
 
ПЛАТФОРМА НА АРХ.ГЕОРГИ БАКАЛОВ - 

кандидат за председател на САБ  

 

ЗАЕДНО ДА ПРОДЪЛЖИМ ЗАПОЧНАТОТО 

1.САБ да разшири функциите си на творческо - професионална организация. 

- Да продължи  посоката на обществено-професионалните обсъждания на конкурси, 

отделни теми, важни за професията и обществото, изложби, прегледи на архитектурното 

творчество в цялата страна и др. 

-  В международен план, участието в конференции и срещи за обмен на творчески знания 

да бъде приоритет, включително при съвместната работа с МСА, САЕ и ФАЧР да се 

насочат активни колеги за участие с наши инициативи за развитие на архитектурната 

теория и практика. 

- Да се наблегне на активното взаимодействие с културни институции у нас и извън 

страната. 

- Да се създаде работещ  механизъм за влияние и проблемна насоченост, заедно с  

другите сродни организации, както на централно ниво, така и на регионално и местно 

ниво за подготовка и оповестяване на общи позиции по обществено значими събития , 

законодателни инициативи, съвместни публични прояви, чествания и др. 

- Персонален ангажимент на всеки от членовете на УС на САБ  за определени 

направления и задачи и изграждане на мобилни целеви групи за решаване на 

проблемите. 

-  Да се затвърди традицията за честване и отбелязване на юбилейни годишнини. 

-  Да се създаде фонд „Социално подпомагане”, като се обособи в две направления – 

подпомагане при здравословни проблеми и  за отдиха  в творческите бази. Наложително 

е създаването на правилник за социалната дейност , указващ и начините за разходване 

на средствата. 

-  Да продължи търсенето и прилагането на нови, иновативни форми за работа с младите 

архитекти. 

- Целенасочена работа с местните власти за експертно подпомагане , включително 

участие в ОЕСУТ. 

-  Да се разшири списъкът от експерти на САБ в Агенцията за обществени поръчки. 



- Да се продължи целенасоченото взаимодействие с медиите, за разширяване на кръга 

от компетентни архитекти за участие в различни актуални и културни предавания и 

публицистика. 

- Да се даде акцент върху сайта на САБ и съответно да се превърне в търсен партньор за 

реклама. Да стане диалогичен. Да се предвиди отделен модул с ограничен достъп за 

членовете на САБ.  

- Сп.“Архитектура“ – нашето лице, да си изпълни задачата, като се превърне в 

професионален творчески и дискусионен форум. Да се изгради модул за архитектурна 

критика.  

- Информационният бюлетин да продължи да отразява актуална информация за 

предстоящи и проведени събития, с навременно оповестяване на програмата на ЦДА . 

-  Да продължи участието в обществено-професионалните съвети към комисиите в 

Народното събрание и органите на държавната власт . 

- Да продължи използването на формите за неформален натиск в полза на конкретни 

политически решения, свързани с приложението на архитектурната професия. 

 

2.САБ да стъпи на здрава финансова основа с дейности и отчисления за САБ. 

- Чрез експертна оценка и открит дебат сред колегията да се оптимизира  

инвестиционният портфейл на САБ. 

-   Участие с проекти по Европейските програми . Да започне работа по създаване на 

фонд за съучастие и предварително финансово обезпечение 

          . > Участие в общи проекти с други организации и структури, с предимство на 

Творческите съюзи.  

 > Да изградим специализирани групи за подготовка за кандидатстване по 

европейски проекти. 

- Организирана Експертиза, на база експертен потенциал на членовете на САБ, която 

включва: 

 > НИНКН – изработване на експертни становища (изискват се допълнения в ЗКН) 

 > Съдебната система – подготовка на регистри по компетентност на архитекти- 

вещи лица и организирано съдействие от САБ, включително и за частните експертизи. 

  


