
О Т В О Р Е Н О   П И С М О 
от Арх. Истелианна Атанасова - Член на Ръководството на Международния съюз на Архитектите (UIA)  

 
 
Уважаеми Колеги, 
 
Бих искала да Ви поздравя от името на Международния Съюз на Архитектите (UIA) със Световния ден на 
Архитектурата, който честваме на 01.10.2018 под мотото "Архитектурата ... за по-добър свят".  
UIA активно подкрепя своите организации - членки и съдейства за утвърждаването им пред правителствата, както 
на национално така и на международно ниво - авторитетът на организациите - членки е неразривно свързан с 
авторитета на UIA . Чрез организациите - членки подкрепата на UIA е насочена към всички архитекти, за да заемат 
те достойно място в обществото, за да се утвърди водещата им и отговорна роля като експерти и творци на по-
добро качество на живот за всички хора, за да съхраним недвижимото културно наследство, природното 
разнообразие и чистотата на заобикалящата ни среда, за да създадем всички заедно един по-добър свят. 
 
Световният ден на Архитектурата е ден на равносметка за всички архитектурни организации и техните членове 
по света, ден в който отчитаме постигнатото, споделяме травогите си и обсъждаме пътя по който да вървим заедно 
и напред. И точно тук с болка трябва да отбележа, че ние българските архитекти посрещаме празника си тази 
година разединени, разочаровани и омерзени от състоянието на Съюза на Архитектите в България. Нашата 
организация достигна дъното, работата й е блокирана, а управителните органи не работят. Това, което се случва 
със САБ срина до непознати досега низини авторитета на българските архитекти и ги поставя в изолация, както на 
национално, така и на международно ниво.  
Затова, като член на ръководството на Международния съюз на архитектите се обръщам към колегите, които по 
Устав са отговорни за състоянието на САБ, обръщам се към членовете на УС преди 2014 г., които са вписани в 
актуалното състояние от съдебната регистрация на САБ, както и към членовете на УС и на Контролния съвет на 
САБ, които управляваха организацията след 2014 г до 2018.: 
 
Уважаеми членове на УС преди 2014 и на УС и на КС след 2014 г., 
Сред вас има достойни и уважавани архитекти, има честни и отговорни хора. Вашето бездействие е гибелно за 
САБ. Може би наивно се предоверихте на някои твърдения, но за съжаление вашето мълчание през последните 4 
години допринесе за настоящето състояние на САБ. Съдебните решения на СГС и на Апелативния съд ясно 
посочват нарушенията на Устава на САБ, при които през 2014 г. се проведе избора на Председател на УС. Като 
членове на УС вие носите пред избирателите си отговорност, че през тези 4 години не са предприети действия за 
разрешаването на проблема, а се допусна неговото задълбочаване. В крайна сметка се стигна до невъзможност 
САБ да изпълнява своята основна функция съгласно член 2 на Устава, а именно  да "представлява своите 
членове и защитава техните творческо-професионални интереси пред държавни, общински и международни 
институции, юридически и физически лица."  
Вярвям, че достойните хора в тези два Управителни съвета и в Контролния съвет (2014-2018 г.),  с които аз съм 
работила успешно през последните два мандата по 4 години и в капацитета на които съм убедена, ще проявят 
отговорност и по най-бърз начин ще мобилизират и обединят усилията си, за да разрешат самоубийствената 
ситуация в САБ, използвайки всички демократични възможности които дава Уставът на САБ, за да изпълнят своя 
дълг към избирателите си - българските архитекти. Стига изчакване и все по-дълго отлагане във времето с 
различни процедурни методи. Не може повече да се бездейства. Решителни и компетентни действия - това 
очакваме ние българските архитекти от нашите избранници.  
И за да няма анонимност в моя призив, прилагам по-долу в настоящето писмо списък с имената на членовете на УС 
с мандат до 2014 и на УС и на КС с мандат след 2014 г. 
 
САБ има дълга история. През годините никой отвън не можа да го разруши така, както това се направи от самите 
архитекти отвътре. И все пак, аз съм убедена, че САБ ще просъществува, защото в САБ има хора, които милеят за 
организацията, които са отговорни, честни и уважавани професионалисти, които могат и знаят своите задължения.  

Честит Световен ден на Архитектурата, Колеги! 

.................................................................................................................................................................................... 
УС на САБ преди 2014 г.: Георги Бакалов- Председател, Илко Николов и Любомир Пеловски - зам. 
Председатели, Бойчо Бойчев, Васил Тинчев, Венцислав Илиев, Долорес Попова, Евлоги Цветков (починал), 
Здравец Хайтов,Иван Чолаков, Лило Попов (починал),Петър Червеняшки, Росен Савов, Росица Златанова-
Милкова, Светлозара Шаханова, Боряна Станчева, Тодор Личев  
УС на САБ след 2014 г.:  Георги Бакалов- Председател, Илко Николов и Светлозара Шаханова - зам. 
Председатели, Бойчо Бойчев, Венета Кавалджиева, Веселин Дуковски, Владимир Милков, Димитър Стефанов, 
Емил Дечев, Емил Йорданов, Павел Попов, Пламен Генов, Стояна Чавдарова, Тодор Булев, Венцислав Илиев 
 
КС на САБ след 2014 г.: Ангел Вълканов, Константин Пеев, Пламен Стоянов, Златан Нейков, Румяна Статева 


