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АРХИТЕКТУРЕН ФЕСТИВАЛ СОФИЯ 2015 

Годишно архитектурно събитие на Камарата на Архитектите в България 
17 септември – 5 октомври 2015 

 

Регионална колегия София-град към Камарата на архитектите в България съвместно със Съюз на 
архитектите в България ви кани на поредица от събития по повод  Деня на София на 17 септември и 
Световния ден на архитекта на 5 октомври 2015. 
 

Програмата се провежда под заглавието АРХИТЕКТУРЕН ФЕСТИВАЛ СОФИЯ 2015 от 17 септември до 5 
октомври 2015 и е в подкрепа на изявата на ролята на архитектите, ландшафтните архитекти и 
урбанистите за градската среда, продуцирането на креативно и полезно съдържание за 
професионалната общност и обществото, подкрепата за прозрачността и конкуренцията, 
възможностите за образование и обучение, както и създаването на устойчиви професионални и 
граждански мрежи и модели по темите на архитектурата и градската среда. Основна цел на фестивала 
е да популяризира професията, ролята и отговорността на архитектите, ландшафтните архитекти и 
урбанистите, като създаде платформа за обмен на опит и дебати по актуални 
теми от архитектурата и града. 
 
Каним ви да посетите и участвате в трите тематични панела: 
Заедно за града е възможност да научите повече и да изразите своето мнение как се прави град, както и 
да разберете повече за възможностите за участие в процеса. Акценти в програмата на панела: 

 Конкурс за есета за града „Ако (не) бях архитект“, в който можете да участвате до 17 
септември. 

 Две публични дискусии за бъдещето на града – “Заедно за града” с покана за участие към всички 
участници в процеса и “Ако (не) бях архитект..” – обсъждане на резултатите от конкурса за есе и 
дискусия за визиите за града. 

 Детска работилница с Музейко - Детски научен център "Америка за България" и Детска 
Архитектурна работилница. 

Устойчив град обсъжда най-добрите примери от устойчивото развитие на града и архитектурата в 
партньорство с Български съвет за устойчиво развитие. Акценти са: 

 Представяне на проекти за устойчиво развитие на градската среда 
 Лекция и дискусия за елементите на устойчивата градска среда с ключови групи участници. 

Професионалният форум представя най-добри практики в градската среда от България и чужбина чрез 
споделения опит на българските и чуждестранни гости. Акценти са: 

 Архитектурни турове в Национална галерия – Квадрат 500 и Музейко - Детски научен център 
"Америка за България". 

 Лекционен панел на български и чуждестранни архитекти, сред които представители на 
Министерство на културата на Франция, Орден на архитектите в Рим и Орден на архитектите в 
Букурещ. 

 Изложбена програма и представяния на изложбите. 
Очакваме ви!  

http://fest.kab-sofia.bg/
http://kab-sofia.bg/
http://www.facebook.com/arch.fest.sofia
http://fest.kab-sofia.bg/zaedno_za_grada/
http://fest.kab-sofia.bg/konkurs/
http://fest.kab-sofia.bg/ustojchiv_grad/
http://www.bgbc.bg/
http://fest.kab-sofia.bg/profesionalen_forum/
http://fest.kab-sofia.bg/2015/08/28/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D1%83%D1%80-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8/
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ЛЕКЦИИ И СЪБИТИЯ 
 

 

15 септември  2015, вторник 

Панел ”Заедно за града”: 
17:00 – София през детските очи – откриване на детска фотографска изложба. Децата ще имат възможност да 
се включат в архитектурна работилница, посветена на София. 
*период на изложбата  от 15 до 22 септември / организатори - САБ и Детска Архитектурна Работилница 
Зала 2, Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 
 

16 септември  2015, сряда 

Панел „Професионален форум“: 

