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Уважаеми колеги, 

Бих желал да представя на Вашето внимание обобщен отчет за дейността на Комисия 

„Квалификация” към Управителния съвет на КАБ за периода на мандата от м.юли 2016 до 

м.септември 2020г. Подробните отчети за всяка година, приети от ОС на КАБ можете да видите в 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

I. ОБХВАТ НА РЕСОРА. НАПРАВЛЕНИЯ. ПЛАН-ПРОГРАМИ 2016-2019 

1. През мандат 2016-2020г работата на УС на КАБ беше разделена в три ресора – “Нормативи”- с 

ресорен зам.председател арх. П.Бакалова, „Практика” – с ресорен зам.председател арх. М.Христов и 

„Квалификация”, с ресорен зам.председател арх. Н.Баровски ( Председател на УС на КАБ за 

периода 12.2019-09.2020г.). Структурата на ресора „Квалификация” приета от УС през 2016 г. включва 

три направления и дейности  -„Продължаващо обучение и квалификация.ВУЗ” , „Енциклопедия на 

архитекта” и „Професионално сътрудничество” , които остават непроменени до края на мандата . 

Основният обхват на дейността на комисията е съгласно чл.5, т.9, 10, 11 и 12 от ЗКАИИП.Главните 

цели на комисията са: 

-  създаване на база за реална работеща система на продължаващо обучение и подпомагане 

дейността на колегите, която да достига лесно до всеки член 

- Анализ на резултатите и проблемите в образованието на дипломиращите архитекти и 

набелязване на адекватни мерки и програма за продължаващото им обучение с цел 

гарантиране на квалификацията за пълна проектантска правоспособност 

- Осигуряване на безплатен или преференциален достъп до ресурси, нужни в ежедневната 

работа на колегите 

- Поддържане на европейско и световно ниво на професионализъм чрез обмяна на опит с 

чужди камари и утвърдени на международно ниво архитекти 

- Подпомагане на публични инициативи, които издигат имиджа и водещата роля на 

архитектите, ландшафтните архитекти и урбанистите пред обществото 

2. Комисията работи с гласуван състав от над 20 колеги, като повечето от тях, въпреки изразеното 

първоначално желание не бяха активни. Реално в работата се включиха следните колеги :  

Ресорен зам.председател: арх. Николай Баровски 

Работни групи: арх. Атанас Динев и ланд.арх. Веселин Рангелов – членове на УС 

Членове: арх. Христо Венков  (член на Съвета на РК София-град), арх. Десислава Димитрова-

Маринова (РК София-област), арх. Емил Стоянов (РК София-град), арх. Ралица Баракова (РК 

София-град),  арх. Николай Колев (член на РК София-град, арх. Васил Василев ( РК София-град), 

арх.Катерина Чолакова ( РК София-град),  арх.Кунчо Цилков ( РК София-град) и арх.Мартин Микуш 

( РК София-град), арх. Алеко Христов – бивш заместник председател на КАБ със същия ресор.  

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. 

Женя Илиева, арх. Петър Пенчев. 
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За отчетния период комисията е имала заседания както следва : 

- 2016г. – 7 присъствени заседания 

- 2017 – 5 присъствени заседания, текуща онлайн комуникация 

- 2018 -  4 присъствени заседания, текуща онлайн комуникация 

- 2019 – 5 присъствени заседания, текуща онлайн комуникация 

- 2020 – 2 присъствени заседания, текуща онлайн комуникация 

3.План-програми.  В началото на мандата през м 07.2016г. УС приема План-програма за дейността на 

комисията през 2016 (рамка за мандата 2016-2020г.). За тази план програма няма осигурени 

финансови средства.  

През 2017г. УС приема План-програма за 2017г., а ОС гласува финансова рамка от 50 000лв., от които 

реализирани  30 500лв. Реалното финансиране е осигурено чак през м.август 2017г. 

В края на 2017г. ОС приема План-програма за 2018г. с финансова рамка от 86 000лв ( само частично 

финансирана), от които реализирани  40 100лв.  

