
Ресор “Практика” 
Отчет за дейността през периода декември 2020 - март 
2022г. 
 
_________________________________________________ 
Застраховка професионална отговорност за всички активни 
членове на КАБ 
 
Съгласно решение на 20-то Общо събрание сключихме застраховка за четвърта и 
пета категория с Булстрад за членовете за на КАБ. За 2022 година застраховката 
беше подновена и променена по решение на УС, като се премахна изискването за 
самоучастие на членовете при щета. 
_________________________________________________ 
Въвеждане на система за отчет на структурирания стаж за 
кандидатите за ППП 
 
Програма гласувана на ОС: 
• Съгласно решение на XIX ОС, гласуваните “Ред и правила за представяне и оценка 
на изискуемия от закона стаж по специалността за придобиване на Пълна 
Проектантска Правоспособност” влязоха в сила от 01. Януари 2022г. 
 
Отчет: 
Създадохме система, интегрирана в електронната платформа на КАБ за отчитане на 
стажа на всички членове с ОПП. 
В страничното меню в профила на всеки член в kab.bg има раздел „моите стажове“, 
който води до информация за прогреса на водения стаж. 
В станицата за стажанти, членове с ОПП има разделения за двата основни вида 
стаж, които могат да водят – „в проектантско бюро“ и „на самостоятелна практика“, 
както и за отделните категории, съответстващи на тяхната професионална 
квалификация. Тук има меню за избор на ръководител. 
В станицата на проектантите с ППП има информация за стажантите, на които са 
приели да ръководят стажа. 
На всеки три месеца в станицата на стажанта и на неговия ръководител се отваря 
прозорец за доклад, в който се посочват извършените за тримесечието дейности, 
посочват се обектите по които е работил стажанта, отразява се категорията на 
която отговаря извършената работа и се посочват изработените часове. Общият 
брой на часовете не може да надхвърли максимално възможния за периода на база 
пълен работен ден. 
След попълване на доклада ръководителят го потвърждава и по този начин се 
отразява прогреса на структурирания стаж в менюто на стажанта. 
При достигане на 100% във всички категории в един от двта вида стаж за 2 или 4 
години, стажантът ще може да кандидатства за придобиване на ППП. 
 
При кандидатстване за ППП е възможно комисията по регистър да поиска 
представяне на доказателства за свършената работа. 
 
 
 



 
_________________________________________________ 
Конкурс Български Архитектурни Награди 
 
Програма гласувана на ОС и УС: 
• През есента на 2021 да се проведе третото издание на «Български архитектурни 
награди» 
• Ще бъдат привлечени фирми-спонсори за организиране на церемонията по 
награждаването; 
• Като член на журито тази година ще бъде поканен победителя от 2019 - арх. Тодор 
Обрешков; 
• Бюджет: 20 000лв 
 
Отчет: 
Конкурсът Български Архитектурни Награди се проведе на 16 Ноември в хотел 
Балкан. Членове на журито бяха: 
 
Христос Пасас/Zaha Hadid Architects – Лондон, Великобритания 
Карем Язган/Yazgan Design & Architecture  - Анкара, Турция 
Брендан Макфарлан/macfarlane Architects - Франция 
Адриан Соаре/CUMULUS – Букурещ, Ръмъния 
Алиреза Тагабони/Next Office – Техеран, Иран 
Адам Хатвани/Spora Architects – Будапеща, Унгария 
 
Участваха 35 проекта, всеки от които беше промотиран чрез платформата на 
КАБ.  Номинираните 15 проекта бяха селектирани от жури с представители на 
камарите на Румъния, Албания, Македония, Кипър. Всички номинирани проекти бяха 
представени от авторите пред журито, като за целта беше наета специална зала с 
видео екран. Наградите бяха връчени на гала церемония в хотел Балкан с коктейл и 
кетъринг. Водеща на церемонията беше Елена Розберг и бяха осигурени музика, 
видеозаснемане и фотограф. 
 
