
           

       

 
 
 

 
Покана за присъствие на годишна конференция 

Sustainability Forum Sofia 2012: Global Green Growth – Beyond Buildings 

 

Уважаеми Дами и Господа, 

Българският съвет за устойчиво развитие има удоволствието да Ви 

покани на втората редовна годишна конференция  - Sustainability Forum Sofia: 

Beyond Buildings. Събитието е централна платформа за всички ангажирани с 

темата устойчивост в България.                                                                                                                       

Инициативата цели да популяризира устойчивото развитие не само за 

сградния фонд, а и за цялостния подход към градско развитие и 

градоустройство. Изключително съществено е по време на подготвяне на 

множество интегрирани градски планове за България да се разбере значимостта 

на параметрите за устойчивост и да се споделят добри практики от други страни, 

както и да се запознаят повече представители на местната и централна власт, 

академичния и професионален сектор с най-новите тенденции в градското 

развитие и разработени системи за интегрирано и устойчиво планиране на 

градове. 

  

Събитието ще покрие три основни теми – нивото и тенденциите в 

устойчивото развитие на световно и местно ниво, разработването на устойчиви 

планове за градско развитие по установени международни системи и вътрешен 

поглед в бъдещето на автомобилната индустрия. Лектори и представители на 

международни компании, поканени специално за събитието ще представят 

темите и водят дискусиите по време на трите панела на конференцията. 

Паралелно с основните панели ще протичат уъркшопи по различни теми, 

свързани с устойчивото развитие. 

 

Български съвет за устойчиво развитие е организация с нестопанска цел, 

която инициира, подпомага и осъществява дейности за повишаване качеството 

на живот в България чрез изграждане на устойчива среда. Съветът е 

единствената организация от България – член на Световния съвет за устойчиво 

строителство - най-голямата международна организация, посветена на 

устойчивото развитие - и работи в тясно сътрудничество с Немския съвет за 

устойчиво строителство. БСУР e член на DGNB Международен Борд съвместно 

със съветите за устойчиво строителство на редица държави. 
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Членове и партньори са представители на индустрията, специалисти от 

научните среди, архитекти, инженери, политици, студенти и други. Съветът 

разработва и участва в програми на Европейския Съюз, свързани с устойчивото 

развитие и енергийната ефективност; съдейства за налагането на единен 

стандарт в България за сертифициране на сгради и съоръжения; влияе върху 

развитието и внедряването на устойчиви технологии като популяризира 

постиженията в тази област сред архитекти, инвеститори и всички участници в 

регионалното развитие и благоустройството на местно и държавно ниво, и 

подпомага държавни и други институции при създаването на съобразена с 

международните стандарти нормативна уредба за проектиране, изграждане и 

експлоатация  на сгради. 

 

Съветът инициира, подпомага и осъществява дейности, които повишават 

качеството на живот в България чрез изграждането на устойчива среда и 

създаване на здравословни и природо съобразни обитаеми пространства. Една 

от основните цели на Българския съвет за устойчиво развитие като 

неправителствена организация е да разпространява знания, ноу-хау и 

информация за устойчиво развитие и строителство. Съветът има опит при 

организирането на редица професионални обучения на тема устойчиво 

строителство, системи за сертифициране на устойчиви сгради и градски 

структури, както и на конференции, уъркшопи и семинари. 

 

Вашето присъствие ще подчертае значението на устойчивото развитие в 

България като единствен път за постигане на икономическа 

конкурентоспособност, екологическа ефективност и гарантиране качеството на 

живот. 

 

С уважение, 

Арх. Георги Коларов                                           
Президент                                                              
Български съвет за устойчиво развитие 

 

 

 

 

14 септември 2012, 9:00ч., Хотел Хилтън, София 

 


