
 

Building Innovation Forum 2018 ще очертае тенденциите и 
иновациите в строителството на 27 септември в София 

  

Градът Медиа Груп има удоволствието да покани членовете на КАБ- Регионална колегия София-град на Годишна 
конференция Building Innovation Forum 2018, която ще се състои на 27 септември от 9:00 часа в Sofia Event Center. 

Годишна конференция Building Innovation Forum ще предостави платформа на водещи професионалисти в 
проектирането и реализацията на мащабни сградни проекти да споделят важни тенденции и добри практики при 
актуални за индустрията теми. 

Откриващият панел на форума ще предостави основа за дискусия по темата за високите сгради като фокусът се 
поставя върху архитектурните, конструктивните, инженерните и технологичните особености, които трябва да се 
вземат предвид при реализацията на проектите за високи сгради.  

Специален гост и участник в дискусията е Стийв Уотс председател на Council on Tall Buildings and Urban Habitat. 

Програмата ще продължи с панел за центровете за съхранение и обработка на данни. В него ще се дискутират 
предизвикателствата пред сградните системи и по-конкретно системите за охлаждане, сградно управление и за 
безопасност. Архитект Цветан Петров от „Иво Петров Архитекти“ ще сподели кои са най-важните моменти при 
проектирането и релизацията на центровете за данни (datacenters) за постигане на максимална сигурност и 
ефективност. 

Друг основен акцент са тенденциите при дизайна на търговски сгради и обекти. Участниците в панела ще обсъдят 
как промяната в начина на живот и пазаруване и навиците и нагласите на потребителите създават нужда от нови 
функционалности и нов начин на взаимодействие межу клиент и търговски обект. Фокусът ще бъде върху 
проектирането, екстериорния и интериорния дизайн на търговските обекти. 

Следобедният слот на коференцията ще е фокусиран върху хотелите и училищата. В панела с насоченост към 
хотелите, лидерите в бранша ще споделят кои са най-важните аспекти при проектирането и реализацията на 
градските и ваканционни проекти, както и ключовите фактори в борбата с пазарните предизвикателства и 
привличането и задържането на желаната потребителска група. 



Финалът на конференцията ще постави панелът за концепциите, реализацията и добрите практитики при училищата. 
Наложителната нужда от модернизиране на образователната инфраструктура довежда до въпросите кои са 
особеностите на специфичните образователни сгради и как да се постигне максимална безопастност, 
функционалност и ефективност. 

Предварителната програма на събитието можете да видите на: http://buildinginnovation.bg/bg/program/ 

Очакваме Вашето потвърждение на events@thecitymedia.bg 

 

Бихме искали да Ви информираме, че поради големия интерес към събитията от серията Building Innovation Forum 
Series e необходимо да определим квота от 20 безплатни присъстващи от страна на КАБ- Регионална колегия София-
град. При изчерпване на квотата, организаторите запазват правото си да отказват безплатен достъп. 