Бяха връчени 4 специални награди изработени от скулптора Стефан Иванов: 
• Еclipse house – I/O архитекти; 
• Villa Gantiadi – NIKART архитектурно студио; 
• Бояна 49 – I/O архитекти 
• Сгради за етнографски ескпозиции в културно-туристически комплекс Ченгене 
скеле – Архитектурно студио МОТО. 
 
• Голямата награда се присъди на Dragomir winary estate - ZOOM studio и арх.Тодор 
Обрешков. 
 
Церемонията беше излъчена по Канал 1 на Българска Национална Телевизия. 
Непосредствено след награждаването победителят беше представен от Алиреза 
Тагабони - член на журито и председателя на КАБ в предаването “Денят започва с 
култура” по БНТ. Статии за наградите имаше във всички професионални издания. 
 
 
Спонсори бяха 5 български и международни компании: 
1. генерален партньор – BAUMIT 
2. Технопанел 



3. Alumil 
4. Zuzmtobel 
5. Планекс 
 
 
_________________________________________________ 
Създаване на електронна платформа за провеждане на общо 
събрание на КАБ 
 
Програма гласувана на УС: 
• Де се изработи система за провеждане на общо събрание, като се използват 
възможностите на платформата на zoom; 
• Работна група: 

- Арх. Мартин Христов – ресорен отговарящ 
- Л. арх. Александър Недев 
- Арх. Атанас Ковачев 
- Арх. Костадин Христов – председател на КС 
- Арх. Борислав Владимиров – РК София-област 
- Арх. Васил Василев – РК София-град 
- Арх. Чавдар Тенев – РК Пловдив 
- Арх. Марин Велчев – РК Варна 
- Арх. Събин Попов – РК Бургас 
- Арх. Петър Мурджев – РК Перник 
- Емилия Ушакова – юрист на КАБ 
- Виктор Маринов - iConsult 

 
Отчет: 
В периода септември – октомври 2021 направихме серия от работни срещи и пробни 
заседания на които тествахме възможностите на предлаганите панели в платените 
части на платформата zoom. Изпробвахме различни варианти за: 
• изпращане на персонални покани до делегатите на ОС; 
• попълване на декларации от всеки делегат и възможност за посочване на имейл 
адрес, различен от използвания в профила на делегата в kab.bg; 
• влизане в срещата, създадена за общо събрание и гарантиране на личното участие 
на всеки делегат; 
• изпробвахме различни варианти за водене, презентиране, искане на думата и 
изказвания; 
• уточнихме какво ще се вижда на екрана на всеки от водещите и делегатите; 
• създадохме система за администриране на събитието от служетелите на КАБ, 
подпомогнати от служители на iConsult; 
 
 
На 22. Октомври проведохме пробно разширено събрание, на което бяха поканени 
освен членовете на работната група също и останалите членове на управителния 
съвет и представители на съветите на регионалните колегии. На събранието 
присъстваха над 50 члена на КАБ, като направихме пробна регистрация, 
презентация на платформата, пробни изказвания, пробни гласувания. Заседанието 
премина успешно като се набелязаха следните точки за доизясняване: 



- Избор на работни групи – от списък с над максимално възможния за 
системата брой предложения да се изберат определен брой представители 
(примерно 5 от 50) 

- Начин на представяне на декларациите за участие от всеки делегат при 
хипотеза, че не всеки притежава електронен подпис и даване на хибридна 
възможност за сканиране на документ с ръчно положен подпис. 
 
 
 
________________________________________________ 
Участие на КАБ създаването на Европейски Цифров 
Иновационен Хъб (ЕЦИХ) в сектор строителство 
 
Програма гласувана на УС: 
• КАБ да участва като равноправен съучредител на ЕЦИХ в сектор строителство; 
• При кандидатстване за европейско финансиране, съфинансирането от страна на 
КАБ да не надхвърля 50 000лв за една календарна година. 
• Работна група: 

- Арх. Владимир Милков 
- Арх. Мартин Христов – ресорен отговарящ 
- Арх. Васил Василев – РК София-град 
- Арх. Николай Баровски 
- Арх Петър Пенчев 
- Арх. Христо Топчиев 
- Арх. Веселин Василев 
- Емилия Ушакова 

 
 
