
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРОГРАМА И СПИСЪК на УЧАСТНИЦИТЕ - ПРОЕКТ

Тържествено отбелязване на 150-тата годишнина 
от основаването на Италианската държава

КОНФЕРЕНЦИЯ
НА ТЕМА „АРХЕОЛОГИЯ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ“ 
ОГРАНИЗАТОРИ:  
КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ –
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД
ОРДЕН НА АРХИТЕКТИТЕ НА РИМ
D&F Consulting Ltd. ул. Искър 35, e-mail: donaro_df@yahoo.com
21 октомври (петък)  2011г. София, 
Централен дом на архитектите - зала 2, ул.Кракра 11.

Почетни гости: Н.Пр.Стефано Бенацо – посланик, Г-жа Анна 
Амендоладжине – директор на Италианския културен институт.

Участници от италианска страна:

1. Арх. Амедео Скиатарела - Председател на Ордена на Архитектите в Рим,

2. Арх. Ливио Саки - редовен професор  в Архитектурния факултет на Университета 
„Д'Анунцио“ в Пескара, член на съвета на  Ордена на Архитектите в Рим.

3. Арх. Руджеро Мартинес  - член на Национален съвет на културно наследство към 
Министерство на културното наследство, член на ИКОМОС(очаква се потвърждение).

Участници от българска страна:

1. Министерство на културата – министър В.Рашидов, (зам.министър Тодор Чобанов);
Националния институт за недвижимо културно наследство - директор  доц. д-р 
арх. Й. Кандулкова

2. Камарата на архитектите в България – Председател арх. Петко Йовчев
(Зам.председател  - „Медийна политика и връзка с обществеността“ – арх. Иво 
Пантелеев, Комисия за международна дейност – арх.Николай Гълъбов).
Проектанти: арх.Славей Гълъбов, арх.Васил Китов, арх.Красен Андреев.

3. Съюз на архитектите в България – Председател арх.Г.Бакалов,  (дружество „Синтез, 
интериор, дизайн, реставрация“ - арх.Васил Вълчев, СПСДА – арх.Св.Шаханова).

4. Национален археологически институт с музей на БАН – директор доц.д-р Людмил 
Вагалински (археолог  Марио Иванов)

5. Столична община – г-жа Й.Фандъкова – кмет, (арх.П.Диков – главен архитект);
Общинско предприятие „СТАРА СОФИЯ“ - инж.Б.Чилев, (арх.Валентина Върбанова, 
археолог Константин Шалганов).

6. Столичен общински съвет Постоянна комисия по образование, наука, култура, 
вероизповедание – г-жа Малина Едрева.

7. ИКОМОС България – доц.Стефан Белишки.

8. Асоциaция за развитие на София – г-жа Светлана Ломева.

9. Метрополитен  ЕАД - инж.Стоян Братоев.

Място:
Централен дом на архитектите - зала 2, ул.Кракра 11.

Обявяване на събитието:



В сайтовета и информационните бюлетини на: КАБ-София, КАБ, САБ;
в сутрешен блок на национална електронна медия. Регистрация може да направите 
до18.10.2011г. чрез изпращане на е-мейл с вашите имена на cab_sofia@abv.bg

Обхват:
Добрите практики в Италия и в България за включване на археологически и архитектурни 
находки, открити при строителството на метрополитен и друга подземна и надземна 
инфраструктура. Представяне на водещия в света опит на Италия в консервацията, 
реставрацията, адаптацията и експонирането в градска и извънградска среда на 
археологическите обекти, открити при строителни дейности.

Програма:

11,00ч. Посещение на археологическте разкопки по бул.“Мария-Луиза' и 
пл.“Независимост“.

11,45ч. Посещение на археологическите разкопки при храма „Света София“.

13,30ч. Откриване: от арх.Данчев-председател на Регионална колегия София към 
Камарата на архитектите в България.
Поздравления:
г-жа Анна Амендоладжине – директор на Италианския културен институт, 
арх.Георги Бакалов – председател на САБ,
арх.Петко йовчев - Председател на КАБ, 
Н.Пр. Стефано Бенацо – посланик на Република Италия,

14,00ч. Представяне опита на архитектите от ОАР в консервацията, реставрацията, 
адаптацията и експонирането в градска среда на археологическите находки, 
открити при  строителството на метрополитен и друга подземна и надземна 
инфраструктура в Рим, Неапол и др. - арх.Амедео Скиатарела

14,30ч. Представяне на резултатите от археологическите разкопки и проучвания в 
зоната на бул.“Мария Луиза“ - д-р Марио Иванов.

