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ПРИОРИТЕТИ НА РЕСОР “КВАЛИФИКАЦИЯ” 

Работата на ресора обхваща регламентираните в ЗКАИИП (чл.5, т.9-12), УСТАВА и 

ДОКТРИНАТА (Раздел 4) на КАБ дейности в областта на продължаващото обучение, 

сътрудничеството с висшите учебни заведения, регламентиране правилата за работа, 

начините за провеждане на стажове, както и някои съвместни с другите два ресора 

„Нормативи” и „Практикуване” дейности по утвърждаване на стандарти за работа, 

професионални наръчници и помагала в помощ на членовете, различни формати на 

професионално общуване, обмяна на опит и обучение (вкл. архитектурни събития и 

фестивал), както и международно сътрудничество в рамките на дейностите по ресора. Към 

този ресор могат да се включат и други дейности по ЗКАИИП и Устав, които са без обособен 

ресор, както и инициативи в описаната сфера, които са в помощ на колегите при тяхната 

работа. 

Дейностите в ресор „КВАЛИФИКАЦИЯ” са групирани в три основни направления: 

„ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ. ВУЗ”, „ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА АРХИТЕКТА” и 

„ПРОФЕСИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО” 

I. Направление „ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ.ВУЗ” 

 Това е водещото направление на ресора, в което главни планирани дейности са: 

1. Създаване и стартиране на работеща система за продължаващо обучение и 

квалификация на членовете на КАБ в цялата страна, координиране на програмите, 

лекциите и съпътстващите дейности в тясно сътрудничество с Регионалните колегии. 

(чл.5, т.11 от ЗКАИИП) .  

2. Създаване и въвеждане на регламент за провеждане на стажа на проектантите с 

ОПП ( чл.5, т.10 от ЗКАИИП) 

3. Сътрудничество с Висшите учебни заведения, което включва: 

- Създаване на система за обратна връзка от практикуващите колеги към КАБ 

относно нивото и качеството на образование на завършилите студенти – млади 

проектанти и предоставяне на тази информация на Висшите учебни заведения 

- Участие на представители на КАБ в дипломни комисии, разработване на учебни 

програми, годишни грамоти на КАБ за диломанти и др. 

- Организиране на съвместни професионални лекции и семинари с водещи 

лектори, информационни инициативи за студенти относно бъдещото 

практикуване 

- Стажове, борса за работа и др. 



- Обмен на опит и съвместни инициативи с изследователските звена към ВУЗ 

 

II. Направление “ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА АРХИТЕКТА” 

Основната задача на това направление е да изготви обща система от наръчници и помагала 

за работата на архитекта, стандарти и базови библиотеки, в помощ за ежедневната работа 

на колегите,  по модел от международния опит. Тази система, условно наречена 

„ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА АРХИТЕКТА” ще служи и като база за продължаващото 

професионално обучение и изискванията за квалификация на проектантите с ОПП. 

Разработваните от направлението теми ще включват (самостоятелно и като част от 

енциклопедията): 

1. Анализ на съществуващи примери за подобни цялостни професионални помагала, 

„time saver”-и и др., избор на модел и адптация към нашите условия ( в тези 

помагала са включени теми касаещи практикуването на архитектурата от 

отношения с възложителя, организация на екипа, оптимизациия на процеса, 

стандарти за работа, нормативи и др.) 

2. Развитие на Наръчника на БИС и КАБ с извадки от задължителите хармонизирани 

стандарти за строителни продукти, привличане на спонсори и добавяне на нова 

информация 

3. Анализ на съществуващи български и международни стандарти за проектиране, 

превод, адаптиране, разработка и предложение за утвърждаване на базови 

стандарти от КАБ и институциите. Съвместна работа с Българския институт по 

стандартизация. Участие на представители на КАБ в Техническите комитети към БИС 

при разработката и актуализацията на нови стандарти. 

4. Разработка на базови професионални библиотеки и темплейти в CAD и BIM, на база 

действащите и приети стандари, за улесняване работата на колегите. 

5. Изготвяне (и съвместно с други участници) на визуализации към действащи 

нормативни актове, с оглед уеднаквяване на тълкуванията и предлагане тяхното 

утвърждаване от КАБ и компетентни органи. 

6. Координирана работа с Ресор „НОРМАТИВИ” по  анализ на проблемни моменти от 

професионално естество в законодателството. 

Обхватът на енцикопедията ще бъде допълнително прецизиран, след анализ на чуждия 

опит по въпроса. В течение на работата може да се добавят нови теми в тази насока. 

Поради общите теми, работата ще бъде координирана тясно с ресор „Нормативи”. 

 

III. Направление „ПРОФЕСИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО” 

Акцентът на това направление е професионалното сътрудничество а КАБ и членовете със 

сродни и други организации, обмен на опит (включително международен), издигане 

имиджа на архитекта в обществото, активни професионални мероприятия. Темите са общи 



с ресор „Практикуване” и ще се работят координирано. Някои от набелязаните за 

разработка теми са: 

1. Развитие на международните връзки и участие в проекти за обмяна на опит и 

сътрудничество между български и чужди архитекти.  

2. Организация на по-значими професионални събития с широк обществен отзвук ( дни 

на камарата, архитектурен фестивал и др.), съвместяващи реклама на 

професията, качествена професионална програма, чужди лектори и възможности за 

привличане на външно финансиране и спонсори. 

3. Развитие на професионални архитектурни издания (самостоятелно или в 

сътрудничество)  

4. Други подпомагащи и рекламиращи дейноста на колегията инициативи 
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