Изх.№: НВ-ИП - 64/14.11.2012г.

До
Председателя на съвета на РК София-град
До
Членовете на РК София-град
Уважаеми арх. Баровски,
Уважаеми колеги,
С настоящото писмо се обръщаме лично към Вас по повод публикуваното от нас
отворено писмо към всички колеги в КАБ. Уверяваме Ви, че единственото ни желание е
да провокираме Вашето внимание към отдавна натрупаните неотложни проблеми в
нашата организация. Желаем да предизвикаме не поредната порция анонимно
противопоставяне и задкулисни интриги, а открит диалог с Вас в който да споделим
позиции, да търсим решения в интерес на най-важната функция на Камарата – защитата
интересите на българските архитекти.
Крайно време е някои колеги да разберат, че отмина времето и идеологията,
когато хората с различни гледни точки по дефиниция се възприемаха за врагове и
следваше да се заглушават и унищожават.
За създаване на такива нови отношения на общуване сме разговаряли нееднократно
с новото ръководство на КАБ и лично с председателя арх. Дамянов. Имали сме неговото и
на неговите заместници уверение, че това е и тяхно желание именно чрез диалог, а не с
противопоставяне, да постигнем така желаната от всички нас промяна.
Причината да се обърнем към цялата колегия с откритото писмо от 07.11.2012 г.,
което Ви изпратихме беше, че повече от 30 дни ние нямаме никакъв достъп до
председателя на КАБ, въпреки постоянните опити за връзка с него по телефона и на място
в офиса на КАБ. Диалогът беше едностранно прекъснат без никакво обяснение за
причината. До този момент нямаме никаква реакция и на отвореното писмо. Надяваме се
това да се дължи на голямата заетост на арх. Дамянов.
Уважаеми колеги,
Не желаем да се конфронтираме с никого, още по-малко с новото ръководство на
КАБ, но не желаем и да сме в неведение за това, какво се случва в нашата организация,
какъв ще е начинът и кога ще започнат да се решават основните въпроси, които
поставяме.
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Още веднъж заявяваме нашето желание и готовност да търсим заедно чрез
колегиален диалог отговорите на тези въпроси. Нека да намерим начин да се изслушаме за
това, как виждаме бъдещето на КАБ, кои са основните проблеми, които ни пречат да
практикуваме пълноценно професията си и на тази база да формулираме основата за
съставяне доктрина на КАБ около която да се обединим.
Нека чрез диалог се опитаме да помогнем на новото ръководство в усилията му да
извърши така желаните от всички нас промени в интерес на всички архитекти в България.
Предлагаме Ви да определите удобен ден и час за среща на съветите на нашите
колегии, за да отворим нова страница в отношенията между архитектите в София.
С уважение ,
Съветът на РК Нова
София
14.11.2012 г.
ПРЕСЕДАТЕЛ НА РК НОВА:
арх. Георги Савов
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