14,45ч. Включване на археологическите находки на Сердика в съвременната 
градска културна среда – арх.Славей Гълъбов.

15,00ч. Проблеми на консервацията, реставрацията и експонирането на 
археологическите находки в зоната на Сердика и храма „Света София“ . (15 
мин) - арх.Васил Китов.

15,15ч. Културната стойност на археологическите находки в урбанизирана градска
среда в европейски и световен мащаб и тяхната включване в съвременния  
живот на града – опита на Италия - арх.Ливио Саки.

15,45ч. Експертно съдействие при кандидатстването на София за европейска 
столица на културата 2019г., заедно с градове в Италия от страна на 
Регионалната колегия на София към Камара на архитектите в България и на
Ордена на архитектите на Рим  - арх.Валентина Върбанова, арх. Руджеро 
Мартинес

16,30ч. Въпроси и отговори.



17,00ч. Кафе-пауза

17,15ч. Кръгла маса: Опитът на България и на Италия в експонирането на 
археологически и архитектурни находки.

Водещ: арх. Явор Банков, арх.Габриела Колева

19,00ч. Коктейл



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Професионална биография на участниците
Арх. Амедео Скиатарела - Председател на Ордена на Архитектите в Рим, 

Архектурно студио Амедео и Андреа  Скиатарела- Рим
Проекти и реализации на музейни сгради:
Градски музей в Алессандрия – 2004г. „Павилион на Италия – ЕКСПО Аики“ – Япония; 
Метрополитен музей в Сеул - Южна Корея; Реставрациа на Вила Дуранте – награда „Europa 
nostra“(Наша Европа) на Европейския съюз в секция „Културно наследство“ 2003г.; 
конкурсни проекти: Музей на Средиземноморието в Марсилия - център за консервация; 
Археологически музей към Университета Кеймюнг Дегу - Южна Корея, Музей „Каролино-
Аугустинум“ в Залцбург – Австрия, Пешеходна зона в историческия център на Авенцано.
Публикации:
Реставрация, икономика на културата, Болоня – ААVV, 2003г.;
Реставрации в Лацио- каталог на омонимите - „История и материя“.
Изложби:
Триенале на архитектурата в Милано 1997г. „Архитектура на публичното пространство –
форми от историата, форми от настоящвто“- ресистематизиране на Пл.“Св.Емеренциана“, 
ул.“Либия“, ул.“Еритрея“. 

Арх. Ливио Саки - редовен професор  по „Дизайн в архитектурата“ в Архитектурния 
факултет на Университета „Габриеле Д'Анунцио“ в Пескара,член на съвета на  Ордена на 
Архитектите в Рим. Докторска му дисертация по архитектура е на тема: „Изследване и 
представяне на архитектурата“.Председател на секция „Лацио“ на Националния институт по 
архитектура – отговорен за раздели архитектура, урбанизъм, дизайн и изкуство към института 
на италианската енциклопения „Трекани“. Редактор на списание “Op. Cit., Selezione della 
critica d’arte contemporanea” („Избрано от критиката на съвременното изкуство“), 
заместник-директор на списание “Il Progetto“  („Проектът“).
Публикации:
„Токио-то, архитектура и град“, 2004г.;
260 публикации в италиански и чуждестранни списания.
Изложби:
XVII Триенале на архитектурата в Милано 1987г. - координатор.
10-та междунарона изложба по Архитектура на Биеналето във Венеция – координатор на 
павилиона на Италия

Арх. Руджеро Мартинес - специализира в Архитектурния факултет на Рим „Изследване и 
раставрация на паметниците“, победител в конкурса „Античност и изящни изкуства“ 1977г., 
ръководител на инспектората за  действия по възстановяване след земетресението в 
Кампания и Базиликáта,1989г.  а след 1995г. - в Салерно и Авелино.  Контролира: 
възстановяването на изгорелия Театър „Петруцели“ в Бари – 2008г.;  Археологическия музей в 
Таранто; осъществява Археологическия парк в Пестум – 1995-2001г.; проектът „Мойсей“ за 
реставрация на гробницата на Папа Юлий II от Микеланджело – 2002г. Инспектор и директор 
на Регионалните  инспекции по културно наследство последователно на Лацио, Молизе, 
Пулия - 2002-2010г. 
Преподавава „Музеография и музеотехника“ в Папския Григориански университет в Рим,  
2005-2011г.
Заместник-председател на ИКОМОС и член на Висшия съвет на Министерството на 
културното наследство.
Публикации:
Реставрация на катедралата в Равело и още 80 други.