18:00 -  Ерата на Кулите – високо издигащи се сгради в Израел: градски решения за бъдещето - откриване на 
израелска архитектурна изложба на Сдружение за приятелство и сътрудничество между Израел и  България, 
Съюз на израелските архитекти, със съдействието на Съюз на архитектите в България, Посолство на Израел в 
България, Столична Община; 
*период на изложбата  от 16 до 26 септември, организатор САБ 
Зала 1, Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 
 

 17 септември  2015, четвъртък -  Ден на София 

Панел „Професионален форум“: 
15:00 - Архитектурен тур на Национална галерия “Квадрат 500“ - воден от архитектите на проекта - Yanko 
Apostolov Architects 
Национална Художествена Галерия - “Квадрат 500”, пл. „Св. Александър Невски“,  ул. 19-ти февруари 1 
 

18:00  - Официално откриване на АРХИТЕКТУРЕН ФЕСТИВАЛ СОФИЯ 2015 и представяне на програмата 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 
 

18 септември  2015, петък 

Панел ”Заедно за града”: 
цял ден – PARKing Day – глобално и ежегодно събитие, в което граждани, артисти, активисти, организации и 
бизнеси си партнират във временно преобразяване на очертаните места за паркиране във временни 
публични пространства; в партньорство с Credo Bonum и VIRIDIS 

Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 

 

23 септември  2015, сряда 

Панел „Професионален форум“: 
15:30 - Архитектите и Града: Съвременна българска архитектура - откриване на изложба на проекти на 
български архитекти  
*период на изложбата от 21 до 30 септември 
„Мост на влюбените“ НДК 
 
 
17:30 - Създаването на (нов) Рим - откриване на изложба на Ордена на архитектите в Рим (Order of Architects 
in Rome, OAR) 

- “Градски контекст и градска среда” - презентация на арх. Алесандро Ридолфи, Вице-президент на 
Римския архитектурен орден  
-  “Възстановяване на Кордиале в Рим - Международен конкурс за дизайн” - презентация на арх. 
Паола Роси, www.rigenerarecorviale.aterroma.it 

* период на изложбата  от 23 септември до 5 октомври 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 

http://fest.kab-sofia.bg/
http://kab-sofia.bg/
http://www.facebook.com/arch.fest.sofia
http://fest.kab-sofia.bg/pannels/exhibitions/%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B0%D0%B2%D0%B8/
http://www.rigenerarecorviale.aterroma.it/
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21-27 септември – Световна седмица на Устойчивото Строителство 

в партньорство с Българския съвет за устойчиво развитие, BGBC: 

        24 септември, четвъртък 

          Панел “Устойчив град”: 
18:00 – „Устойчив град и градска среда“ - лекция и дискусия с основните актьори в конструирането на  
устойчива градска среда - община, НПО, бизнес, експерти, граждани 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 
 

             25 септември, петък 

           Панел “Устойчив град”: 
18:00 – Презентация на проекти за устойчиво развитие на градската среда - презентация на проектите 
Build Upon на Българския съвет за устойчиво развитие, Mild Home, Smart City и Петата фасада 

 Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 
 

1 октомври, четвъртък 

Панел „Професионален форум“: 
16:00 - Различните лица на BIM (Building Information Modelling) - инфо-семинар с участието на: 

 Зам.министър Министерство на Регионалното Развитие в България, 
 Robert Anderson- Вицепрезидент, Vectorworks (САЩ), 
 Арх.Бисер Козлев - Преподавател в катедра "Обществени сгради", УАСГ,  
 Веселка Данчева, Управител, СентърМайн, 
 Biplab Sarkar, Главен Технически директор, Vectorworks (САЩ), 

Модератор - Георги Брашнаров, Управител, Немечек България 
* необходима е предварителна регистрация на www.nemetschek.bg/bim 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 
 

2 октомври, петък 
Панел ”Заедно за града”: 
16:00 - Заедно за града - публична дискусия с основните участници в развитието на града - Столична Община, 
професионални организации, граждани и бизнес 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 
 

