МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА САБ
Резюмиран отчет на ПК „Международна дейност” за периода от ХХІ ОС
на САБ (27-28.02.2010г.) до 15.04.2013г.
Отчетът обхваща както работата на Постоянната комисия „Международна дейност”
(ПКМД) при УС на САБ, така и дейности на Ръководството на САБ в тази област, за които
има информация. Дейността е представена в два етапа – Обобщен отчет за периода от
Отчетно-изборното събрание (27-28.02.2010г.) до 31.03.2012г. и Годишен отчет за периода
от 31.03.2012г. до 15.04.2013г. Документът е изготвен в този вид по искане на
Председателя на УС на САБ и е съгласуван с членовете на Комисията.

І. Обобщен отчет за периода от ХХІ ОС на САБ (27-28.02.2010г.) до 31.03.2012г.
В началото на посочения период бе сформирана ПК „Международна дейност” (ПКМД),
която разработи мандатна програма за дейността, насочена към реализиране на пет
основни цели:






Утвърждаване на международните права и престиж на САБ и
българските архитекти.
Утвърждаване на САБ в международните организации на архитектите МСА и САЕ.
Сплотяване и консолидиране на българската архитектурна общност по
света и завършилите архитектурно образование в България.
Постигане на ефективно и целенасочено сътрудничество
със
сродните организации от Балканския регион и възстановяване на
лидерските позиции на САБ.
Постигане на ефективно и целенасочено сътрудничество с
професионалните организации и институции в страната – КАБ, МАА и
ВУЗ в областта на международната дейност.

