ОТЧЕТ
от арх. Емил Георгиев Сардарев – заместник председател на РК София –
град към КАБ и ръководител на работна група по професионална дейност
към РК София - град
Относно: Дейността на работната група по професионална дейност към РК
София – град за периода 11.2017 г. – 10.2018 г.
Състав на работната група:

арх. Емил Сардарев - председател
арх. Валентина Василева
арх. Даниела Дюлгерова
арх. София Лостова
ланд. арх. Десислава Данчева
арх. Христо Венков
арх. Николай Колев

Уважаеми колеги,

През отчетния период работата в ресор професионална дейност се
развиваше непълноценно. Независимо от приетата програма и
предвидените в бюджета разходи на РК-София, оперативното ръководство
на КАБ прекрати в значителна степен финансирането на регионалните
колегии, като се позова на решения на Общото събрание на КАБ за
провеждане на основните мероприятия чрез органите и комисиите към
Председателя и Заместник-председателите на КАБ. Вследствие на това
известна част от дейностите не бяха финансирани и съответно изпълнени.
Нещо повече – за мероприятия и извършена работа по основни
професионални направления (проведени лекции, участие на отделни
колеги в ЕСУТ и ОЕСУТ и др.), все още не са финансово приключени –
независимо от пълната отчетна документация изготвена и нееднократно
представяна от страна на ръководството на РК-София-град пред
централното ръководство.

Въпреки
сериозно влошените условия на финансиране бяха
извършени основни и спомагателни дейности, които се развиваха основно
в две направления - провеждане на мониторинг за състоянието на
професията от една страна и професионална квалификация – от друга.
Заедно с тези основни задачи се решаваха въпроси по обезпечаване на
основната дейност с необходимите програмни документи и вътрешни
норми и правила за работа, съвместна дейност с други работни групи по
текущи задачи.
За периода са проведени две събирания на работната група в офиса
на РК София град. Отделни членове на работната група са присъствали,
като представители на РК София-град в заседания на комисии в НАГ и МК.
Текущо по електронна поща е обменяна необходимата информация по
актуалните теми, съгласувани са текстове и са утвърждавани
неприсъствено.
Основните дейности и форуми, в които са взели участие членовете на
работната група са:
1. Участие на членове на РК София град в Експертните съвети към
Столична - ОЕСУТ.
2. Участие на членове на РК София град в Експертните съвети към
отделните райони на гр. София - ЕСУТ
3. Участие на членове на РК София град в Експертните съвети към
Министерство на културата.
4. Лекции и мероприятия свързани с практикуването на професията,
организационно осъществени основно от арх. Ив. Аврамов, и
изпълнителните секретари Елена Бикова и л.арх. Даниела
Стайкова.
5. Участие на арх. Емил Сардарев в бизнес дискусия за новите
тенденции в жилищното строителство, търговията с имоти и
устройственото планиране на градовете: “Property, идеи &
инвестиции”, като представител на РК София – град към КАБ, с
участието на гл.арх З. Здравков, зам. министър Ат. Йовев,
строителни предприемачи и имотни агенции.
6. Изготвена е и съответно приета от работната група Методика
„Насоки за развитие на направление Квалификация“.

7. Изготвена е и е обсъдена от работната група методика
„Задължителен професионален стаж. Насоки за провеждане и
оценка на необходимия професионален стаж за придобиване на
проектантска правоспособност.
8. Участие на арх. Емил Сардарев и арх. Добринка Камбурова в
организираната от РК Ямбол на 01-02. 11. 2017 г. кръгла маса на
тема „Професия архитект – посоката днес“, на която бяха
разисквани проблемите свързани с цените, качеството и контрола
в проектирането, продължаващата професионална квалификация
и новата законодателна рамка, която ще инициира КАБ.
9. Ръководството на РК София-град беше официално поканено от
Комисията по регионална политика, благоустройство и местно
самоуправление към Народното събрание на Република България,
да участва в обществена консултация по проекта за ЗИД на ЗУЗСО,
проведено на 23.11.2017 г.
10. Участие на арх. Емил Сардарев в заседание на Комисия по бюджет
и финанси към КАБ – 23.07.2018г.
11. Участие на арх. Емил Сардарев в кръгла маса по проблемите на
професията, проведена и организирана от КИИП, РК София-град –
29.09.2018г. От наша страна е предложено към участниците в
инвестиционния процес да бъдат включени и съответните
одобряващи и съгласувателни органи.
Поднесено е приветствие във връзка с честването на 15 години
КИИП – София-град.
В описаните дейности и форуми, взеха активно участие колегите,
членове на работната група, за което изказвам своята
благодарност.
Изказвам своята специална благодарност на колегите от
ръководството на РК София – град, арх. Иван Аврамов и арх. Георги
Мечанов, за участието и пълното съдействие по въпроси свързани с
работата на работна група по професионална дейност.
София
30.10.2018 г.

С уважение:
/ арх. Емил Сардарев /

