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АРХИТЕКТУРЕН ФЕСТИВАЛ СОФИЯ – ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА 

Годишно архитектурно събитие на Камарата на Архитектите в България 

със съдействието на Съюза на Архитеките в България и Столична община 

02 октомври – 12 октомври 2017 

 

Регионална колегия София-град към Камарата на архитектите в България съвместно със Съюзa на архитектите в 
България и Столична община организират поредица от мероприятия във връзка с предстоящото Българско 
председателство на Съвета на Европейския съюз, Международния ден на архитектурата на 2 октомври 2017г. и 
80 годишнината от основаването на КАБ. 

Събитието ще се проведе под заглавие АРХИТЕКТУРЕН ФЕСТИВАЛ „СОФИЯ – ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА“ в периода 
02 – 12 октомври 2017г. и е в подкрепа популяризирането на професията, ролята и отговорността на архитектите, 
ландшафтните архитекти и урбанистите. Целта на фестивала е да създаде платформа за дебати и обмен на опит 
за развитието на архитектурата и града. 

 

Каним Ви да посетите второто издание на фестивала и да участвате в шестте тематични панела: 

 

Визия за София. Градоустройството на София   

Визия за София. Централна градска част  

Визия за София. Архитектурно наследство  

Визия за София. Архитектурно – монументално изкуство и градски дизайн  

Визия за София. Зелена архитектура  

Визия за София. Професионално развитие  

 

 

Очакваме Ви!  

 

 

 

 

 
 

http://kab-sofia.bg/
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ЛЕКЦИИ и СЪБИТИЯ 
 

02 октомври 2017, понеделник – Международен ден на архитектурата 

18:00 - Официално откриване на АРХИТЕКТУРЕН ФЕСТИВАЛ СОФИЯ – ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА и представяне на 
програмата 

Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11, зала 1 
 
19:00 – Коктейл по случай Международния ден на архитектурата  
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11, Timeless café 

03 октомври 2017, вторник 

17:30-18:00 - „ XXVI Конгрес на международния съюз на архитектите в Сеул – Душата на града “ – информация 
- арх. Истелианна Атанасова, член на Съвета на Международния съюз на архитектите (International Union Of 
Architects) 
 
Панел „Визия за София. Зелена архитектура“: 
18:00-18:30 - „НДК, София и Витоша“ - лекционна програма и дискусия 

-  арх. Георги Бакалов, Председател на САБ 
18:30-19:30 - „Екологичен потенциал на град София“ - лекционна програма и дискусия 

-  ланд. арх. Веселин Рангелов, член на УС на КАБ 
19:30-20:00 - „Улично озеленяване на град София – състояние, проблеми и тенденции за развитие“ - лекционна 
програма и дискусия 

-  ланд. арх. Добрина Андреева 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11, зала 1 

04 октомври 2017, сряда 

Панел „Визия за София. Централна градска част“: 
17:30-18:40 - „Изследване и анализ на публичните пространства в центъра на град София“ – представяне на 
финалния доклад 

-  арх. Хенриет Вамберг, арх. Лиза Мюлер, Ян Геел Архитекти 

18:40-19:00 - „София-град за хората“ - лекционна програма 

-  арх. Ян Геел 

19:00-19:30 – Дискусионен панел 

-  арх. Ян Геел и екип 

УАСГ, Аула Максима, бул. „Христо Смирненски“ 1 

05 октомври 2017, четвъртък 

Панел „Визия за София. Професионално развитие“: 
10:00-17:30 - „Future of Design” - събитие, акцентиращо върху тенденциите и технологиите в сферата на 
архитектурата и дизайна 
-  Немечек България, лектори - Biplab Sarkar, Йоанна Петрова, Robert Anderson, ланд.арх. Стоян Начев, Juan 
Fabbiani, aрх.Ангел Захариев 

*линк за регистрация: https://www.nemetschek.bg/future-of-design-2017/#registration 
Sbar, бул.Никола Вапцаров 6 
 
Панел „Визия за София. Градоустройството на София“: 
15:30-16:50 - „Човешкият мащаб“ (The Human Scale) – прожекция на филм 

17:00-18:30 - „Предизвикателствата, пред които е изправена София - ОУП и ЗУЗСО” - лекционна програма и 
дискусия 

-  арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столична община 

18:30-20:00 - „Визия за София - експериментални методи за планиране ” - лекционна програма и дискусия 

-  арх. Любо Георгиев, директор на ОП „Софпроект-ОГП“ 

Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11, зала 1 

http://kab-sofia.bg/
http://www.facebook.com/arch.fest.sofia
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06 октомври 2017, петък 

Панел „Визия за София. Градоустройството на София“: 
16:30-18:00 - „Архитектура на високите сгради” - лекционна програма  
-  доц.арх. Димитър Андрейчин, преподавател в УАСГ 

18:00-19:00 - „Проектиране на високи сгради” - лекционна програма и дискусия 

-  арх. Ангел Захариев, управител на А и А Архитекти ООД 

19:00-20:00 - „Противопожарна защита на високи сгради - основни стратегии и съвременни методи за 
контролиране и погасяване на пожар ” - лекционна програма 
-  инж. Николай Стойчев, управител на Синхрон-С ООД 

Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11, зала 1 

07 октомври 2017, събота 

Панел „Визия за София. Професионално развитие“: 
10:30 - Архитектурен тур на Capital Fort  
– арх. Ангел Захариев, ръководител на проекта,  А и А Архитекти ООД 
Сградата на Capital Fort, бул. Цариградско шосе 90 

08 октомври 2017, неделя 

Панел „Визия за София. Архитектурно наследство“:  
11:00-13:00 – Детска архитектурна работилница “Аз изследвам и изграждам“ 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 
 
10:30 - Архитектурен тур „Пътеводител за историята и духа на София“  
 
14:00-17:00 – Прожекции на филми 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11, зала 2 

09 октомври 2017, понеделник 

Панел „Визия за София. Архитектурно наследство“:  
17:00-18:00 „Архитектурно наследство и съвременна архитектура“ - лекционна програма и дискусия 
-  арх. Сотирис Цупос 
18:00-19:30 „Kакво отличава необходимите намеси за опазване на обектите на културното наследство от 
строително-монтажните работи“ - лекционна програма и дискусия 
-  д-р. арх. Валентина Едрева 

Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11, зала 1 

10 октомври 2017, вторник 

Панел „Визия за София. Зелена архитектура“: 
18:30-19:30 - „Цветята и градът“ - лекционна програма и дискусия 

- Jan Guldemond MLA, Jub Holland 
*с подкрепата на Посолството на Кралство Нидерландия и инициативата Зеления град България 

Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11, зала 2 
 
18:00 –  „Юбилейна изложба на арх. Пеньо Столаров” - откриване на изложба  
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11, зала 1 

11 октомври 2017, сряда 

18:00 - „София - градът на нивото на очите” - лекционна програма и дискусия на теми Визуалната комуникация, 
Рекламата, Графитите, Тротоарите, Магазините и витрините, Преместваеми съоръжения, Чистота, Шумът. 
- Дружество „Синтез, интериор, дизайн“, „Опазване на настоящето“ 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11, зала 2 
 
Панел „Визия за София. Градоустройството на София“: 
„Градски дизайн, визуална среда и идентичност“ - лекционна програма и дискусия 

-  арх. Тодор Булев 

http://kab-sofia.bg/
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12 октомври 2017, четвъртък 

Панел „Визия за София. Зелена архитектура“: 
11:00-13:00 - „ Направа на мозайка от лалета по повод на Българското председателство на Съвета на 
Европейския съюз“ - демонстрация 

- Jan Guldemond MLA, Jub Holland  
Зелени площи около водна каскада пред Национален дворец на културата 
*с подкрепата на Посолството на Кралство Нидерландия и инициативата Зеления град България 
 
Панел „Визия за София. Архитектурно наследство“:  
17:00-18:00 - „София започва от тук” - лекционна програма с информация за неолитното селище в кв. Слатина 

-  проф. Васил Николов 
 

Панел „Визия за София. Професионално развитие“: 
18:00-19:30 - „Тенденции при архитектурната комуникация и визуализация“ - лекционна програма и дискусия 

-  ланд.арх. Стоян Начев 

19:30-19:45 – Фотоконкурс „Впечатления и разочарования от София“ – обявяване на резултати и награждаване 
19:45 - Закриване на АРХИТЕКТУРЕН ФЕСТИВАЛ СОФИЯ-ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА 2017 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11, зала 1 
 
 

ИЗЛОЖБИ 
 

 „ЗАБРАВЕНО АРХИТЕКТУРНО НАСЛЕДСТВО“  
период на изложбата от 02 до 12 октомври, откриване на 02 

локация: Централна градска част 
Изложба от информационни табели поставени на знакови сгради в централната градска част на София. Карта с 
местоположението им можете да откриете на нашия сайт, във Facebook страницата на фестивала, както и на място в офиса 
ни на ул.“Кракра“ №11. 
 
„АРХИТЕКТИ ЗА СОФИЯ“ 
период на изложбата 02 до 09 октомври, откриване на 02 

локация: Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11, зала 1 
Изложба на проекти на български архитекти, ландшафтни архитекти и урбанисти. Изложените проекти съдържат обекти 
имащи запомнящ се архитектурен образ и отношение към обкръжаващата среда и са на територията на Столична община. 
 
„ВПЕЧАТЛЕНИЯ И РАЗОЧАРОВАНИЯ ОТ СОФИЯ“   
период на изложбата от 02 до 12 октомври, откриване на 02 

локация: Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11, фоайе 
Изложба с фотоси от проведения конкурс „Впечатление и разочатование от София“, снимките съдържат градски елементи от 
София, които са направили положително или отрицателно впечатление на своите автори и според тях са добър или лош 
пример за визия на град София. 
 

„ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА НА АРХ. ПЕНЬО СТОЛАРОВ”   
период на изложбата от 10 до 15 октомври, откриване на 10 

локация: Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11, зала 1 
 
„КЛУБ НА АРХИТЕКТА ХУДОЖНИК“ 
период на изложбата от 09 до 17 октомври 

локация: Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11, зала 2 
Обща изложба на членовете на клуба на Архитекта художник. 
 
„СНИМКИ ОТ СОФИЯ“  
период на изложбата от 02 до 12 октомври  
локация: Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11, заседателна зала 
Авторска изложба с фотографии от София на Бойко Калев и Владимир Прангов.     
      *Организаторите си запазват правото да променят програмата 

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

