Ресор Практика
Отчет за мандат 2016-2020

Нова електронна платформа на КАБ
2016г.
•

Конкурс за избор на изпълнител на сайт и електронна платформа на КАБ
проведен в 2 кръга с 13 участници. Ценови диапазон на офертите 29400 3540. Избрана фирма - Ай консулт ЕООД;

•

Нов електронен регистър на всички членове на КАБ. Всеки член има
собствен профил, достъпен с име и парола. С цел допълнителна сигурност е
закупен отделен сървър, на който се качват сканираните документи на
членовете, подадени при кандидатстването;

•

Система за електронно подаване на заявления за проектантска
правоспособност. Новите членове могат да кандидатстват онлайн, без да
посещават офис на Регионална колегия. Оригиналните документи се
изпращат от кандидатите с куриер директно до Комисията по регистър, а от
там по същия начин се връщат документите за членство;

•

Форма за електронно регистриране на договори;

•

Секции за новини, обща информация, линкове към сайтовете на
регионалните колегии и др.

2017г.
•

Правилник за регистрация на Проектантски бюра;

•

Модул за онлайн гласуване на Управителния съвет;

•

Абонамент към MailChimp за връзка с членовете. Абонаментът дава
възможност за изпращане на мейли до различни групи от електронния
регистър на членовете чрез задаване на критерии като например: членство в
Регионална колегия, професионална квалификация, участие в органи на КАБ
или работни групи;

•

Линк за достъп до порталите на Апис, Сиела и БДС за всички членове, като
правата бяха договорени от ресори Нормативи и Квалификация.
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2018г.
•

Електронен регистър на проектантските бюра, обвързан с електронния
регистър на членовете. Възможност за обвързване на членовете с бюрото в
което работят. Премахнати са бюрата, които не са действащи според
търговския регистър и които не са собственост на проектанти с пълна
проектантска правоспособност;

•

Интерактивна карта на реализирани обекти, обвързана с регистъра на
проектантските бюра и членовете на КАБ. Картата се намира на началната
страница на сайта и дава възможност за откриване на автора на конкретна
сграда, както и търсене на реализациите на всяко бюро;

•

Форум към сайта на КАБ, в който могат да участват всички членове,
юристите и служителите на КАБ;

•

Онлайн форма “СИГНАЛ”, с която всеки член има възможност да съобщи за
проблем, свързан с практикуването на професията.

2019г.
•

Списък с представители на КАБ в експертните съвети към общините в
България, обвързан с електронния регистър;

•

списък с информация за текущите архитектурни конкурси;

•

списък с информация за текущите обществени поръчки;

•

Страница за онлайн работа на Управителния съвет в която се създава
дневен ред за заседанията с възможност за прикачане на материали към
всяка точка;

•

раздел с интерактивни таблици за определяне на бюджета на регионалните
колегии и централното управление, обвързани със статуса на всеки член;

•

Модул за генериране на електронни удостоверения за проектантска
правоспособност;

•

Самостоятелни страници на Регионалните колегии към сайта на КАБ за
новини и връзка.

Нови функционалности в процес на разработка
•

Въвеждане на специална отметка на проектантските бюра, които приемат
стажанти;

•

Възможност за качване в профила на всеки член на допълнители дипломи и
сертификати.
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•

Калкулатор за минимални цени за проектиране

Комисия по регистъра и експертна комисия
Членове: арх. Мартин Христов - председател, арх. Маргарита Козовска - зам.
председател, л.арх. Веляна Найденова - зам. председател, арх. Белян Белчев,
арх. Руси Делев, арх. Доротея Христова, л.арх. Десисалва Данчева

- През 2016 - 8 проведени заседания, 563 разгледани заявления
- През 2017 - 8 проведени заседания, 523 разгледани заявления
- През 2018 - 8 проведени заседания, 431 разгледани заявления
- През 2019 - 6 проведени заседания, 393 разгледани заявления
- През 2020 - 5 проведени заседания (3 онлайн), 262 разгледани заявления
•

достоверенията за проектантска правоспособност от 2017г. се издават
отново като персонализирани карти с QR код за пряка връзка за проверка на
актуалното състояние в регистъра. От 2020г. удостоверенията могат да
бъдат изтеглени от личния профил на всеки член в регистъра на КАБ. От
2021г. ще се преустанови издаването на физически удостоверения за
проектантска правоспособност.