За постигане на тези цели работата по международната дейност на САБ бе
канализирана в шест основни направления: Работа с международни организации,
Международни прояви и международен обмен, Международни проекти, Координация и
сътрудничество с КАБ, ВУЗ и МАА в международната дейност, Информационна
политика, Оптимизиране на работата на ПКМД.
Дейности по направления
1.Работа с международни организации
1.1.Сътрудничество с МСА
 Участие на САБ в работата на ХХІV Световен конгрес и ХХV Генерална асамблея на
МСА в Токио, 2011г. посредством избрана от УС делегация и специално подготвен
изложбен павилион, доклад и постер по темата „Устойчиво проектиране. Отговорност на
архитекта” (съвместно с ПКНОИИМД и ПКТПКДН).
 Текущо публикуване на информация за Конгреса и подготовка на специален брой на сп.
„Архитектура”, представен в Токио (съвместно с ПКНОИИМД).
 Текущо публикуване на ключови документи и обяви на МСА.
 Подаване на информация за важни събития, организирани от САБ, в Бюлетина на МСА.
 Активно участие във всички регионални срещи на Председателите на секции от ІІ
Регион на МСА.
 Редовно попълване на постъпили анкети от МСА.
 Избор чрез конкурс на представители в работните групи на МСА и официален
представител на САБ в МСА, който активно участва в работата на международната
организация. Пътуванията на представителите се осъществяват на собствени разноски.
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1.2.Сътрудничество със САЕ
 Организиране на съпътстващи събития съвместно със САЕ по повод честването на 45годишнината на САБ: Конференция на тема „Отговорната архитектура –
предизвикателство и възможност за професията” и семинар на работните
групи от ТО3 „Архитектурата и качеството на живот” към САЕ – 25-26.10.
2010г.
 Организиране съвместно с КАБ на Електронен конкурс за проект, илюстриращ
устойчивата архитектура на България в изложбата „Най-добри примери за устойчива
архитектура”, организирана по случай 20-годишнината на САЕ – 2010г.
 Избор чрез конкурс на представители в работните групи на САЕ и официален
представител на САБ в Генералната асамблея на САЕ и активно участие в структурите
и работните органи на Съвета по защита на архитектурната професия и промяна на
европейското законодателство. Участието в генералните асамблеи на САЕ през 2011г.
е еднократно, а през 2012г. не се изпраща делегат. Членовете на работните групи
пътуват на собствени разноски.
 Текущо публикуване на ключови съобщения, документи и обяви на САЕ.
 Активно участие в секторните проучвания на САЕ чрез редовно попълване на
постъпили анкети.
1.3. Участие в работата на ФАЧР и Председателство на САБ
 Активно участие във всички срещи на ФАЧР през този период – Тулча - 2010, Златни
пясъци , Истанбул, Бургас- 2011г.
 Приемане на Председателството на ФАЧР от САБ през 2011г. и организиране на
съпътстваща конференция в Бургас. Подготвяне на документи - Декларация за общи
действия, Меморандум между ФАЧР и ДС ЧИС, предложения за промяна на Устава на
ФАЧР.
 Иницииране на общи проучвания за региона.
1.4. Международно сътрудничество с други организации
 Разпространение и участие в инициативи на Фондация Ромуалдо дел Бианко – „Най
- добър дипломен проект”, „Живот отвъд Туризма” и др.
 Подписани от Ръководството на САБ меморандуми за сътрудничество с
професионалните организации на архитектите от Румъния, Турция, Гърция и Кипър.
2. Международни прояви и международен обмен
 Редовно участие на САБ в процедура за избор на номинации за наградата на ЕС за
съвременна архитектура „Мийс ван дер Рое”.
 Участие на САБ в международни изложби и организиране на международни изложби в
ЦДА със съдействието на посолствата: Венецианско биeнале – 2010г.; Представяне на
Черноморски архитектурен салон в Истанбул – 2010г.; Студентски пленер в Одрин 2010г.; Представителна изложба в рамките на архитектурния фестивал на Братислава 2010г.; Представителна изложба по повод Фестивала на архитектурата в Лондон 2010г.; Изложба в ЦДА с представяне на културното наследство на Сирия -2010г.,
Изложба по повод Национален фестивал на архитектурата в Минск - 03-04.11.2011г. и
др.
 Редовно честване на Международния ден на архитектурата.
3.Проекти по международни програми
Тази дейност бе определена като прерогатив на Ръководството и най-вече на Председателя на
УС на САБ. От членовете на ПКМД са излезли няколко инициативи за включване на САБ в
различни програми и проекти, като с положителен резултат през периода бе проектът URBANNEXUS по 7-ма Рамкова програма на Европейската комисия по предложение на „Агенцията за
устойчиво развитие и евроинтеграция АУРЕ ”Екорегиони„, където САБ бе включен като
партньор.
4. Координация и сътрудничество с КАБ, ВУЗ и МАА
През този период продължи установената практика на координация в международната дейност
между САБ и КАБ най-вече в работата със САЕ, като се съгласуваха действията между двете
организации във всички направления. За това в голяма степен допринесе добрата координация
между председателите на съответните комисии при САБ и КАБ. Продължи сътрудничеството с
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МАА с основен фокус върху организирането на Триенале ИНТЕРАРХ’2012, неговото
разгласяване и търсенето на възможности за финансова подкрепа. Сътрудничеството с ВУЗ в
международната дейност бе свързано основно с подкрепа на участието в международни
пленери.
5. Информационна политика
 Внесени конкретни предложения на ПКМД за подобряване страницата на САБ;
 Поддържане на текуща информация за международните събития в Бюлетина и сайта на
САБ;
 Редовни отчети от всички командировки, публикувани на електронната страница на
САБ, раздел „Международна дейност”.
6.Оптимизиране на работата на ПКМД.
 Ежегодни отчети на ПКМД, подкрепени с анализ на дейността и препоръки към
членовете на комисията и Ръководството на САБ.
 Ежегодно разработване на годишни програми на ПКМД, подкрепени с финансов план.
 Разработени и приети от Комисията вътрешни правила за работа на ПКМД в
съответствие с чл.15 от Правилника за работа на УС на САБ.
 Откриване на електронна пощенска кутия на ПКМД за текуща информация.
 Изготвени препоръки на ПКМД за промяна на Устава на САБ с цел оптимизиране на
международната дейност.
През посочения период ПКМД е провела общо 9 редовни заседания, за които са водени
протоколи, а през останалото време е водена интензивна кореспонденция онлайн за
координация и вземане на решения по различни въпроси. Допълнително комисията като
цяло или чрез отделни нейни членове е инициирала и участвала в смесени работни групи,
чиито срещи също са документирани в отделни протоколи.
Като цяло голяма част от основните задачи и приоритети за този период, които
зависят пряко от ПКМД, бяха изпълнени благодарение на първоначалния ентусиазъм. В
процеса на работа някои от поставените задачи се оказаха извън компетенциите и
възможностите на Комисията - утвърждаване на принципите за работата по
международни проекти и формите на сътрудничество с други организации (прерогатив на
централното ръководство), създаване на регистър с база данни на българските
архитекти, работещи в чужбина и чужденците, завършили архитектура в страната
(вменено като функция на експерт „Международна дейност”). Осъществяването на част от
предвидените задачи отпадна поради липса на средства (членство в UMAR).
Основният проблем през този период бе породен от факта, че Комисията не се
използваше пълноценно от Ръководството на САБ като съвкупен съвещателен орган –
вместо това се ползваха личните мнения на отделни нейни членове по конкретни въпроси,
което в голяма степен обезсмисли съществуването на ПКМД и създаде почва за вътрешни
напрежения. Независимо от приетите годишни програми с фиксирани бюджети голяма част
от решенията в международната дейност се вземаха от Ръководството в движение, без
установяване на обратна връзка и пренебрегвайки становищата на Комисията. Важни
международни документи се подготвяха без участието и без уведомяването на Комисията.
Независимо от усилията на Председателя на ПКМД и Гл. секретар на САБ за взаимна
координация, резултатът бе влошен микроклимат, занижаване на отговорността и
мотивацията за изпълнение на приетите програми, спад на взаимно доверие,

