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Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми колеги,
Изминаха повече от пет месеца от избора на новото ръководство на КАБ
- Председател и Управителен съвет, избрани с надежда за действена,
принципна и отговорна политика. Стоте дни на спокойствие бързо изминаха и е
време за трезва оценка на очерталите се тенденции във водената от новото
ръководство политика.
Как работи Камарата в момента?
Кое е „Оперативно ръководство”, ако има такова и в какво
изразяват неговите функции.
Какво се прави за „.. подреждане на собствената къща ..”?
Къде е диалогът с колегиите?
Какво се прави по най-важния въпрос – Доктрината за бъдещето
КАБ?
Къде е „... желанието за спиране на противоречията,
обединяване на колегията и за насочване на усилията
възстановяване на авторитета ни ...”?
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Поставените въпроси са на база изказвания на арх. Дамянов в различни
медии след избирането му за председател на УС на КАБ, защото никъде, дори
и в официалния сайт на КАБ не е публикувана неговата платформа – просто
защото нямаше такава, освен ако някой наивно може да приеме няколкото
общи приказки, казани от него на последното Общо събрание за стратегия.
Очакванията, че новият Председател ще осъзнае отговорностите, които е
поел, и те ще прераснат в управленска визия с приоритети, цели и конкретни
персонални отговорности до момента не се сбъдват. Колегията се надяваше на
активно начало на мандата, бързо структуриране на управленските и
административни органи, еднозначно дефиниране на приоритетите и целите,
откритост и информираност към колегията, легитимиране на новото
ръководство пред местните и държавни органи на управление, отчетност и не
на последно място на професионализъм.
Вместо това е налице управленска немощ в организиране работата на
Управителния съвет. Липсва стегнатост и приоритети в дневния ред на
съветите, има неумели импровизации на място вместо обмислени предложения
за решения, има неясноти по отношение на това кое трябва да се гласува и кое
не, има опити за манипулиране на гласуването, има безкрайно бавене на
протоколите от УС.

Постоянните комисии към УС са с голям и неясен състав, липсват нови
правилници за работата им, в резултат на което не се поставят конкретни
задачи, отговорници и срокове за изпълнение и не се върши конкретна работа.
Работи се непоследователно и на парче по инцидентно възникнали
проблеми от нещо като неофициално Оперативно ръководство в състав
Председателя и двама от заместниците му, а Колегията не се информира за
резултатите от тези действия.
Може би единственото реално нещо, което се доближава до изразените
по-горе очаквания са медийната и международната дейност. Полагането на
необходимите усилия и правилният подход за работа не могат да останат
незабелязани и неоценени.
Колеги, нека всички регионални колегии да дадем мнение по
повдигнатите въпроси. Да споделим какво мислим.
Толкова ли е трудно да си кажем мнението като интелигентни хора и да
решим за какво сме се събрали в КАБ, за какво се борим и как да го постигнем.
Да се захванем с основните въпроси за Доктрината, Устава, Професионалния
кодекс. Кого чакаме да ни ги напише и как ще стане това, като ние не сме си
съставили поне заданието!
Очевидно Управителният съвет и неговият Председател дължат на
членовете на КАБ много отговори.
Ние от Регионална колегия „Нова” питаме:
Има ли настоящото ръководство на Камарата волята да формулира
ясна визия с конкретни цели и има ли способността да създаде силен и
отговорен екип за постигането им?
Колеги от регионалните колегии, много от вас за първи път участват в
управлението на камарата като членове на УС и вероятно имат очаквания за
начина, по който трябва да се работи. Не се страхувайте да заявите мнението
си и да задавате неудобни въпроси! В крайна сметка председателят на УС на
КАБ и неговите заместници са за това да създават необходимите условия да се
случват нещата, така както са решени от ОС и УС.
Когато преди три години зададохме своите въпроси, бяхме охулени и
обявени за отцепници от тези, които трябваше да дават отговорите –
ръководството на РК София град. Опитваха се по всякакъв начин да ни
премахнат, но не успяха да заглушат гласа на повече от 300 работещи
архитекти, редовни членове на КАБ, които искат промяна!
Решаването на проблемите е неотложно, формирането на модерна
политика – стратегически безалтернативно, не е време за бездействие,
бездушие и противопоставяне, а за единни действия на цялата
архитектурна колегия.
Уважаеми г-н Председател, очакваме Вашите отговори!
Уважаеми ръководства на регионалните колегии, очакваме вашата
позиция!
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Съвет на РК Нова към КАБ