•

През 2017г. е изработен правилник за регистрация на Проектантски бюра
и от 2018г. е създаден електронен регистър на Проектантските бюра,
обвързан с регистъра на членовете на КАБ

Въвеждане на структуриран стаж за кандидатите за ППП
•

•

Работна група: 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
•

Работна група от Съюза на Урбанистите в България

•

Работна група от Съюза на ландшафтните Архитекти

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;
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•

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.

Участия в редовните срещи на ACE и ENACA
2018г.
•

2 срещи на ENACA (European Network of Architects’ Competent Authorities):
23-24 Февруари в Берн и 08-09. Октомври в Брюксел, на които присъстваха
като членове на Комисията по регистър и Експертната комисия арх. Мартин
Христов, арх. Маргарита Козовска (Берн), Ралица Панчева (Брюксел);

2019г.
•

2 срещи на представители на националните архитектурни организации на ЕС
към работната група на ENACA, на които присъства представител на КАБ Ралица Панчева: 21-22. Февруари - Будапеща, Унгария, 18. Октомври Валета, Малта - Решение за изготвяне на единен образец за Удостоверение
за проектантска правоспособност с еднакви атрибути за всички страни на ЕС.
Цел на срещите е да се установят добрите практики за признаване на
професионалната квалификация и да се уеднаквят процедурите във всички
държави - членки на ENACA;

•

На 22 и 23 Ноември се състоя Генералната асамблея на Архитектурния
съвет на Европа (АСЕ), на която се избра ново ръководство за мандат 20202022 година и се гласуваха дейността и приоритетите за работа на съвета.
Делегати на КАБ бяха: арх. Мартин Христов, арх. Владимир Милков - Ресор
Практика.

2020г.
•

На 29 Май се състоя онлайн отчетно събрание на АСЕ. Делегат на КАБ беше
арх. Мартин Христов
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Застраховка професионална отговорност за всички
членове на КАБ
•

През 2018 за първи път беше сключена обща застраховка за всички
членове, покриваща 5-та категория. За първи път премията на застраховката
се поема изцяло от бюджета на КАБ за всички членове. Удостоверението за
платена застраховка може да се види и изтегли от личния профил на всеки в
електронния регистър на КАБ;

•

През 2019 беше гласувано на ОС общата застраховка да бъде променена на
4-та категория. Премията отново се поема от бюджета на КАБ и е безплатна
за членовете;

•

След изтичане на 2 годишния срок на договора с досегашния застраховател
Черт Асиг застрахователния брокер на КАБ - Инстрейд договори подобни
условия за 2021г. с Булстрад Виена Иншуранс груп с възможност за лично
повишаване на категорията до 1-ва на заинтересованите членове.

Конкурс Български Архитектурни Награди
2018г.
•

На 06. юни се проведе първото издание на «Български архитектурни
награди». Целта на конкурса е да отличи и популяризира найстойностните реализирани архитектурни проекти у нас;

•

Изработен е сайт на наградите;

•

За жури бяха привлечени световни имена: Иън Ричи - Великобритания Председател и членове Сър Филип Самин - Белгия, Карем Язган - Турция,
Паоло Бреша - Италия, Шербан Тиганаш - Румъния. Критериите за
оценяване бяха определени заедно с членовете на журито;

•

Статуетката беше избрана чрез затворен платен конкурс, на който бяха
поканени проф. Валентин Старчев, Стефан Иванов и Светослав Тодоров.
Трите предложения бяха представени за гласуване от всички членове на
КАБ. Избран беше проектът на Стефан Иванов;

•

Участваха 41 проекта, като всички бяха представени на Фейсбук страницата
на КАБ. Първата селекция беше направена онлайн от архитектурен борд с
предствители на Камарите на Румъния, Македония, Черна гора, Албания и
Сърбия. 15-те селектирани проекта бяха представени от техните автори на
живо пред журито в хотел Шератон в рамките на конференцията SHARE.
Наградите бяха връчени на церемония с водещ Елена Розберг. Победител
Think Forward;
https://baa.kab.bg/baa2018/%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-

5

%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be/
•

Медийно отразяване на цереномията:

- Денят започва с култура по БНТ - интервю с победителите и председателя
на журито;

- професионалните издания - официален медиен партньор на събитието беше
списание “Строителство градът”;

•

Победителят и носителите на специалните награди бяха предложени като
номинации на България в конкурса Mies van der Rohe - 2018.

