
 
                                                                                                        ПРОЕКТ! 
                               
           Архитектурен фестивал – Бургас 2021г. 
                 

 
1. Основно събитие - Национална изложба „Изкуства 
на обществения форум“: 
а) представяне с отделни „щандове“ на видни творци и важни  
реализации – В. Старчев, Кр. Дамянов, Ив. Русев, Г. Чапкънов, арх.Ст. 
Константинов и др.; 
б) авторски представяния – по заявки от цялата страна; 
в) представяне на студентски проекти от ВСУ „Л. Каравелов“, УАСГ, 

НБУ и НХА.                                             
г) фотопанорама от характерни обекти от цялата страна;                                               
д) изложба на архивна документация - проекти за „естетизация“ от 80-
те години и др. материали. 
  

2. Съпътстващи изложби: 
а) младежки пленер-ателие „Созопол -21“; 
б) проекти за „Градски стандарти за оформление на средата“ 
/разработки на Столична община/;  
в) гостуване на изложба „Мрежа от независими пространства“ – Токио 
на арх. Ив. Бонев;                          
г) гостуване на изложба за 110г. на арх. Карл Кандулков / ДА – 
Габрово/;   
д) гостуване на изложба „Под куполите на Ларгото – Нова Софийска 
архитектура 2015-2020“; 
е) гостуване на изложбата на наградата на САБ „АРХИТЕКТОН“; 
ж) гостуване на САБ – Хасково; 
з) авторска изложба на Станислав Трифонов – Насимо и неговия екип; 
и) авторска изложба на проф. Боян Добрев; 
к) изложби от студентски дипломни проекти 2021г; 
л) фотопанорама на Бургас и София 
 

3. Други творчески и социални прояви: 
- дискусии по проблемите на естетическото оформление на 
градската среда; 
- еднодневен семинар по проблемите на художественото изграждане на 
обществената среда; 
- запознаване с характерни реализации в Бургас и региона /пешеходни 
зони, Аква Калиде, пристанищни зони, характерни нови сгради и др./; 
- екскурзия с корабче до остров „Света Анастасия“. 
- другарска среща – при закриване на дните; 
- публични кампании – разгласа на събитието. 

Всички мероприятия са предварително съгласувани с водещите 

организатори и участници. 

  

      Председател на УС на САБ: 

                                                     проф. д-р арх. Тодор Булев 
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