Отчет: 
След включването на КАБ в споразумението за участие в обявената от 
Министерство на икономиката процедура за национален подбор на „Европейски 
цифрови иновационни хъбове“, се създаде сдружение за извършване на дейност в 
обществена полза „ЕЦИХ в сектор строителство“ 
Другите партньори в сдружението са КСБ, ВСУ Любен Каравелов, УАСГ, БАН - 
Институт по механика, Баумуит България, Клийнтех България, Планекс, Геострой, 
Есри България. Получихме 24 писма за подкрепа от сродни организации и държавни 
представители от България и Европа. 
Засега сме преминали през първия етап – предварително одобрение от 
Министерство на икономиката и подаване на документи за участие. Очакваме 
решение на европейската комисия. 
Всеки участник в сдружението предложи своя програма с финансова рамка към нея, 
в която беше описано какво е нужно за да напредне в дигитализирането. Идеята зад 
еврофинансирането е не просто да се възползваме от резултатите от нашата 
програма, а да работим заедно и да ползваме и придобивките на другите участници 
в този хъб. КАБ включи в програмата си компютри със софтуер за създаване на BIM 
мопдели, КСБ – уреди и прграми за изпитания на строителни материали, УАСГ – 3Д 
принтери и т.н., които ще бъдат закупени и залите, които ще бъдат оборудвани ще 
могат да се ползват заедно от всички по определен ред. Редът ще се определя от 
борд, в който всеки член участва равнопоставено. Целта е да се образоваме и да се 
научим взаимно как да внедрим последните новости в бранша. 



Общата сума, за която кандидатства целия хъб е 3 477 992,20 евро за срок от 4 
години. 
КАБ кандидатства за сумата от 319 728, 77 евро или закръглено около 640 000лв. В 
УС след дебати беше решено, че на година можем да отделяме не повече от 50 
000лв. към които от програмата ще добавят до 160 000лв., с което годишно за 
дигитализация ще разполагаме с до 210 000лв. Проекти за всички тези разходи 
тепърва ще се разпишат подробно и ще се гласуват предварително. 
Бюджетът е изчислен на базата на цена за 16 работни станции с няколко вида 
софтуер, наем на две зали, бюджет за един щатен служител и хонорари за експерти, 
които да водят курсове.  
Какви курсове ще КАБ ще прави, дали да не бъде отделен по-голям ресурс за 
консултации за напреднали, които са срещнали конкретен проблем, какъв ще е 
софтуерът – това ще бъде решено перо по перо след като одобрят програмата. Ще 
правим анкети, ще предизвикаме дебат, ще очакваме идеи и накрая ще гласуваме 
решенията, които вземем. Тук ще се включи и работната група от ресор 
„квалификация“.  
 
 
________________________________________________ 
Участия в комисии и работни групи на ресора и срещи за 
нормативни промени 
 
- Комисия по регистъра: 
През 2021 година са проведени 5 заседания, в началото на 2022 година са 
проведени 2 заседания. Новоприетите членове са както следва: 
 
 
 

 2021 2022 
арх. л.арх. урб. арх. л.арх. урб. 

ОПП 81 22 - 133 5 2 
103 140 

ППП 136 9 5 60 3 - 
150 63 

от ОПП в 
ППП 

95 7 - 29 5 - 
102 34 

общо 355 237 
 
 
 
 
 
- Участие в работна група към Ресор нормативи; 
- Участие като представител на КАБ в парламентарна комисия по регионална 
политика, благоустройство и местно самоуправление към 44 НС за последните 
промени в ЗУТ; 
- Срещи с Министерство на електронното управление във връзка с електронното 
предаване и одобряване на проекти; 
- Срещи с Министерство на културата във връзка с подготовка на българско узастие 
в биеналето за архитктура във Венеция; 



- Срещи с Министерство на регионалното развитие и благоустойството във връзка с 
промени на нормативната уредба и подготовка на тълкувателни писма за прилагане 
на нормативите; 
- Срещи с Министерство на образованието във връзка с промяната на наредбата за 
архитектурното образование. 
 
 
 
 
Изготвил: арх. Мартин Христов, зам. председател на УС – ресор Практика 
 
 