В края на 2018г. ОС приема План-програма за 2019г. с финансова рамка от 100 000лв, която в края на 

2019г. е удължена с решение на ОС до края на мандата през 2020г. Общият размер на реализираните 

разходи по тази план-програма към края на отчетния период е около 61 000лв. 

План-програмите за всички години можете да видите в ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

II. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО НАПРАВЛЕНИЯ 

 
1. Направление „ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ.ВУЗ” 

а/ ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ  

В началото на мандата (2016г.) на практика в КАБ липсваше каквато и да било система или 

регламент за продължаващото обучение. До този момент се провеждаха единични обучителни или 

рекламни лекции – присъствени, предимно в големите регионални колегии (и 2-3 организирани от 

УС на КАБ ) , като тези мероприятия достигаха до много малък кръг от членската маса. В повечето 

случаи това бяха рекламни семинари на фирми за строителни материали, в които обучителният 

елемент е минимален. Нямаше нито данни за присъствалите, нито данни къде кога какви 

мероприятия са провеждани, нито кои са лекторите. Нямаше раздел за продължаващо обучение на 

сайта на КАБ. 

Какво бе направено от Комисия „Квалификация” 

2016г. 

- Беше анализиран опита на КАБ от 2003г до момента, включително идеята за създаване на 

„Аудиториум”, която бе отхвърлена от ОС на КАБ през 2008г. 

- Беше събрана информация за организираните от РК събития и семинари през предходния 

мандат, с теми и лектори, като информацията беше систематизирана в единен файл, с оглед 
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лесна работа за бъдещи семинари / в последствие се оказа, че голяма част от лекторите, 

изнасяли предишни години лекционни курсове вече не желат или не могат да го правят/ 

- Беше проучен чуждият опит ( Европейски, Американски и други камари) в организацията на 

продължаващото обучение, като беше изработена стратегия за най-подходящия за прилагане 

у нас модел ( приета от УС на КАБ) 

- Беше изработено подробно задание за сектора „Квалификация” към новия сайт на КАБ, в 

който са предвидени възможности както за уебинари и онлайн лекции, автоматични заявки 

за организация на лекционни семинари по предварителния списък с теми, както и пълен 

архив на посетените семинари и онлайн издаване на удостоверения за присъствие. 

Предвиждени са панел за анкети и панел за  професионална библиотека. 

- Беше уговорена готовност за организация на пътуващи семинари по актуални теми за 

колегията, които поради липса на средства бяха предложени з аорганзиация на РК, но 

единствено РК Ямбол, РК Сливен и РК Русе проявиха предварителен интерес, но до реална 

организация така и не се стигна 

2017г. 

- На база на направените през 2016г анализи беше изготвен през 2017г и утвърден ( в началото 

на 2018г.) от УС на КАБ „Правилник за организацията на продължаващото обучение”. Трябва 

да се отбележи, че такъв единен документ е основополагащ за ресора и се приема за първи 

път в историята на КАБ от 2003г. насам. 

- Заедно с правилника, от УС на КАБ бяха приети и „Структура на продължаващото обучение и 

база данни с лекции”. Предвижда се единна система на продължаващото обучение, със 

свободна организация, като обучения могат да се предлагат и организират от РК, УС, колеги и 

външни лица, след утвърждаване от УС . Въвежда се пробно доброволно  точкуване на 

посетените (изгледани) мероприятия с възможност за бъдещ стимул след събиране на 

определен брой точки. /забележка – функционалността за точкуване на база гледане на 

всеки член на КАБ и автоматично отбелязване в профила е направена, но не е 

стартирала, тъй като към момента е по-важно колегията да започне да използва сайта 

и функционалностите му/ 

- На база на изготвеното през 2016г, задание, беше изработена и тествана частта от сайта за 

Продължаващо обучение и професионална библиотека, която стартира работа в началото 

на 2018г. 
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- Беше подготвена организацията на пътуващ обучителен семинар за топло и хидроизолации в 

партньорство с БАИС, но нито една регионална колегия не прояви интерес към него. 

