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АРХИТЕКТУРЕН ФЕСТИВАЛ СОФИЯ 2015 

Годишно архитектурно събитие на Камарата на Архитектите в България 
17 септември – 5 октомври 2015 

 

Регионална колегия София-град към Камарата на архитектите в България съвместно със Съюз на 
архитектите в България ви кани на поредица от събития по повод  Деня на София на 17 септември и 
Световния ден на архитекта на 5 октомври 2015. 
 

Програмата се провежда под заглавието АРХИТЕКТУРЕН ФЕСТИВАЛ СОФИЯ 2015 от 17 септември до 5 
октомври 2015 и е в подкрепа на изявата на ролята на архитектите, ландшафтните архитекти и 
урбанистите за градската среда, продуцирането на креативно и полезно съдържание за 
професионалната общност и обществото, подкрепата за прозрачността и конкуренцията, 
възможностите за образование и обучение, както и създаването на устойчиви професионални и 
граждански мрежи и модели по темите на архитектурата и градската среда. Основна цел на фестивала 
е да популяризира професията, ролята и отговорността на архитектите, ландшафтните архитекти и 
урбанистите, като създаде платформа за обмен на опит и дебати по актуални 
теми от архитектурата и града. 
 
Каним ви да посетите и участвате в трите тематични панела: 
Заедно за града е възможност да научите повече и да изразите своето мнение как се прави град, както и 
да разберете повече за възможностите за участие в процеса. Акценти в програмата на панела: 

 Конкурс за есета за града „Ако (не) бях архитект“, в който можете да участвате до 17 
септември. 

 Две публични дискусии за бъдещето на града – “Заедно за града” с покана за участие към всички 
участници в процеса и “Ако (не) бях архитект..” – обсъждане на резултатите от конкурса за есе и 
дискусия за визиите за града. 

 Детска работилница с Музейко и Детска Архитектурна работилница. 
Устойчив град обсъжда най-добрите примери от устойчивото развитие на града и архитектурата в 
партньорство с Български съвет за устойчиво развитие. Акценти са: 

 Представяне на проекти за устойчиво развитие на градската среда 
 Лекция и дискусия за елементите на устойчивата градска среда с ключови групи участници. 

Професионалният форум представя най-добри практики в градската среда от България и чужбина чрез 
споделения опит на българските и чуждестранни гости. Акценти са: 

 Архитектурни турове в Национална галерия – Квадрат 500 и Детския научен музей Музейко. 
 Лекционен панел на български и чуждестранни архитекти, сред които представители на 

Министерство на културата на Франция, Орден на архитектите в Рим и Орден на архитектите в 
Букурещ. 

 Изложбена програма и представяния на изложбите. 
 

Очакваме ви!  
 

http://fest.kab-sofia.bg/
http://kab-sofia.bg/
http://www.facebook.com/arch.fest.sofia
http://fest.kab-sofia.bg/zaedno_za_grada/
http://fest.kab-sofia.bg/konkurs/
http://fest.kab-sofia.bg/ustojchiv_grad/
http://www.bgbc.bg/
http://fest.kab-sofia.bg/profesionalen_forum/
http://fest.kab-sofia.bg/2015/08/28/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D1%83%D1%80-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8/
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ЛЕКЦИИ И СЪБИТИЯ 
 

 

16 септември  2015, сряда 

Панел „Професионален форум“: 
18:00 - Феноменът на високите сгради в Тел Авив и Израел - откриване на израелска архитектурна изложба 
на Сдружение за приятелство и сътрудничество между Израел и  България , Съюз на израелските архитекти, 
със съдействието на Съюз на архитектите в България, Посолство на Израел в България, Столична Община; 
*период на изложбата  от 16 до 26 септември, организатор САБ 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 
 

 17 септември  2015, четвъртък -  Ден на София 

Панел „Професионален форум“: 
15:00 - Архитектурен тур на Национална галерия “Квадрат 500“ - воден от архитектите на проекта - Yanko 
Apostolov Architects 
Национална Художествена Галерия - “Квадрат 500”, пл. „Св. Александър Невски“,  ул. 19-ти февруари 1 

 
18:00  - Официално откриване на АРХИТЕКТУРЕН ФЕСТИВАЛ СОФИЯ 2015 и представяне на програмата 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 
 

18 септември  2015, петък 

Панел ”Заедно за града”: 
цял ден – PARKing Day – глобално и ежегодно събитие, в което граждани, артисти, активисти, организации и 
бизнеси си партнират във временно преобразяване на очертаните места за паркиране във временни 
публични пространства; в партньорство с Credo Bonum и VIRIDIS 

Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 
 

23 септември  2015, сряда 

Панел „Професионален форум“: 
15:30 - Архитектите и Града: Съвременна българска архитектура - откриване на изложба на проекти на 
български архитекти  
*период на изложбата от 21 до 27 септември 
„Мост на влюбените“ НДК 
 