3 октомври, събота 
Панел ”Заедно за града”: 
15:00-17:00 – НПО-панаир - Велоеволюция, Група град, Инициатива ‘‘Зеленият град България‘‘, Проект на 
УАСГ, Спаси София, Фабрика за идеи, Фондация Екообщност, Фрагмент- представяния на неправителствени 
организации, работещи по темите на архитектурата и градската среда, основни проекти, възможности за 
гражданско участие 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 
 

18:00 – „Ако (не) бях архитект…“ - награждаване към конкурса за есе и дискусия за визиите за града 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://fest.kab-sofia.bg/
http://kab-sofia.bg/
http://www.facebook.com/arch.fest.sofia
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4 октомври, неделя  
Панел ”Заедно за града”: 
10:00 - 18:00 Детска площадка на въображението - Музейко - Детски научен център "Америка за България" и 
Детска Архитектурна Работилница 
Музейко - Детски научен център "Америка за България", ул. Боян Каменов 3, София-1700, България 
 

Панел „Професионален форум“: 
Мястото и предизвикателствата на архитекта в съвременния град - лекционна програма 
 
10:30 - 13:00 
Панел с участието на г-жа Йорданка Фандъкова и Сенатор Ив Дож от Франция  
Обновяване на исторически градски квартали -презентация на: 

 арх. Ален Мариос, Главен експерт по Опазване на  културното наследство, Министерство на културата, 
Франция 

 арх. Беноа Мелон, директор на Висшето архитектурно училище в Тулуза и съветник в Регионална 
дирекция по културните въпроси на Миди-Пирене, Франция 

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

14:00     
Изграждане на общност – архитектурен обзор на Букурещ за 2015 

 арх. Емил Иванеско, зам.-председател на Ордена на архитектите в Букурещ   
Архитектурата като игра / Let’s Play Architecture 

 арх. Мируна Григореску, Румъния 
Зала 1 на Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 

 
15:00  Проекти и реализации - арх. Петър Тодоров от Австрия съвместно със  Skyline Architekten - откриване 

на изложба и презентация, водена от арх. Петър Тодоров 

Представяне и откриване – Зала 1 на Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 

 

16:30 Архитектурни проекти на ФАБ – презентации на проекти (Зала 272 и Зала 243 на СУ, Малка и 
Епископската базилика в Пловдив, Музейко - Детски научен център "Америка за България") и откриване на 
изложба за изцяло реконструираната Аудитория 272 на СУ “Св. Климент Охридски” 

 арх. Николай Трайков и Ленко Ленков от Фондация Америка за България 

 арх. Красимир Тодоров и арх. Пламен Тодоров от ZOOM Studio 

 арх. Ангел Захариев, A&A Архитекти 

Изложба – Фоайе партер, 
Представяне – Зала 1 на Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 

 

 

5 октомври, понеделник – Световен ден на архитекта 

Панел „Професионален форум“: 
11:00 Музейко отваря врати за архитекти - архитектурен тур на Музейко - Детски научен център "Америка за 
България" от екипа на Музейко и Triple Green Building Group 
Музейко - Детски научен център "Америка за България" , ул. Боян Каменов 3, София-1700, България 

 
19:00 - Официално честване на Световния Ден на Архитектурата и закриване на АРХИТЕКТУРЕН ФЕСТИВАЛ 
СОФИЯ 2015 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 
 

 

 

 
 

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

 

София през детските очи - детска фотографска изложба, организирана от САБ и Детска Архитектурна 
Работилница 
* 15-22 септември, 2015 
* откриване и работилница за деца на 15 септември от 17:00 
Зала 2, Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 
 
Ерата на Кулите – високо издигащи се сгради в Израел: градски решения за бъдещето - израелска 
мултимедийна архитектурна изложба на Сдружение за приятелство и сътрудничество между Израел 
и  България, Съюз на израелските архитекти, със съдействието на Съюз на архитектите в България, Посолство 
на Израел в България, Столична Община. Изложбата е организирана от САБ и е част от програмата на 
Столична Община по случай на Деня на София. 
* 16-26 септември, 2015 
*  откриване на 16 септември от 18:00; 
Зала 1, Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 