- Беше подкрепена и с готовност за видеозапис организираната от АК Е към РК София-град 

лекция-дискусия с главни архитекти по проблемите с проектната документация. Тъй като 

лекторите отказаха да бъдат записвани, лекциятабеше проведена само присъствено. 

- През 2017 година започна работата по подготовката на програма за стажа на проектантите с 

ОПП, но предложението за краен документ беше отложено докато КАБ успее да нарупа 

някаква обозрима база с достъпни лекционни курсове. 

- В партньорство с ресор „Нормативи” беше направен запис на лекцията на арх. Франсоа Жано 

– „Камъкът и методите на реставрация”  - ТУК 

За първа година КАБ беше партньор на ЕМО „ЕТЪРА” и „МЕЩРА” за обучителния семинар „ В 

света на старопланинската архитектура” - Кратко видео от събитието можете да видите ТУК  

- Комисия Квалификация беше партньор на Кръглата маса: „Професия архитект-посоката 

днес”, организирана от РК Ямбол, като част от регионална архитектурна среща с РК Ст.Загора, 

РК Сливен и РК Бургас. На срещата присъстваха над 45 архитекти от цялата страна, които 

обсъдиха проблемите на професията и квалификацията, като основен акцент в нея беше 

защитата на професията.  Подробности може да видите в ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

2018г. 

През 2018г. 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” 

 
- Специализиран семинар за 3Д лазерно сканиране в архитектурата и приложенията на 

виртуалната реалност.  

- 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  

https://kab.bg/courses/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D0%BA%D1%8A%D1%82-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://kab.bg/courses/%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82/
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%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/
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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- 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. 

2019 г. 

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

съвместно от ресор „Квалификация” и БАИС   

 
- 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 . 

 

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/%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/
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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- 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. 

През 2019г. представители на комисия „Квалификация” участваха в съвместни работни срещи с ресор 

„Практика” за изработката на Правилник за структурирания стаж на ОПП. (Правилникът е даден в 

отчета на ресор Практика) 

2020г. 

През 2020г. бяха договорени и изготвени под формата на уебинари за целите на 

продължаващото обучение следните материали: 

- Обучителен уебинар „ Звукоизолация на сгради” – съвместно с БАИС  ТУК  

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

между КАБ и Алу Кьониг Щал - ТУК  

 

- 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 ( 48 видеофайла ( над 70 часа)) са качени в новата платформа за 

обучения на КАБ.  Чрез онлайн платформата от една страна ВСЕКИ член на КАБ, независимо къде се 

намира и в коя регионална колегия членува, има достъп по всяко време до ресурсите на обучителния 

панел. По този начин стойността на една лекция на член е около 0.44лв и е достъпна по всяко време, 

докато присъствените събития са на стойност над 15-20лв на присъстващ.  При избора на тематика на 

семинарите са следвани както постъпилите предложения от въшни лектори, така и възможността за 

обхващане на широк спектър проблематика, която да бъде полезна в ежедневната работа на 

колегите.  Системата е напълно отворена за бъдещо развитие. 

Общо изразходени средства през целия мандат за дейност ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ – около 

50 000лв. ( около 1% от бюджета на КАБ за целия мандат ). 

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%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/?course_type=&course_topic=&kabcollege=
https://kab.bg/courses/?course_type=&course_topic=&kabcollege=
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б/ СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗ  

Към началото на мандата (2016г.) актуално споразумение за партньорство на КАБ с ВУЗ 

имаше единствено  с ВСУ „Любен Каравелов” – София. Съвместните дейности между КАБ и 

Висшите учебни заведения, подготвящи архитекти към този момент представляваха основно 

официално присъствие при откриването на годината и връчване на награди на дипломанти – 

УАСГ и ВСУ „Любен Каравелов”. Към този момент, основните дейности на КАБ, застъпени в 

ЗКАИИП  - участие в дипломните комисии и в съставянето на учебни планове не бяха 

изпълнявани. 

Извършени дейности от Комисия „Квалификация”: 

2016г. 