17:30 - Създаването на (нов) Рим - откриване на изложба на Ордена на архитектите в Рим (Order of Architects 
in Rome, OAR) 

- “Градски контекст и градска среда” - презентация на Алесандро Ридолфи, Вице-президент на 
Римския архитектурен орден  
-  “Възстановяване на Кордиале в Рим - Международен конкурс за дизайн” - презентация на Паола 
Роси, www.rigenerarecorviale.aterroma.it 

* период на изложбата  от 23 септември до 5 октомври 
Предстои уточняване на локацията 

 

21-27 септември – Световна седмица на Устойчивото Строителство 

в партньорство с Българския съюз за устойчиво развитие, BGBC: 

         24 септември, четвъртък 

          Панел “Устойчив град”: 
18:00 – „Устойчив град и градска среда“ - лекция и дискусия с основните актьори в конструирането на 
устойчива градска среда - община, НПО, бизнес, граждани 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 

http://fest.kab-sofia.bg/
http://kab-sofia.bg/
http://www.facebook.com/arch.fest.sofia
http://www.rigenerarecorviale.aterroma.it/
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           25 септември, петък 

          Панел “Устойчив град”: 
18:00 – Презентация на проекти за устойчиво развитие на градската среда - презентация на проектите 
Build Upon на Българския съюз за устойчиво развитие, MildHome, Smart City и други 

 Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 

 

2 октомври, петък 
Панел ”Заедно за града”: 
16:00 – 20:00 Заедно за града - публична дискусия с основните участници в развитието на града - Столична 
Община, професионални организации, граждани и бизнес 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 

 

3 октомври, събота 
Панел ”Заедно за града”: 
15:00-17:00 – НПО-панаир - представяния на неправителствени организации, работещи по темите на 
архитектурата и градската среда, основни проекти, възможности за гражданско участие 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 

 
18:00 – „Ако (не) бях архитект…“ - награждаване към конкурса за есе и дискусия за визиите за града 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 

 

4 октомври, неделя  
Панел ”Заедно за града”: 
10:00 - 18:00 Детска площадка на въображението - Музейко и Детска Архитектурна Работилница 
Детски научен център Музейко, ул. Боян Каменов 3, София-1700, България 

 
Панел „Професионален форум“: 
14:00-16:00 „Mястото и предизвикателствата на архитектите в съвременния град ” - лекционна програма 
-  Ален Марино, Главен експерт по Опазване на  културното наследство, Министерство на културата, Франция 
-  Представяния на архитектурни студиа 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 

 
16:30  “Зала 272“ - презентация и откриване на изложба за едноименната зала на СУ “Св. Климент Охридски” 
от арх. Красимир Тодоров и арх. Николай Трайков 
*период на изложбата 17 септември – 5 октомври 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 
 

5 октомври, понеделник – Световен ден на архитекта 

Панел „Професионален форум“: 
11:00 Музейко отваря врати за архитекти - архитектурен тур на Детския научен център Музейко от екипа на 
Музейко и Triple Green Building Group 
Детски научен център Музейко, ул. Боян Каменов 3, София-1700, България 

 
19:00 - Официално честване на Световния Ден на Архитектурата и закриване на АРХИТЕКТУРЕН ФЕСТИВАЛ 
СОФИЯ 2015 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 
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ИЗЛОЖБИ 
 

 

Феноменът на високите сгради в Тел Авив и Израел* - Израелска архитектурна изложба на Сдружение за 
приятелство и сътрудничество между Израел и  България, Съюз на израелските архитекти, със съдействието 
на Съюз на архитектите в България, Посолство на Израел в България, Столична Община. Изложбата е 
организирана от САБ и е част от програмата на Столична Община по случай на Деня на София. 
*16-26 септември, 2015, откриване на 16 септември от 18:00; организатор САБ 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 

 
Архитектите и Града: Съвременна българска архитектура - изложба на проекти на български архитекти 
*период на изложбата от 21 до 27 септември, откриване на 23 септември от 15:30 
„Мост на влюбените“ НДК, период на изложбата 21-27 септември 

 
Създаването на (нов) Рим - изложба на Ордена на архитектите в Рим (Order of Architects in Rome, OAR) 
*23 септември – 5 октомври, 2015, откриване на 23.09 от 17:30  
Предстои уточняване на локацията 

 
“Зала 272”* - изложба за едноименната зала на СУ “Св. Климент Охридски” 
*17 септември – 5 октомври; представяне на 4 октомври от 16:30 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 
 
Детска фотографска изложба “София през детските очи”* - организатори на изложбата са САБ и Детска 
Архитектурна Работилница 
*15-25 септември, 2015, откриване и работилница за деца на 15 септември от 17:00 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 
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ПРОГРАМА по ПАНЕЛИ 
 