ІІ.Годишен отчет за периода от 31.03.2012 - 15.04.2013г.
Приоритети за периода
 Партниране на МАА в подготовката на ХІІІ Световно Триенале Интерарх`2012;
 Засилване сътрудничеството с МСА;
 Активно участие в регионални международни срещи с цел утвърждаване на
водещата роля на САБ и иницииране на общи проекти;
 Работа с Форума на архитектите от Черноморския регион (ФАЧР);
 Утвърждаване домакинството на САБ за работните групи от ТО3 към САЕ;
 Организиране на Международен младежки пленер.
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Независимо от приетия от ОС бюджет работата през този период се извършва при
двойно занижени средства. С промяната на структурата на ръководството и избирането
на втори Зам. председател, отговарящ за направление А се възприема друг тип
субординация. Решенията се вземат централно с незначително участие на ПКМД – много
от решенията на Комисията са пренебрегвани. Поради заявена липса на средства, САБ
престава да изпраща своя представител на Генералните асамблеи на САЕ, като за целта
упълномощава представителя на КАБ и САБ в УС на САЕ. Дори се поставя под въпрос
необходимостта от членството ни в САЕ. По неизказани от Ръководството причини се
прекратява участието на официалния представител на САБ в МСА в официалните
делегации. В края на отчетния период съгласно решение на УС за преструктуриране на
администрацията на САБ е съкратен експерт „Международна дейност”, който се явява и
технически секретар на Комисията. Неговите функции в голяма степен се поемат от
Председателя на ПКМД.
През този период са проведени общо 2 заседания на Комисията (20.06.2012г.;
23.01.2013г.), за които са водени протоколи, а през останалото време е водена интензивна
кореспонденция онлайн за координация и вземане на решения по различни въпроси.
Допълнително комисията като цяло или чрез отделни нейни членове е участвала в смесени
работни групи, чиито срещи също са документирани в отделни протоколи.
Дейности през отчетния период

















Разработена и приета от ПКМД годишна програма за 2013г., подкрепена с финансов
план.
Съдействие на МАА за организиране на Интерарх`2012 и осигуряване на награди на
САБ.
Организиране на редовна среща на работните групи от Тематична област 3
„Архитектурата и качеството на живот” към САЕ – 12 май 2012г.
Организиране от официалния представител на САБ в МСА на открита дискусия под
надслов „Религиозна толерантност, интеграция на малцинствата и отговорната
роля на архитекта” с участие на представители от Работна програма на МСА
„Култови места”.
Конференция на тема „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОТГОВОРНА АРХИТЕКТУРА”
по повод „Европейската седмица за устойчива енергия” с участие на международни
консултанти. Организатори: Обединение ССА, ВБ Студио, САБ, КАБ – 21.06.2012г.
Международен младежки пленер „Вдъхновения”, Кърджали - организиран в резултат
на проведен конкурс между дружествата на САБ.
Участие на делегация на САБ на среща на ФАЧР в Тбилиси – удължаване на
Председателството на САБ с още една година.
Участие на делегация на САБ на среща на Председателите от секциите на ІІ регион
на МСА – Скопие, Букурещ.
Организиране участие на САБ на Първото Балканско архитектурно биенале в
Белград.
Честване на Международния ден на архитектурата – 01.10.2012г.
Сътрудничество с Фондация Ромуалдо дел Бианко –подкрепа на различни
инициативи – „Живот отвъд туризма”, Ландшафтна декларация, „Най-добър
дипломен проект” и др.
Създаден Клуб на посланиците – приятели на архитектурата – 15.10.2012г.
Сключен договор за изпълнение на международния проект "GROSEE-ERGONET"Развитие на полюси на растеж и мрежа на взаимодействие в Югоизточна Европа,
финансиран по програма ESPON- инициатива на Ръководството на САБ.
Текущо публикуване на информация за международни конкурси и международни
събития, ключови документи, отчети от задгранични командировки.
Координирани действия и партньорство с КАБ в международната дейност.
арх. Росица Златанова
Председател
на ПКМД
при УС на САБ
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