 
Зала 272 - изложба за изцяло реконструираната Аудитория 272 на СУ “Св. Климент Охридски” 
* от 17 септември до 5 октомври 
* презентация и откриване на 4 октомври от 16:30 часа от арх. Николай Трайков от Фондация Америка за 
България и арх. Красимир Тодоров от ZOOM Studio 
Фоайе партер, Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 
 
Ревитализиране на пазар „Римска стена” - изложба на наградените проекти от студентския конкурс, 
организиран от УАСГ и Район „Лозенец”-СО 
* от 19 септември до 1 октомври 
Пазар „Римска стена”, гр. София, на ъгъла на бул.  Христо Смирненски и ул. Стара стена 

 
Архитектите и Града: Съвременна българска архитектура - изложба на проекти на български архитекти 
* от 21 до 30 септември 
* откриване на 23 септември от 15:30 
„Мост на влюбените“ НДК 

 
Създаването на (нов) Рим - изложба на Ордена на архитектите в Рим (Order of Architects in Rome, OAR) 
*от 23 септември до 5 октомври, 2015 
* откриване придружено от лекционен панел на 23 септември от 17:30  
Зала 2, Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 
 
Проекти и реализации - арх. Петър Тодоров от Австрия съвместно със  Skyline - architekten.at- изложба на 
проекти и реализации на арх. Петър Тодоров (лични и в партньорство със Skyline Architekten)  
* 4 - 20 октомври, 2015 
*откриване на изложба и презентация 4 октомври от 15:00 
Зала 1, Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://fest.kab-sofia.bg/
http://kab-sofia.bg/
http://www.facebook.com/arch.fest.sofia
http://fest.kab-sofia.bg/pannels/exhibitions/%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B0%D0%B2%D0%B8/
http://architekten.at/
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ПРОГРАМА по ПАНЕЛИ 
 

 

 

Заедно за града 

 

15 септември  2015, вторник 

17:00 – София през детските очи – откриване на детска фотографска изложба. Децата ще имат възможност да 
се включат в архитектурна работилница, посветена на София. 
*период на изложбата  от 15 до 22 септември / организатори - САБ и Детска Архитектурна Работилница 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 
 

18 септември  2015, петък 

цял ден – PARKing Day – глобално и ежегодно събитие, в което граждани, артисти, активисти, организации и 
бизнеси си партнират във временно преобразяване на очертаните места за паркиране във временни 
публични пространства; в партньорство с Credo Bonum и VIRIDIS 

Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 

 

2 октомври, петък 
16:00 – 20:00 Заедно за града - публична дискусия с основните участници в развитието на града - Столична 
Община, професионални организации, граждани и бизнес 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 
 

3 октомври, събота 
15:00-17:00 – НПО-панаир - Велоеволюция, Група град, Инициатива ‘‘Зеленият град България‘‘, Проект на 
УАСГ, Спаси София, Фабрика за идеи, Фондация Екообщност, Фрагмент- представяния на неправителствени 
организации, работещи по темите на архитектурата и градската среда, основни проекти, възможности за 
гражданско участие 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 
 

18:00 – „Ако (не) бях архитект…“ - награждаване към конкурса за есе и дискусия за визиите за града 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 
 

4 октомври, неделя  
10:00 - 18:00 Детска площадка на въображението - Музейко и Детска Архитектурна Работилница 
Музейко - Детски научен център "Америка за България",  ул. Боян Каменов 3, София-1700, България 
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 Устойчив град 
 

21-27 септември – Световна седмица на Устойчивото Строителство  

в партньорство с Българския съвет за устойчиво развитие, BGBC: 