2019г.
•

На 29 и 30 май се проведе второто издание на «Български архитектурни
награди» под патронажа на Министръа на МРРБ - Петя Аврамова

•

За жури бяха привлечени: Карол Рос Барни - САЩ - Председател и членове
Дорте Кристенсен - Холандия, Юлиан Вейер - Дания, Станислав Денко Полша и победителят от първото издание - Галина Милкова.

•

Участваха 46 проекта, всеки от които беше промотиран чрез платформата
на КАБ. 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. Победител Zoom Studio и арх. Николай Обрешков;

•

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;

•

Медийно отразяване на цереномията:

- Канал 1 на Българска Национална Телевизия - заснемане и излъчване на 30
минутен филм за журирането и церемонията на 21. Юли. 2019;

https://www.youtube.com/watch?v=j9KfJjFNjrE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1dWJ
CLfnzFuXzZQkn6DqYvuuEKymuk0SwXJrL_IsYIMosnW3qZtttqjug

- Денят започва с култура по БНТ - интервю с победителите и председателя
на журито;

- професионалните издания - официален медиен партньор на събитието беше
списание “Строителство градът”;
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•

Победителят и носителите на специалните награди бяха предложени като
номинации на България в конкурса Mies van der Rohe - 2020.

Ахритектурни конкурси
2016г.
•

В началото на мандата бяха обсъдени и приети от УС на КАБ
ориентировъчни правила, за съгласуване на конкурси. Прие се и принципът
за членове на жури да бъдат предлагани специалисти с опит в областта на
конкурса вместо обичайната практика да се излъчват членове от
управителните органи на КАБ;

•

Конкурс Топлоцентрала - София - съгласуване на конкурсна програма и
тестване на заданието;

•

Конкурс за центъра на Боровец - съгласуване на конкурсна програма;

2017г.
•

Конкурс за Етъра - Габрово - съгласуване на конкурсна програма;

2018г.
•

Конкурс за центъра на Велико Търново - съгласуване на програмата, в
следствие на което значително се намали обхвата на конкурса;

•

Конкурс за градски парк в Хасково - съгласуване на конкурсна програма и
предложение за жури - л. арх. Веселин Рангелов;

2019г.
•

Конкурс за детска градина в София - предложение за членове на жури арх. Ангел Савлаков и арх. Ивайло Андреев - студио Конвеер;

•

Конкурс за учебен корпус на Медицинска акадения - предложение за жури
- арх. Ивайло Петков - 10 архитекти;

•

Конкурс за закрит пазар в Добрич - съгласуване на програмата и
предложение за жури - арх. Теодор Тодоров - ZOOM studio;

•

Конкурс за Карин дом - Варна - съгласуване на програмата и тестване на
заданието;
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•

През Септември УС ратифицира Препоръките за провеждане на
архитектурен конкурс на Архитектурния Съвет на Европа. Те са
публикувани на сайта за предварителна информация на всички, които искат
да съгласуват конкурс с КАБ и да сложат логото ни върху конкурсната
програма.
https://kab.bg/core/wp-content/uploads/2019/12/KAB-konkursi20191128.pdf

•

Съгласуваните конкурси се популяризират сред членовете чрез мейл
листата, качват се на сайта и по желание на Възложителя се
разпространяват от името на КАБ в международните онлайн платформи.

Участие на България в Архитектурното биенале Венеция
2018
•

Регионална колегия София-Област взе решение да отдели годишния си
бюджет за 2019г. за участие на България в Архитектурното биенале през
2020;

•

С решение на 18-тото Общо Събрание на КАБ беше отделен допълнителен
бюджет към Ресор Практика за участие в Биеналето.

