
ПЛАТФОРМА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ  НА САБ 

от арх.Здравец Хайтов  

 
Считам, че Съюзът на Архитектите в България има задължението да отстоява следното:  

 

1. България е духовен и културен феномен и притежава частица от световното 

културното наследство. САБ трябва да го представи на Европа и света, да  бъде  

инициатор и медиатор за постигане на тази цел.  

2. Основен приоритет на САБ, е чрез отстоявяне принципа на устройственото планиране 

на страната ни, да постигане устойчиво развитие на региона. България се нуждае от 

цялостна териториално- устройствена концепция, която да се противопостави на 

стихийната урбанистична тенденция.  

3. България има своите инициативи пред Европа и Черноморския регион. САБ чрез 

своята дружествена структура, трябва да съдейства на местната и централна власт, за 

съвместното им изпълнение.  

4. САБ и КАБ трябва да са едно цяло в мисията, за извеждане архитектурата и архитекта 

като водещи в процеса на съграждане материалната среда на страната ни. Конкурсите, 

иницирани от САБ и КАБ, трябва да са задължителен етап на всеки инвестиционен 

проект, основа на строителния процес, административен и  творчески регламент, 

постигнат със законодателна инициатива. 

5. САБ и Международната академия на архитектурата трябва да са единомишленици в 

своята идеална дейност и основополагащи институции в регламентиране мястото на 

архитектурното творчество и архитекта в съвременния  свят.  

6. Като НПО Съюзът на архитектите в България трябва да е застъпник и парламентьор, 

медиатор с първостепенна роля. С професионализма на цялата колегия, да 

регламентира взаимоотношенията гражданско общество - управляващи. Това е 

основна негова мисия. 

7. САБ е била и трябва да бъде, още по-съпричастна към по-възрастните колеги със 

социалната си политика на подпомагане.  

8. САБ има дълг към младите архитекти. Приобщаването им към Съюза на архитектите 

като професионалисти, трябва да става чрез пленерната и конкурсната форма за 

решаването на реални задачи от местно, национално и международно ниво.  

9. Собствеността на САБ е единна и неделима. Тя е средство за водене независима 

политика и отстояване творчески и морални каузи. САБ трябва самостоятелно, със 

собствени сили,  да управлява своето имущество, така както неговите членове- 

архитектите, сътворяват и направляват имуществото на всички останали. 

10. Защита на авторските права на архитекта-творец,  е задължение на CAБ чрез 

Агенцията за Авторско Право, регистрирана към Министерството на културата. САБ 

е длъжен да регламентира пред обществото авторитета, но и отговорността на всеки 

архитект, в процеса на създаване материалната култура и духовното наследство на 

нашето общество. Поради това именно, Архитектурата е кауза, не само професия! 
 

18 март 2014г.  

 