         24 септември, четвъртък 

18:00 – „Устойчив град и градска среда“ - лекция и дискусия с основните актьори в конструирането на 
устойчива градска среда - община, НПО, бизнес, експерти, граждани 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 

 

           25 септември, петък 

18:00 – Презентация на проекти за устойчиво развитие на градската среда - презентация на проектите 
Build Upon на Българския съвет за устойчиво развитие, Mild Home, Smart City и други 

 Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 
 

За представените проекти: 

ПЕТАТА ФАСАДА 
Петата фасада или зелените покриви като ефективно решение за устойчива градска среда – технологии, 
практики и световни политики – презентация на Архитектурна Колегия “Ж” – ландшафтни архитекти. 
Представяне на последните тенденции и технологии в проектирането , изграждането и поддържането на 
зелените покриви. Ползи за градската средата и човека. Политики за зелена градска среда. Как подхождат 
големите градове и техните ‘‘зелени програми‘‘ за по-широко използване на зелените покриви. 
  
SMART CITY – Асоциация за развитие на София (sofia-da.eu) 
Проектът Smart City, в който Столична община ще координира възможности за обновяване на София и на 
други български градове разглежда темите за оптимизиране на градската среда. Иновационната стратегия на 
София цели да повиши степента на интелигентната специализация на столицата чрез утвърждаването на 
София, като интелигентен град (SMART CITY). В този град се изгражда среда с високо качество на живот за 
гражданите и добро управление, което стимулира създаването на по-добри условия за синергия в 
иновационната еко-система и водещите икономически сектори. 
  
MILD HOME /Интелигентна къща/ www.mildhome.eu/bg/ 
Презентация на проект за устойчиви сгради и “зелени” къщи. Иновативният аспект на проекта MILD HOME е 
комбиниран в 2 фактора: реализиране на къща с висока енергийна ефективност, с достъпни строителни и 
експлоатационни разходи за хора с ниски до средни доходи, които се стремят да имат нова къща на достъпна 
цена. Проектът има за цел подпомагането на устойчивото развитие на такива сгради на европейско ниво, с 
което да се докаже, че е възможно да се изградят устойчиви селища на база на MILD HOME, достъпни за всеки 
в страните от Югоизточна Европа. 
  
BUILD UPON 
Презентация на проекта на Българския съюз за устойчиво развитие – BGBC – http://www.bgbc.bg/ 
BUILD UPON е амбициозен социален проект, представляващ цялостен процес за постигане на среда за 
обитаване с повишен комфорт и висока енергийна ефективност. Разработва се в партньорство с 13 държави 
членки на Европейския съюз. Създаден е в контекста на поставените през 2012 г. от Европейската комисия и 
Европейския парламент цели за намаляване на консумацията на енергия с 20% към 2020 г. и намаляване на 
емисиите от парникови газове с 80%-95% към 2050 г. Цел на проекта е да се подпомогнат правителствата на 
партниращите си държави в разработването и прилагането на дългосрочни национални стратегии за 
основното обновяване на съществуващия сграден фонд. 
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Професионален форум 

 

 

16 септември  2015, сряда 

18:00 - Ерата на Кулите – високо издигащи се сгради в Израел: градски решения за бъдещето - откриване на 
израелска архитектурна изложба на Сдружение за приятелство и сътрудничество между Израел и  България , 
Съюз на израелските архитекти, със съдействието на Съюз на архитектите в България, Посолство на Израел в 
България, Столична Община; *период на изложбата  от 16 до 26 септември, организатор САБ 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 

 
 

 17 септември  2015, четвъртък -  Ден на София 

15:00 - Архитектурен тур на Национална галерия “Квадрат 500“ - воден от архитектите на проекта - Yanko 
Apostolov Architects 
Национална Художествена Галерия - “Квадрат 500”, пл. „Св. Александър Невски“,  ул. 19-ти февруари 1 
 
