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

през 2019 година 

(01.01-30.11) 

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 2019 до м.октомври 2019 г. 

УВОД 

 След като през 2017 и 2018 година бяха направени важни ключови стъпки за структурирането на 

продължаващото обучение на КАБ и дейността на ресора, през 2019 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 2019г  акцентът при работата беше създаване на база от уебинари и лекции, както и 

изработката на възложения от УС на КАБ графичен „стандарт”.  Част от заложените в план-програмата 

дейности не бяха разработвани поради системния недостиг на текущо финансиране на 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 100 000лв.  По-долу следва отчет за дейностите по 

направленията. Отчетът за дейността на комисията за 2018г можете да видите в ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ПРОГРАМА 2019 И СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА 

През 2019г съставът на комисията продължи да работи в утвърдения си до момента  състав. 

Специално за разработката на Графичния стандарт и BIM шаблоните беше съставена работна група с 

разширен състав, като в работата се включиха допълнително: арх. Мирослав Иванов, арх. Кунчо Цилков, 

арх. Женя Илиева, арх. Петър Пенчев. 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 Отчета за изпълнение на 

Бюджета на Комисията Квалификация за 2019г. 

ТЕКУЩ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2019г до м.11. 

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: 

- Обучителен уебинар „ Новости в наредбата за пожарна безопасност” – организиран съвместно 

от ресор „Квалификация” и БАИС   

 
 

https://kab.bg/courses/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bf%d0%be/
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- Обучителен семинар – Въведение в архитектурната фотография. Семинарът беше 

проведен присъствено  и записан от комисия „Квалификация” 

 

 
 

- Обучителен семинар за Регламент 305 ЕС и приложимите от архитектите хармонизирани 

европейски стандарти . 

 
 

 

- Съвместно с ресор Практика беше частично финансирана лекцията на проф. арх. Кенго 

Кума в УАСГ. Видеозапис от лекцията можете да гледате на сайта на КАБ. 

                           

 

Също така бяха организирани и следните присъствени обучения: 

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

техники на „Етъра” 

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

Пловдив и гр. Разград.  

- Партньорство в конференция на Катедра „Технология на архитектруата – УАСГ” в 

гр.Троян 

- Партньорски събития с Allplan, BGBC и др. 

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/%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
https://kab.bg/courses/%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4/
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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. 

 

 Арх. Баровски участва и в утвърдената за партньорство от УС 10. ЕВРОПЕЙСКА НАУЧНО 

ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ  УСЛОВИЯ И ПРОЦЕСИ НА ИНВЕСТИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И 

РАЗВИТИЕ  НА СТРОИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ  2020+ ВИШЕГРАД+ 15.-16.05.2019 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ, 

където представи КАБ и нейните членове . Презентацията можете да Видите в Приложение 2 . 

http://www.euroarch.eu/eda2019.htm  

2. Сътрудничество с ВУЗ  

В началото на 2019 година и през м.юни за трети 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 

2019г. можете да видите в ПРИЛОЖЕНИЕ 3.   

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

е договорено  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 

традиционно КАБ подкрепи студентския конкурс в памет на арх. Димитър Богданов.  

 

II. Направление “ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА АРХИТЕКТА” 

 

3. Архитектурни стандарти и партньорство с Българския Институт по Стандартизация 

 Договореният пакет от около 280 стандарта за онлайн достъп заработи още в началото на 2019 

година и се ползва ежедневно от колегите. Предстои актуализиране на списъка и част от стандартите, 

както и подновяване на договора за достъп и през следващата година. Предвидена е и актуализация на 

специализираните продукт на КАБ и БИС за хармонизирани стандарти за строителни продукти, като той 

https://kab.bg/courses/?course_type=&course_topic=&kabcollege=
http://www.euroarch.eu/eda2019.htm
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да бъде вграден като функционалност на сайта на КАБ. Тъй като работата по продукта е времеемка, 

вероятно неговото завършване ще бъде в началото на 2020г. преди края на мандата на настоящото 

ръководство.    

Представители на КАБ участваха в няколко заседания на ТК-101 към БИС – Устойчиво 

строителство и BIM. Темите, обсъждани там са изключително интересни, тъй като се коментират 

предстоящи за въвеждане стандарти, които пряко касаят архитектите. По-подробен отчет за тази 

дейност ще бъде даден в отчета за мандата. 

 

4. Разработка на професионални библиотеки и темплейти 

През 2018 година бяха изработени първите версия на български BIM шаблон за Ревит и Архикад в 

помощ на колегията . Шаблоните се разпространяват безплатно за членовете на КАБ през раздел 

Квалификация в сайта на КАБ. Материалите по тази точка можете да намерите в раздел Библиотека на 

сайта на КАБ .  

По решение на УС на КАБ започна подготовката за изработка на наръчник „Графично оформление на 

чертежи” - единен графичен „ стандарт” на КАБ, като работата  по него се очаква да приключи в края на 

мандата.  Предварителна версия ще бъде представена на предстоящото Общо събрание на КАБ.  

Същевременно е възложена изработката на актуализирани версии на BIM шаблоните за Revit, 

Archicad и Allplan,  в които ще бъде интегриран разработваният „Графичен стандарт”. Очаква се 

шаблоните също да бъдат готови в края на 2019 година, като на предстоящото Общо събрание ще бъдат 

пуснати тестови версии за проба и събиране на обратна връзка от колегията. 

  

 

  

 

Общо представяне на шаблоните можете да видите в ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

 

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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III. Направление „ПРОФЕСИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО” 

5. Партньорство МАА, ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ 

През 2019 бяха направени серия срещи с ръководството на Международната академия по 

архитектура, във връзка с организираното през 2020г биенале ИНТЕРАРХ 2020. Позицията на МАА е 

доста силно изявена към посока, че ако КАБ, САБ и други български архитектурни организации не 

подкрепят изданието, МАА ще бъде преместена извъм България и ще загубим това исторически 

утвърдила българската архитектура органзиация. Тъй като времето на првеждане на ИНТЕРАРХ 2020 ще 

бъде в началото на следващия мандат, а подготовката в края на този ( начлото на 2020 година), следва 

ОС на КАБ да прецени дали и колко средства да бъдат заделени целево за това партньорство. В рамките 

на годината Комисия „Квалификация” направи контакти и планира организирането на голяма 

международна конференция за дигитализацията в строителния бранш, където заедно с  партньори да 

бъдат привлечени и ключови инвеститори, на които да се представят потенциалните възможности на 

българските архитекти за партньорство. Поради системното недофинансиране на фонд Целеви и 

напредналото време на годината, идея остава за потенциално реализиране в началото на 2020година, 

ако ОС на КАБ прецени, че има смисъл да се реализира и гласува целеви бюджет за това. 

 

IV. Обобщени разходи 

От гласувания от ОС на КАБ бюджет от 100 000лв за ресор „Квалификация”, направените за 

гореописаната дейност за периода от 01.2018 до 10.2018 са в размер на около 10 000 лв,  които основно 

са за създаването на лекционното съдържание. 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. Общо приетите от УС, но неразплатени разходи са около 42 000лв, а 

предстоящите за гласуване дейности до края на мандата са околоо 5 000лв. Очаква се разходите на 

ресора към края на годината да достигнат до около 57 000лв, което е в рамките на наличното 

финансиране на фонда и далеч под приетата от ОС на КАБ рамка.  С оглед на нормалното приключване 

на важни за колегията дейности от ресора , би било добре, ако ОС гласува остатъчния бюджет от План-

програмата да бъде използван и в началото на следващата година до края на мандата през м.май 2020г. 

 

V. Заключение 

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” 

 

 


