
Конференция „Зеленият град - България“ 

29 май 2015, Хотел „Хилтън“, зала „Мусала“ 

09.00 – 09.30 Регистрация 

09.30 – 09.45 Откриване 

Откриване от Н. Пр. Том ван Оорсхот, посланик на Кралство Нидерландия в България,   
г-жа Деница Николова, зам. министър на регионалното развитие и благоустройството, 
г-н Бой ко Малинов, зам. министър на околната среда и водите  и г-н Огнян Златев, 
ръководител на Представителството на Европейската комисия в България. 

09.45 – 10.45  Представяне на концепцията “Зеленият град - България“ 

Организация и цели. 
Приоритетни насоки – трите най-важни цели на „Зеленият град - България“: 

- идеи за съвместни кампании – намаляване на праховото и шумовото замърсяване в 
градовете; 

- зелени покриви и зелени стени, зелени училищни дворове; 
- промяна на действащото законодателство по тези теми. 

Покана към всички заинтересовани организации да се присъединят към платформата. 
Официално подписване на меморандум за съвместно сътрудничество между СЛА (Съюз 
на ландшафтните архитекти) и АПДРБ (Асоциация на производителите на декоративни 
растения в България). 

10.45 – 11.00  Кафе пауза 

Фестивал на зелените идеи 2015 (Green Fest)“ 

29 май – 31 май 2015, зад хотел „Хилтън“ 

11.00 – 11.30 Откриване 

Демонстрационна  площ от декоративни растения, която показва нагледно 
разнообразието от средства и техники и дава идеи за изграждането на  качествена зелена 
градска среда както на специалистите и отговорните институции, така и на жителите на 
града. 

Откриване от Н. Пр. Том ван Оорсхот, посланик на Кралство Нидерландия в България, 
инж. Трифон Трифонов, председател на УС на АПДРБ, проф. Йордан Кулелиев, 
председател на УС на СЛА. 

Конференция „Зеленият град - България“ 

Хотел „Хилтън“, зала „Мусала“ 

11.30 – 11.45 Представяне на холандската платформа  “The Green City” 

Зеленият град в контекста на Европа – презентация на Леон Смет (Холандия) 



11.45 – 12.00  Философията среща практиката 

или как опитът на Холандия да се приложи в България – презентация на холандската 
фондация iVerde (практически примери, действия, планове и финансиране на проекти). 

12.00 – 12.30 Добри примери от България 

Презентации на примери в българските  общини, успешни бизнес практики и др. 

12.30 – 13.00 Дискусия 

Дискусия по разгледаните теми със СЛА, АПДРБ и холандските експерти. 

13.00 – 14.00    Обяд 

14.00 – 17.00 Практически  семинари 

„Зелените покриви и зелени стени, като ефективни решения за устойчивото градско 
развитие“ – теории, практики и политики на държавно и местно ниво. Световни 
практики. Лектори от СЛА и АК''Ж'' при РК София град към КАБ

14.00 Семинар 1: Технологии за зелени покриви и зелени стени. 

Този семинар ще бъде насочен към технологии при създаването на зелени покриви и 
зелени стени. От етапа на планиране през изграждането, напояването, подбор на 
подходяща растителността до нуждата от интензивна или екстензивна поддръжка за 
постигане на дългосрочни резултати. Ползи от зелените покриви и зелените стени за 
средата и човека. Лектори: д-р ланд. арх. Д. Данчева, доц. ланд. арх. Ц. Кунева. 

15.30 Семинар 2: Европейски политики и регулации. 

Този семинар ще предложи на участниците да надникнат в някои интересни нови 
разработки за зелени покриви и зелени стени. Как подхождат големите европейски 
градове и техните ‘‘зелени програми‘‘ за по-широкото използване зелени покриви и 
зелени стени. Европейски политики и стратегии. Зелената система на София - планове и 
стратегии за развитие. Лектор: доц.д-р.ланд.арх. Веляна Найденова, ланд. арх. Кристина 
Андреева. 

Изложба „Зеленият град“ 
29 май - 11 юни 2015 г., НДК, Мост на влюбените 

17.00 – 18.00 Откриване с коктейл 

Изложбата ще представи най-добрите и предствителни проекти на ландшафтните 
архитекти и за правилното планиране и изграждане на качествена зелена градска среда.  

Откриване от Н. Пр. Том ван Оорсхот, посланик на Кралство Нидерландия в България, 
проф. Йордан Кулелиев, председател на УС на СЛА, инж. Трифон Трифонов, председател 
на УС на АПДРБ, поканена  е г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на София. 