- Подписан нов договор/меморандум с УАСГ  

- Подновен меморандума с ВСУ „Любен Каравелов” 

2017г. 

- За първи път участие на наблюдатели от КАБ в дипломните комисии на УАСГ. 

Изработена специална форма за оценка по критерии на КАБ 

- В рамките на годината представители на УС на КАБ и на комисия Квалификация 

участваха в серия срещи, акредитационни комисии и две кръгли маси по въпросите на 

обучението по архитектура. 

- Традиционно бяха връчени награди на дипломанти ( в УАСГ и ВСУ „Любен 

Каравелов”). 

- Беше подкрепен и интердисциплинарен студентски уъркшоп, както и студентския 

конкурс за наградата на арх. Димитър Богданов. 

2018г.  

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

наблюдатели в дипломните комисии в УАСГ. 

- 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. 

- 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 

2019г.  

- В началото на 2019 година и през м.юни за трети път представители на КАБ участваха като 

наблюдатели в дипломните комисии в УАСГ. 

- Участие на представители на КАБ в акредитационната комисия към RIBA на УАСГ. 
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- 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. 

2020г.  

- 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 Любен Каравелов. 

Общите изводи, които могат да бъдат направени са, че е добре да се работи за промяна на 

нормативната рамка (ЗКАИИП) в посока отпадане на директното признаване на ОПП едновременно с 

дипломирането, както и необходимостта от силна и достъпна система от продължаващо обучение на 

КАБ и структуриран и подкрепен с обучения стаж за ОПП, обхващащи широк спектър от теми в 

практиката, които е невъзможно да бъдат преподавани в такъв детайл по време на академичното 

образование. Подробните отчети можете да намерите в отчетите по години и Приложение 3. 

 Общо разходван бюджет за тази дейност за мандата – около 20 000 лв (0.4% от общия 

бюджет на КАБ за мандата) 

2. Направление “ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА АРХИТЕКТА” 

а/ АРХИТЕКТУРЕН НАРЪЧНИК/ГРАФИЧЕН СТАНДАРТ 

2016г. 

Работата по това направление започна по инициатива на арх. Атанс Динев с проучване на чуждия 

опит с архитектурни справочници в ежедневна полза за колегите. Проучват се действащи български и 

чужди стандарти, касаещи проектирането. От опита с участие в ЕСУТ на членове на комисията се 

оформя мнението, че е наложителна разработката на български графичен стандарт, който да 

допълни Наредба 4 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти, тъй като част от 

предаваните проекти са трудно четими и с непълна информация.  

2017г. 

Работата по изготвените през 2016г. визуализации на нормативни проблеми беше прехвърлена към 

ресор „Нормативи”. Беше разгледано и предложението с графики от арх. Любомир Георгиев, което в 

последствие беше актуализирано, прието от УС на КАБ и издадено на книжка ( към ресор Нормативи) 

2019г. 

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

чертежи” - единен графичен „ стандарт” на КАБ. 

2020г. 

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

графичен „ стандарт” на КАБ, на ОС през 2019г., 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. Авторски колектив: арх. Николай Баровски, арх. 
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Васил Василев, арх. Женя Илиева, арх. Кунчо Цилков, арх. Мирослав Иванов, арх. Алеко Христов, арх. 

Петър  Пенчев, ландш. арх. Веселин Рангелов,  ландш. арх. Диана Рангелова . Коректори: арх. Евгени 

Велев, арх. Кирил Кирилов, ланд.арх.Владимир Щилянов. 

 

Общо разход на средства за тази дейност– 9 000 лв ( 0.2% от общия бюджет на КАБ за мандата) 

б/ СЪТРУДНИЧЕСТВО С БИС, ДОСТЪП ДО ПАКЕТ СТАНДАРТИ. 

Съществуващо положение в началото на мандата – отношенията между КАБ и Българския 

институт по стандартизация към този момент се изразяваха в две дейности – предишния 

зам.председател на КАБ арх. Гълъбов беше член на ТК 101 към БИС ( Устойчиво строителство и BIM) ; 

по инициатива на РК София-град беше изработен специален наръчник за архитекти със 

задължителните за ползване по Регламент 305 хармонизирани стандарти (разпространяван на диск). 

