подкрепа от местните архитектурни организации. 

КАБ беше ключов партьор на Международното триенале ИНТЕРАРХ 2018, което беше и записано и 

предоставено за гледане от всички членове. Предстоят серия набелязани партньорски инициативи с 

МАА. В тази точка искам да изкажа специална благодарност на арх. Атанас Динев за отдадената работа 

и вложеното време за работата в това направление.  Арх. Динев участва и като представител на КАБ в 

конкурса „Стара Загора – център на поезията” и два архитектурни конкурса в Столична община. 

 

IV. Обобщени разходи 

От гласувания от ОС на КАБ бюджет от 86 000лв за ресор „Квалификация”, направените за 

гореописаната дейност за периода от 01.2018 до 10.2018 са в размер на около 20 000 лв,  които основно 

са за създаването на лекционното съдържание и темплейта. Все още не са разплатени участията на 

наблюдателите в дипломните комисии, както и част от вече договорените семинари. Предстои и 

заплащането на достъпа до базата данни на БИС в размер на 5000лв без ДДС. Очаква се разходите на 

ресора към края на годината да достигнат до около 35 000лв, което е в рамките на наличното 

финансиране на фонда.  
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V. Заключение 

В заключение мога да спомена, че през 2018г вече за пъри път в историята на КАБ имаме 

налична и работеща система за продължаващо обучение базирана на онлайн платформа, 

позволяваща всеки един член да ползва лекционните курсове и презентациите дистанционно, без 

да се налага да отделя работно време за присъствени семинари (ПРИЛОЖЕНИЕ 6).  В същото време 

този вид събития са изключително финансово рентабилни. При средна посещаемост на присъствено 

събитие от около 50-60 човека и средна цена на един такъв семинар около 1000 лв , цената му 

възлиза на около 15-20 лв на участник ( платени от бюджета на КАБ), като в същото време ако 

трябва всички 4500 члена да отидат на поне един семинар годишно без да се повтарят са нужни 

минимум 100 семинара ( по семинар на всеки 3 дни), или бюджет от около 100 000лв, без да 

отчитаме факта, че КАБ (включтелно РК)  в момента не разполага с нужния капацитет, бюджет и 

логистика да ги организира. В същото време при средна цена на уебинар от 2000 лв, и достигането 

му на практика до всички 4500 члена, цената на една такава лекция, дефакто посетена от всички 

членове възлиза на 0.44 лв ( 44 стотинки) на член.  В същото време базата данни с лекции остава 

налична неограничено време и от тук нататък само ще бъде допълвана и надграждана.    

Също така е редно да се отбележи, че за да се случват нещата в по-добър вид и да може в 

бъдещото си развитие системата да носи и приходи за КАБ може би трява да се помисли за 

създаване на отделна структура към КАБ, която да се занимава специално с организацията и 

изпълнението на тези обучения, като в същото време носи приходи за КАБ от такси от външни 

участници. Това като цяло не е работа на УС на КАБ или неговите помощни органи – комисиите, 

които трябва само да анализират и определят политиката и посоките на развитие. Една подобна 

структура би могла да се занимава и с дейности от дргите ресори, като подготовка на становища, 

предложения за нормативи , издателска дейност и т.н   

Следва да се отбележи, че въпреки гласувания бюджет от ОС, порани несвоевременно 

превеждане на дължимите суми към УС на КАБ, голяма част от гласуваните от УС хонорари за 

извършената от членовете на комисията работа все още не са физически разплатени и към края на 

2019 година. 

Изразявам личната си благодарност за всеотдайната работа на всички активни членове на 

комисията. 

 

Арх. Николай Баровски 

Зам.председател – ресор „Квалификация” 

 

 


