Медиите за Камарата на архитектите в България през 2021
Над 230 са статиите и интервютата, които отразяват дейността на Камарата на архитектите
в България през 2021 година. Най-много са материалите, които представят инициативите на
организацията за нормативни промени и облекчаване на административните процедури в
архитектурно-строителния сектор.
Третото издание на конкурса „Български архитектурни награди“ също привлича сериозен медиен
интерес. Сред най-отразяваните теми са също инициативите на КАБ за прекратяване на
обществените поръчки за инженеринг на Националната детска болница и Баня „Овча купел“.
По-надолу ви представяме подробен медиен мониторинг на темите по периоди, както и
линкове към конкретните публикации.
Над 40 информации относно последователните усилия на КАБ за нормативни промени в
сектора са публикувани в медиите в периода февруари - юни 2021 година. Сред тях са темите за
налагане на вето върху спорните промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ),
внасянето в МРРБ на конкретни предложения за промени в ЗУТ, както и инициативата за
промяна в Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование по
специалността „Архитектура".
Близо 30 публикации през месец ноември са посветени на действията на КАБ във връзка с
решението на Конституционния съд за отхвърляне на спорните текстове в ЗУТ за
изграждане на публична инфраструктура.
Инициативата на КАБ за разработване на нов Кодекс за устройствено планиране и
строителство е представена в над 20 публикации през септември.
Позицията на КАБ относно казуса Националната детска болница е отразена в близо 40
публикации и интервюта в периода юли – декември.
Инициативата на КАБ за спиране на обществената поръчка за баня „Овча купел“ намира
място в 26 статии през месец август.
Над 50 статии и интервюта за конкурса „Български архитектурни награди“ са публикувани и
излъчени в медиите в периода август – ноември 2021 година.
Работната среща на Координационния съвет на браншовите организации в сектора с
директора на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) арх.
Петър Петров e представена в 13 публикации през септември.
Резултатите от работната среща на Координационния съвет на браншовите организации в
сектора с главния архитект на Столична община Здравко Здравков са отразени в 13
публикации през октомври.