Нямаше уговорени общи пакети стандарти за архитекти. 

Дейност на Комисия „Квалификация” по тази тема:  

2016г. 

През 2016 година беше завършен и разпространен към колегията Наръчника със 
задължителните хармонизирани стандарти за строителни продукти, разработен съвместно от КАБ и 
БИС и заплатен от РК София-град. Беше подготвена специализирана лекция за използването му. За 
съжаление, въпреки, че беше разпратен до всички РК, явно голяма част от колегите не са получили 
продукта. 
2017г. 

- За целите на работата на комисията и другите структури на КАБ бяха закупени пакет 

стандарти (графични и ISO), които касаят архитектите, за да могат да бъдат анализирани и да бъде 

набелязано възможното им приложение, както и дали има нужда от тяхната актуализация. Всички те, 

заедно с наличните в РК София-град  БДС стандарти, бяха прегледани и анализирани от членове на 

комисията с оглед предложения за бъдеща актуализация. 
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- В същото време с БИС започнаха разговори за осигуряване на преференциален пакет 

стандарти за архитекти, по подобие на пакета, който получават немските архитекти от тяхната 

камара. Беше получен списъкът от немските стандарти ( около 700) и беше преведен, като в същото 

време от БИС направиха таблица за съответствоето им с БДС стандартите. 

2018г. 

- Беше договорен пакет от около 280 стандарта с пряко ежедневно приложение за 

архитектите у нас, като на пратика всеки архитект има безплатен онлайн достъп до 

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

през индивидуалния профил в сайта на КАБ. 

2019г. 

- Предвидена е актуализация на специализираните продукт на КАБ и БИС за 

хармонизирани стандарти за строителни продукти, като той да бъде вграден като 

функционалност на сайта на КАБ, но поради забавяния на финансирането работата 

започна късно и в последствие остана за следващия мандат. 

- 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.  

2020г. 

- Актуалиран и допълнен с нови стандарти пакета за онлайн достъп на колегите чрез 

сайта на КАБ 

Общ разход на средства за тази дейност – около 10 000лв ( 0,2% от общия бюджет на КАБ за 

мандата)  

в/ РАЗРАБОТКА НА ПРОФЕСИОНАЛНИ БИБЛИОТЕКИ И ТЕМПЛЕЙТИ 

 От анализа на органзиацията на продължаващото обучение и подпомагане на колегията на 

чуждите камари, беше установено,ч е почти всички те предлагат безплатни базови библиотеки и 

шаблони в помощ на колегите. Към 2016г, с такъв продукт КАБ не разполагаше и затова беше решено 

да се изработят шаблони за BIM ориентирана среда, които да подпомогнат колегите с изучаването на 

тази относително нова среда на проектиране. 

2016г. 

- Проведени срещи с разработчици на съответните софтуери за изработване на 

български шаблони и библиотеки 

2017г. 

-  договорена изработката на базов темплейт за Ревит, но изпълнението остана за 2018 година 

поради липса на средства. 

2018г.  
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- изработена първата версия на български BIM темплейт за Ревит, разпространен 

безплатно за колегията 

- изработена първата версия на български BIM темплейт за Archicad, разпространен 

безплатно за колегията 

2019г. 

- Изработена втора, актуализирана версия на BIM темплейт за REVIT, синхронизирана с 

графичния стандарт, изработват от комисията 

- Изработена втора, актуализирана версия на BIM темплейт за Archicad, 

синхронизирана с графичния стандарт, изработват от комисията 

- Изработена първа версия на BIM темплейт за ALLPLAN, синхронизирана с графичния 

стандарт, изработват от комисията 

 

Актуалните шаблони са качени в раздел Библиотека на сайта на КАБ и могат да бъдат свалени 

използвани безплатно от всеки член на КАБ. 

