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

през 2020 година 

(01.01-30.09) 

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 2020 до м.септември 2020 г. 

УВОД 

 През 2020 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 2020г.  акцентът при работата беше довършване на започнатите дейности по план-

програмата от 2019г., както и създаване на стратегически предпоставки за продължаване на дейността в 

заложената посока.   По-долу следва отчет за дейностите по направленията. Отчетът за дейността на 

комисията за 2019г. можете да видите в ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Приетата от ОС на КАБ План-програма на ресора можете да видите в Отчета за изпълнение на 

Бюджета на Комисията Квалификация за 2019 и 2020г. 

ТЕКУЩ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2020г. до м.09. 

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 „ Звукоизолация на сгради” – организиран съвместно от ресор 

„Квалификация” и БАИС   

https://kab.bg/courses/%d0%b7%d0%b2%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%bb

%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%81%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8/ 

 

- Обучителен уебинар –„ Окачени и остъклени фасади” – организиран съвместно между 

КАБ и Алу Кьониг Щал 

 

https://kab.bg/courses/%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b8-

%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8-

%d1%84%d0%b0%d1%81%d0%b0%d0%b4%d0%b8/  

 

- За четвърта поредна година КАБ беше партьнор за ъуркшоп за употребата на класически 

строителни техники на „Етъра” – „ В света на старопланинската архитектура” 

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

всеки един член.   

2. Сътрудничество с ВУЗ  

В началото на 2020 година за четвърти път представители на КАБ участваха като наблюдатели в 

дипломните комисии в УАСГ, като от тази година имахме и представители в дипломните комисии на ВСУ 

https://kab.bg/courses/%d0%b7%d0%b2%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%81%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8/
https://kab.bg/courses/%d0%b7%d0%b2%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%81%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8/
https://kab.bg/courses/%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b8-%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%84%d0%b0%d1%81%d0%b0%d0%b4%d0%b8/
https://kab.bg/courses/%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b8-%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%84%d0%b0%d1%81%d0%b0%d0%b4%d0%b8/
https://kab.bg/courses/%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b8-%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%84%d0%b0%d1%81%d0%b0%d0%b4%d0%b8/
https://kab.bg/courses/?course_type=&course_topic=&kabcollege=
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„Любен Каравелов“.  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 и целодневната 

дипломна комисия във ВСУ „ Любен Каравелов”  на ротационен принцип, като попълваха 

предварително изготвена от комисията  таблица с критерии за наблюдение. Таблицата с критериите, 

както и отчетите за участието през 2020г. можете да видите в ПРИЛОЖЕНИЕ 2.   

Поради противоепидемичните мерки, през тази година нямаше награждаване на студенти, както 

и не сме изпращали наблюдатели в летните дипломни комисии.  

 

II. Направление “ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА АРХИТЕКТА” 

 

3. Архитектурни стандарти и партньорство с Българския Институт по Стандартизация 

 Предстои актуализация и удължаване на срока за ползване на пакета стандарти за архитекти.     

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

строителство и BIM. Вече част от пакета стандарти за СИМ са приети и в България, като те не са 

задължителни. Тепърва в концепцията за дигитализацията на бранша, която ще разработва МРРБ ,ще 

залегнат базовите принципи, като е изключително важно КАБ да е активен участник в процеса. 

 

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 . Към настоящия момент са готови и актуализирани версии на BIM шаблоните за Revit, 

Archicad и Allplan. Които са свободни за ползване от цялата колегия  

След представянето на пробната версия на наръчник „Графично оформление на чертежи” - единен 

графичен „ стандарт” на КАБ, на предишното ОС, той беше допълнен, актуализиран, към него е добавен 

раздел за ландшафтни архитекти и разработката е приета от УС на КАБ. До ОС на КАБ се очаква да 

излезе като печатно издание на КАБ.   
 

 

 Общо представяне на шаблоните можете да видите в ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

 

III. Направление „ПРОФЕСИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО” 

5. Партньорство МАА, ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ, РАБОТНИ ГРУПИ В МРРБ 

След като през 2019 бяха направени серия срещи с ръководството на Международната академия 

по архитектура, отлагането на организираното през 2020г. биенале ИНТЕРАРХ 2020 остави тази тема на 

втори план, като вероятно следващото ръководство ще трябва да продължи партньорството . 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 извън България и ще загубим това исторически 

утвърдила българската архитектура организация. 

В началото на 2020г. като част от партньорството с големия форум в Интер Експо Център– 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 2020, Комисия „Квалификация”, съвместно с Комисия 

„Нормативи” на КАБ организираха серия от три кръгли маси – 1. „Обществени поръчки и градска среда”; 

2. „Инвестиционният процес в България – мисията невъзможна” и 3. „Дигитализация на строителния 

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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сектор в България” . Инициативата беше планирана още през 2019 година. Партньори на събитията бяха 

КИИП и КСБ, а в кръглите маси се включиха представители на МРРБ, АОП, КИИП, КСБ, Асоциацията на 

строителните предприемачи”, Столична община, Висши учебни заведения, БИС, БСУС, Асоциацията за 

фасилити мениджмънт и др. Видеозаписи от кръглите маси можете да видите на FACEBOOK страницата 

на КАБ: 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=188508652484549&ref=watch_permalink  - Обществени 

поръчки и градска среда 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=555976358349723&ref=watch_permalink  - 

Инвестиционния процес в България 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=510025519697620&ref=watch_permalink – 

Дигитализацията на строителния сектор в България – перспективи и предизвикателства 

Кръглите маси получиха много широк отзвук и извън колегията. Специално за кръглата маса по 

дигитализация беше организирана лекционна част, на която бяха представени световните практики и 

постижения в тази насока. Част от членовете на комисия „Квалификация” бяха избрани и за членове на 

работната група към МРРБ за изработване на концепция за Строително Информационно Моделиране в 

България, която вече проведе първото си заседание през лятото на 2020г. МРРБ е спечелило 

финансиране по европейска програма за разработване на стратегия, като има избран и международен 

консултант, който ще работи заедно с работната група. В момента МРРБ кандидатства по друга 

програма за осигуряване на финансиране за стартово имплементиране на дигитализацията в 

строителния сектор в България – обучения, хардуер, и др. Предвид на аспектите, които се коментираха 

на кръглата маса, КАБ е важно да продължи водещата си роля в процеса, с оглед защита на най-добрите 

за колегията практики при бъдещото дигитализиране на сектора. 

  

IV. Обобщени разходи 

Тази глава ще бъде допълнена след изплащане на всички гласувани разходи по ресора в рамките на 

одобрената от ОС План-програма и ще бъде представена във финалната версия на отчета. 

 

V. Заключение 

Следва да се отбележи, че въпреки гласувания бюджет от ОС, поради 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 бяха физически разплатени към края на 

2019 година, и все още са частично разплатени през 2020г., като до провеждането на ОС на КАБ 

всички разходи по ресора ще бъдат финализирани. 

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

комисията. 

 

Арх. Николай Баровски – Председател на УС на КАБ 

 ресор „Квалификация” 

 

21.09.2020г. 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=188508652484549&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=555976358349723&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=510025519697620&ref=watch_permalink