18:00  - Официално откриване на АРХИТЕКТУРЕН ФЕСТИВАЛ СОФИЯ 2015 и представяне на програмата 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 
 
 

23 септември  2015, сряда 

15:30 - Архитектите и Града: Съвременна българска архитектура - откриване на изложба на проекти на 
български архитекти  
*период на изложбата от 21 до 27 септември 
„Мост на влюбените“ НДК 
 
17:30 - Създаването на (нов) Рим - откриване на изложба на Ордена на архитектите в Рим (Order of Architects 
in Rome, OAR) 

- “Градски контекст и градска среда” - презентация на арх. Алесандро Ридолфи, Вице-президент на 
Римския архитектурен орден  
-  “Възстановяване на Кордиале в Рим - Международен конкурс за дизайн” - презентация на арх. 
Паола Роси, www.rigenerarecorviale.aterroma.it 

* период на изложбата  от 23 септември до 5 октомври 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 
 

1 октомври, четвъртък 

16:00 - Различните лица на BIM (Building Information Modelling) - инфо-семинар с участието на: 
 Зам.министър Министерство на Регионалното Развитие в България, 
 Robert Anderson- Вицепрезидент, Vectorworks (САЩ), 
 Арх.Бисер Козлев - Преподавател в катедра "Обществени сгради", УАСГ,  
 Веселка Данчева, Управител, СентърМайн, 
 Biplab Sarkar, Главен Технически директор, Vectorworks (САЩ), 

Модератор - Георги Брашнаров, Управител, Немечек България 
* необходима е предварителна регистрация на www.nemetschek.bg/BIM 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 
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4 октомври, неделя 
Мястото и предизвикателствата на архитекта в съвременния град - лекционна програма 
 
10:30 - 13:00 
Панел с участието на г-жа Йорданка Фандъкова и Сенатор Ив Дож от Франция  
Обновяване на исторически градски квартали -презентация на: 

 арх. Ален Мариос, Главен експерт по Опазване на  културното наследство, Министерство на културата, 
Франция 

 арх. Беноа Мелон, директор на Висшето архитектурно училище в Тулуза и съветник в Регионална 
дирекция по културните въпроси на Миди-Пирене, Франция 

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

14:00     
Изграждане на общност – архитектурен обзор на Букурещ за 2015 

 арх. Емил Иванеско, зам.-председател на Ордена на архитектите в Букурещ   
Архитектурата като игра / Let’s Play Architecture 

 арх. Мируна Григореску, Румъния 
Зала 1 на Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 

 
15:00  Проекти и реализации - арх. Петър Тодоров от Австрия съвместно със  Skyline Architekten - откриване 

на изложба и презентация, водена от арх. Петър Тодоров 

Представяне и откриване – Зала 1 на Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 

 

16:30 Архитектурни проекти на ФАБ – презентации на проекти (Зала 272 и Зала 243 на СУ, Малка и 
Епископската базилика в Пловдив, Музейко - Детски научен център "Америка за България") и откриване на 
изложба за изцяло реконструираната Аудитория 272 на СУ “Св. Климент Охридски” 

 арх. Николай Трайков и Ленко Ленков от Фондация Америка за България 

 арх. Красимир Тодоров и арх. Пламен Тодоров от ZOOM Studio 

 арх. Ангел Захариев, A&A Архитекти 

Изложба – Фоайе партер, 
Представяне – Зала 1 на Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 

 

 

5 октомври, понеделник – Световен ден на архитекта 

Панел „Професионален форум“: 
11:00 Музейко отваря врати за архитекти - архитектурен тур на Музейко - Детски научен център "Америка за 
България" от екипа на Музейко и Triple Green Building Group 
Музейко - Детски научен център "Америка за България", ул. Боян Каменов 3, София-1700, България 
 
19:00 - Официално честване на Световния Ден на Архитектурата и закриване на АРХИТЕКТУРЕН ФЕСТИВАЛ 
СОФИЯ 2015 
Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11 
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