Общо разходени средства за мандата за тази дейност – 14 000 лв ( 0,3% от бюджета на КАБ) 

3. НАПРАВЛЕНИЕ „ПРОФЕСИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО” 

а/ ПАРТНЬОРСТВА 

2016г. 

- Подписан меморандум с Международната академия по архитектура (акад. Георги 

Стоилов) за съвместна дейност 

- Срещи с установени партньори ( Италия).  През тази година поради липса на бюджет 

не са осъществявани събития. 

2017г. 

- През 2017 година беше подписан меморандум за сътрудничество между КАБ и 

Ордена на Архитектите в Рим.  

2018г. 

- 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. 

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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- КАБ беше ключов партьор на Международното триенале ИНТЕРАРХ 2018, което беше 

и записано и предоставено за гледане от всички членове. 

2019г. 

- 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. 

Изданието на Интерарх 2020г. беше отложено заради епидемията от Ковид-19 и по тази причина не 

сме партнирали за организацията. 

б/ ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ 

2017г. - Организация , съвместно с РК София-област на „ЮБИЛЕЕН ФОРУМ „ УАСГ и КАБ. 

2020г. - 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 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 

Общо разходи за двете събития – около 12 000 лв ( 0,25% от общия бюджет на КАБ за мандата) 

В/ работни групи към МРРБ 

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, 

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

практики при бъдещото дигитализиране на сектора. 

III. ОБОБЩЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА РЕСОРА 

2016г. Предвидени с план-програма разходи – 20 000лв. Осигурено финансиране – 0.00 лв. 

Извършени разходи – 0.00лв 

2017г. Предвидени с план-програма разходи – 50 000лв. Осигурено финансиране – частично. 

Извършени разходи – 30 500 лв 

2018г. Предвидени с план-програма разходи – 86 000 лв. Осигурено финансиране – частично. 

Извършени разходи – 40 100 лв 

2019 и 2020г. Предвидени с план-програма – 100 000 лв. Осигурено финансиране –частично и 

закъсняло. Извършени разходи – около 61 000 лв. 

ОБЩО целеви разходи за ресора ЗА ЦЕЛИЯ МАНДАТ – прибл. 131 600 лв ( около 2,6% от общия 

бюджет на КАБ за мандата). 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В заключение бих желал да изкажа благодарност на всички колеги, които се включиха 

активно в работата на комисията през мандата и поставиха най-после основите на една 

квалификационна платформа в КАБ, каквато до момента нямаше. Благодарение на бюджета, 

гласуван от ОС на КАБ ( макар и с не пълно реално финансиране) голяма част от заложените в план-

програмата за мандата ( още през 2016г.) идеи бяха реализирани – вече имаме сайт с работеща 

платформа за онлайн обучения, достигащи до всеки член, имаме обща единна система на 

организация на продължаващото и квалификационно обучение, има първоначален набор от лекции 

с широк спектър теми, които в бъдеще само ще се надграждат и няма да струват нови средства за 

провеждане на нови присъствени обучения;  всеки член на КАБ има безплатен достъп до 

актуализиращ се пакет стандарти ( които ако трябва да си ги закупи лично струват над 3000 лв), 

използвани ежедневно в работата, има развиваща се библиотека в помощ на колегите, натрупахме 

сериозен опит като участници в дипломните комисии към висшите учебни заведения, което дава на 

КАБ и много по-бърза и реална представа за нивото на дипломиращите колеги и какво е нужно да 

бъде организирано като продължаващо обучение и квалификация,з а да бъдат те подготвени за 

реалната практика; КАБ на национално ниво и в сътрудничество с регионални колегии успя да 

реализира серия от публични мероприятия за професията и бяха установени полезни партньорства. 

Въпреки системното недофинансиране, колегите не се отказаха от поетите задачи, дори и често да 

имаше моменти , в които не се знаеше дали реално ще получат някакво възнаграждение за огромния 

положен труд. В бъдеще вероятно тази дейност би било добре да се обособи в самостоятелна 

структура ( а не само като комсиия към УС), за да може да генерира и приходи. 

С  Уважение, 

Арх. Николай Баровски 


