БАЛКАНСКИ АРХИТЕКТУРЕН ФОРУМ
ПОД ПАТРОНАЖА И С УЧАСТИЕТО НА:
●МЕЖДУНАРОДЕН СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ - UIA●
●МИНИСТЕРСТВО ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ 2018 - МБПСЕС 2018●
●МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО - МРРБ●
ОРГАНИЗАТОР: СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ - САБ
БАЛКАНСКИЯТ АРХИТЕКТУРЕН ФОРУМ (БАФ) е среща на Архитектурните организации от
Западните Балкани и други Балкански страни, на която архитектите от региона ще обсъждат
интегрирането на Западните Балкани в Европейския Съюз. Темата "БАЛКАНСКИЯТ ПОТЕНЦИАЛ"
позволява на архитектите, градостроители, ландшафтни архитекти и специалистите по регионално
планиране да обсъдят основните проблеми и области, изискващи внимание в Балканския регион,
с примери за добри практики и възможни подходи. Ще се съсредоточим върху потенциала на
страните от Западните Балкани и подобряване качеството на живот в региона. Ще бъдат третирани
въпросите свързани с развитието на Балканите, опазването на културните и природни ценности,
важните инфраструктурни проекти, положителните практики и опит, както и опасностите, които крие
бързата индустриализация и урбанизация на територията.
В дискусията ще участва арх. Томас Воние (САЩ), Президент на Международния Съюз на
Архитектите (UIA) - най-голямата Световна организация на архитекти, в която членуват
архитектурни организации от над 130 страни и повече от три милиона архитекти от всички
континенти. Ще присъстват Министри и представители на Българското правителството, които са
съпричастни към темата, както и Посланици на Балканските държави.
Ще споделят мнението си по темата Президентите на архитектурни организации от страните от
Западните Балкани: Албания, Босна и Херцеговина, Бивша Югославска Република Македония,
Косово*1, Сърбия, Черна гора, а също и Президенти на архитектурни организации от другите
Балкански страни. Ще обменим опит, ще създадем сътрудничества и ще подпишем ДЕКЛАРАЦИЯ
адресирана към Европейските правителства, правителствата от Балканските страни и
Правителствените ръководители-участници в срещата на върха ЕС - Западни Балкани през май
2018 г. в София. В ДЕКЛАРАЦИЯТА ще подчертаем активната позиция на архитектите по този
толкова актуален въпрос и отговорната им роля в предстоящите процеси на Балканите. Ще
потвърдим желанието ни за партньорство между Балканските страни и ще актуализираме
сътрудничеството си чрез Балканския Архитектурен Форум, който да стане приемник на учредената
вече Балканска конференция под патронажа на Международния съюз на архитектите и на
ЮНЕСКО.
БАЛКАНСКИЯТ АРХИТЕКТУРЕН ФОРУМ се провежда в две основни заседания, които ще се
състоят в Националния Дворец на Културата (НДК) - на 17, 18.03. 2018 г.
17.03.2018 - събота - зала № 7 на НДК
15:00 - 18:00 - Работна среща на всички Балкански делегации и Президента на Международния
съюз на архитектите
18.03.2018 - неделя - зала № 8 на НДК
10:00 - 13:00 - Официално откриване на Балканския Архитектурен Форум. Първа сесия БАФ
15:00 - 19:00 - Втора сесия на БАФ
Балканският Архитектурен Форум е придружен вечерта от различни културни събития в Дома на
Архитекта - ул. Кракра № 11 - София
Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244 (1999) на Съвета за
сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово
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