2019
•

Работата с Министерството на Културата започна с първа среща на
представители на КАБ със заместник-министър Амелия Гешева на 03.
Януари 2019г. В периода 03.Януари-03.Декември 2019 бяха проведени 10
работни срещи с Министър Банов, Зам.-министър Амелия Гешева и
Екатерина Джумалиева, както и 7 заседания на работна група за създаване
на статут за участие на биеналето за архитектура;

•

Работна група за създаване на статут:
Членове на 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

•

Още в началото на инициативата беше потърсена връзка със САБ за
съвместна работа. Членове на работната група от САБ: арх.Тодор Булев,
арх. Истелиана Атанасова, арх. Мая Буджашка

•

Изготвена беше проектна времева рамка за участието ни през 2020г, която
беше актуализирана няколко пъти предвид наближаването на крайния срок;
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•

Изготвен беше проекто-бюджет с проучване на наемите на пространства,
съпътстващите разходи за транспорт и монтаж, конкурс, реклама и др.;

•

Установена беше връзка с организаторите на Биеналето, включително и на
място във Венеция от арх. Ивайло Петков;

•

На 29. Ноември изготвеният статут беше публикуван на сайта на
Министерство на Културата за обществено обсъждане.

•

На 30. Ноември 2019 изтече крайния срок за обявяване на национален
комисар, без такъв да бъде посочен от МК.

2020
•

През Март 2020 работата по Статута за участие в архитектурното биенале
завърши с публикуване на одобрения от Министарски съвет документ на
сайта на Министерство на Културата;

•

През м.Април организирахме среща с Министерство на Културата в опит да
се възобнови организацията за участие предвид отлагането на
архитектурното биенале за 2021г. заради COVID19.

Следва продължние
•

КАБ влезе в преговори с Министерство на Културата и работната група за
участие в Биеналето за съвременни изкуства за определяне на общ за двете
биеналета комисар и дългосрочно наемане на помещение. Имаме покана за
участие при избора на пространство за павилион за Биеналето за
съвременни изкуства 2022 и покана за сътрудничество при организирането на
техния конкурс за избор на куратор;

•

Бюджетът на КАБ за участие в Биеналето, който възлиза на 45 000лв не е
похарчен, тъй като всички участници са работили про-боно. 19-тото Общо
събрание взе решение средствата да бъдат отделени в целева сметка за
участието на България в Архитектурното биенале 2023.

Електронно предаване на проекти
2020
•

Във връзка с карантината от COVID19 КАБ започна работа с трите големи
общини - София, Пловдив и Варна за временни варианти за електронно
предаване и одобрение на проекти;

•

КАБ поръча три адвокатски становища относно обвързването на закона за
електронния документ и ЗУТ в частта за подписване на проектите с
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електронен подпис и входирането им в електронен вид. На 27.Март 2020 УС
на КАБ изпрати писмо до МРРБ с предложение на това основание да се
разгледа възможността за онлайн предаване на проектна документация по
време на карантината. На 09. Април получихме отговор с недвусмислен отказ
за промяна на начина на работа;
•

През м. Април КАБ и НАГ създадохме работна група за разработване на
пътна карта и стандарти за по-дълбока реформа, свързана с електронното
предаване на документи. Екип: арх. Здравко Здравков, арх. Николай
Баровски, арх. Мартин Христов, арх. Цветан Петров, арх. Любомир Георгиев.
Работата на групата завърши с концептуална презентация за начина на
движение на проекта през различните ведомства до получаване на
удостоверение за въвеждане в експлоатация. Презентацията беше
представена пред министър Томислав Дончев, НСОРБ и УС на КАБ.

•

Съставена е нова работна група с представители на МС, МРРБ, КАБ и НАГ за
разработване и прилагане на изготвената концепция. Участници от КАБ: арх.
Николай Баровски, арх. Петкана Бакалова, арх. Мартин Христов. Първото
заседание на групата беше на 18. Септември. 2020г.

С Уважение:
арх. Мартин Христов
Заместник-председател, Ресор Практика
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