
КАБ – СОФИЯ ГРАД 

ПРОГРАМА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ 2019 

 

ЦЕЛИ 

В своята работа, Работната група по професионална дейност ще се ръководи от целите 

поставени в ЗКИИП, свързани с практикуването на професията, където КАБ е призвана 

съгласно чл.5 от ЗКАИИП: 

1. Да представлява своите членове и да защитава професионалните им права и интереси в 

съответствие с интересите на обществото; 

2. Да не допуска монополизъм, недобросъвестна практика и неравноправно положение 

между своите членове; 

3. Да създава условия за свободен избор на архитекти, ландшафтни архитекти и урбанисти 

от страна на клиента (инвеститора) 

4. Да оказва съдействие за защита на авторските права на архитекта, на ландшафтния 

архитект  и на урбаниста върху проекта и практическата му реализация в съответствие с 

действащото в страната законодателство за авторското право и сродните му права; 

5. Да поддържа конкурсното начало в проектирането; 

 

ЗАДАЧИ 

1. Провеждане на мониторинг - наблюдение, анализ и оценка на професионалната дейност: 

1.1. Изготвяне на информация от представители на РК в експертните съвети.  

Възнаграждение: по 50 лв. на заседание но не повече от 600 лв. за една година. 

Бюджет 12000 лв. отговорник: представител на РК. 

1.2. Становища по конкретни казуси свързани с нарушения на процедурите и спазване на 

нормативната уредба.  

Възнаграждение: до 50 лв. на становище 

Бюджет 2000 лв. отговорник: представител на РК. 

1.3. Анализ и оценка на данните по т.1.1 и 1.2. – от 2018г. 

Бюджет 2000 лв. отговорник: ръководител на работна група. 

ОБЩО за дейността по т. 1    - 16000 лв. 

2. Непрекъснато обучение. 

2.1. Презентации.  

Фирмени представяния, презентации, конференции, семинари 

Бюджет 0,00 лв. разходите са за сметка на заинтересованите фирми. 

отговорник: ръководител на работна група. 

2.2. Професионално обучение 

курсове и семинари, лекции, конференции, дискусии 

Бюджет 10000 лв.  отговорник: ръководител на работна група. 

2.3. Проучване на професионалната дейност на сродни организации в ЕС и внасяне на 

предложения за усъвършенстване на работата на КАБ. – срок  до 2020г. 

Бюджет до 4000 лв.  отговорник: ръководител на работна група. 

2.4. Изготвяне на предложение за Методика по провеждане на непрекъснато обучение.  

Бюджет 3000 лв.  отговорник: ръководител на работна група. 

2.5. Провеждане на конкурс „Знак за качество на РК София-град“.  

Бюджет 2000 лв.  отговорник: ръководител на работна група. 



2.6. Дискусия с представители на общинската администрация по професионалната дейност 

– бюджет от т. 2.2. 

ОБЩО за дейността по т. 2    - 19000 лв. 

3. Информационни модели, методики и други – съвместно с комисията по нормативна дейност 

и комисиите към УС на КАБ. 

3.1. Изготвяне на задание и принципен модел на методика за регистрация на договорите  

Бюджет – до 3000 лв.  

3.2. Изготвяне на информационен модел – база данни от външен изпълнител 

Бюджет – от фондовете на КАБ. 

ВСИЧКО за дейността по т. 1, 2 и 3   - 38000 лв  

Работни теми по т. 2.1. 

1. БИМ проектиране. 

Работни теми по т. 2.2. 

1. Енергоефективна архитектура и пасивни сгради. 

2. Въздействие и промяна на трафика при проектиране на високи сгради и сгради с 

концентрация на голям брой посетители с автомобили. 

3. Практикуване на професията архитект. 

4. Исторически преглед на архитектурното и градоустройствено развитие на София от 

минало до наши дни. 

5. Сглобяеми къщи и предварително изготвени модулни решения при жилищното 

строителство. 

6. Последни тенденции във визуализирането на архитектурните проекти, бъдещи 

архитектурни материали. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

4. При изпълнение на своите задачи, работната група ще сътрудничи с комисията по 

професионална дейност към УС на КАБ, ВУЗ и сродни професионални организации. 

5. Срокове за изпълнение – дейността е текуща, а при конкретно възлагане от по-висока 

инстанция – съобразно изисквания срок. 

6. Финансирането на дейността на работната група е регламентирано в бюджета на РК София – 

град и е в размер на 38000 лв.   

7. С цел оптималното и ползотворно разходване на предвидените за дейността средства, е 

допустимо пренасочване на суми по отделните точки в размер до 10%  от общата сума. 

8. При необходимост от допълнителни средства, за външни услуги, юридически консултации, 

участия във форуми свързани с дейността и други инициативи, ще бъде представено 

мотивирано предложение за решение на Съвета на РК София – град. 

 

                                               Съставил:                              арх. Е. Сардарев 

 

 

Програмата е приета от работната група по „Професионална дейност“ на 30.10.2018г.  

и е утвърдена на заседание на Съвета на РК София – град на 30.10.2018г. 

 

 