 

 

Заедно за града 

 

18 септември  2015, петък 

цял ден – PARKing Day – глобално и ежегодно събитие, в което граждани, артисти, активисти, организации и 
бизнеси си партнират във временно преобразяване на очертаните места за паркиране във временни 
публични пространства; в партньорство с Credo Bonum и VIRIDIS 

Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 
 

2 октомври, петък 
16:00 – 20:00 Заедно за града - публична дискусия с основните участници в развитието на града - Столична 
Община, професионални организации, граждани и бизнес 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 

 

3 октомври, събота 
15:00-17:00 – НПО-панаир - представяния на неправителствени организации, работещи по темите на 
архитектурата и градската среда, основни проекти, възможности за гражданско участие 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 

 
18:00 – „Ако (не) бях архитект…“ - награждаване към конкурса за есе и дискусия за визиите за града 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 

 

4 октомври, неделя  
10:00 - 18:00 Детска площадка на въображението - Музейко и Детска Архитектурна Работилница 
Детски научен център Музейко, ул. Боян Каменов 3, София-1700, България 
 

 

 

 

 

 

 

 Устойчив град 
 

21-27 септември –  

Световна седмица на Устойчивото Строителство 

в партньорство с Българския съюз за устойчиво развитие, BGBC: 

         24 септември, четвъртък 

18:00 – „Устойчив град и градска среда“ - лекция и дискусия с основните актьори в конструирането на 
устойчива градска среда - община, НПО, бизнес, граждани 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 

 

           25 септември, петък 

18:00 – Презентация на проекти за устойчиво развитие на градската среда - презентация на проектите 
Build Upon на Българския съюз за устойчиво развитие, MildHome, Smart City и други 

 Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 

 

http://fest.kab-sofia.bg/
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Професионален форум 

 

16 септември  2015, сряда 

18:00 - Феноменът на високите сгради в Тел Авив и Израел - откриване на израелска архитектурна изложба 
на Сдружение за приятелство и сътрудничество между Израел и  България , Съюз на израелските архитекти, 
със съдействието на Съюз на архитектите в България, Посолство на Израел в България, Столична Община; 
*период на изложбата  от 16 до 26 септември, организатор САБ 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 
 

 17 септември  2015, четвъртък -  Ден на София 

15:00 - Архитектурен тур на Национална галерия “Квадрат 500“ - воден от архитектите на проекта - Yanko 
Apostolov Architects 
Национална Художествена Галерия - “Квадрат 500”, пл. „Св. Александър Невски“,  ул. 19-ти февруари 1 

 
18:00  - Официално откриване на АРХИТЕКТУРЕН ФЕСТИВАЛ СОФИЯ 2015 и представяне на програмата 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 

 
23 септември  2015, сряда 

15:30 - Архитектите и Града: Съвременна българска архитектура - откриване на изложба на проекти на 
български архитекти  
*период на изложбата от 21 до 27 септември 
„Мост на влюбените“ НДК 
 
17:30 - Създаването на (нов) Рим - откриване на изложба на Ордена на архитектите в Рим (Order of Architects 
in Rome, OAR) 

- “Градски контекст и градска среда” - презентация на Алесандро Ридолфи, Вице-президент на 
Римския архитектурен орден  
-  “Възстановяване на Кордиале в Рим - Международен конкурс за дизайн” - презентация на Паола 
Роси, www.rigenerarecorviale.aterroma.it 

* период на изложбата  от 23 септември до 5 октомври / Предстои уточняване на локацията 
 

4 октомври, неделя 
14:00-16:00 „Mястото и предизвикателствата на архитектите в съвременния град ” - лекционна програма 
-  Ален Марино, Главен експерт по Опазване на  културното наследство, Министерство на културата, Франция 
-  Представяния на архитектурни студиа 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 

 
16:30  “Зала 272“ - презентация и откриване на изложба за едноименната зала на СУ “Св. Климент Охридски” 
от арх. Красимир Тодоров и арх. Николай Трайков 
*период на изложбата 17 септември – 5 октомври 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 
 

5 октомври, понеделник – Световен ден на архитекта 

11:00 Музейко отваря врати за архитекти - архитектурен тур на Детския научен център Музейко от екипа на 
Музейко и Triple Green Building Group 
Детски научен център Музейко, ул. Боян Каменов 3, София-1700, България 

 
19:00 - Официално честване на Световния Ден на Архитектурата и закриване на АРХИТЕКТУРЕН ФЕСТИВАЛ 
СОФИЯ 2015 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 

http://fest.kab-sofia.bg/
http://kab-sofia.bg/
http://www.facebook.com/arch.fest.sofia
http://www.rigenerarecorviale.aterroma.it/

