ПОКАНА
за Пресконференция

Уважаеми дами и господа,
Столична община и Направление архитектура и градоустройство Ви канят да присъствате на
Пресконференцията за обявяване на победителите в Конкурса за архитектурен проект на
Метростанция 20, от Метродиаметър 2 на Софийското метро.
Заповядайте в понеделник, 19.12.2011, от 11:30 часа в Перформ бизнес център (гр. София,
пл. Позитано 2, ет. 1), когато ще бъдат обявени резултатите от конкурса от кмета на град София
– г-жа Йорданка Фандъкова и главния архитект на столицата – арх. Петър Диков.
Конкурсните предложения, над 130 на брой, с участници от 15 страни от Европа, Азия и
Америка, ще бъдат показани в специално организираната за целите на събитието изложба - в
залите на първи етаж на Перформ бизнес център. Изложбата ще бъде отворена за гражданите
на града от 20-ти до 29-ти декември.

Информация за конкурса
Конкурсът, първи по рода си в България, бе анонсиран от г-жа Фандъкова на 15 октомври
2010 година – в рамките на международния фестивал Sofia Architecture Week 2010. Една година
по-късно, бе даден и неговия старт – на 27 септември 2011-та година с организатори –
Столична община и Направление архитектура и градоустройство, съорганизатор Sofia
Architecture Week, с подкрепата на Съюза на българските архитекти и Камара на архитектите в
България.
Настоящият конкурс е първата по рода си възможност да бъдат дадени и обсъдени идеи за
архитектура на една от новите метростанции, която се намира в периферията на града и има
потенциал да даде посока на развитието на неурбанизирани бъдещи обществени зони. Това е
и един нов опит за дебат между проектанти, граждани на София и управата на града.
Участващите проекти са предложения за цялостна устойчива архитектурна концепция на
метростанцията и публичните пространства над нея, съобразена със специфичните изисквания
на подземния железопътен транспорт и съвременните урбанистични принципи.

Наградният фонд на конкурса е в размер на 20 000 лв., разпределени както следва:
- една първа награда в размер на 10 000 лв;
- една втора награда в размер на 6000 лв;
- една трета награда в размер на 4000 лв;
Председател на международното жури е архитект Петър Диков – Главен архитект на Столична
община, с членове:
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-

Елена Пактиавал – архитект “RGB” ЕООД, квота на Метрополитен – София
Борис Милчев, юрист – началник отдел “Правен”, НАГ
Анна Тилова, архитект, “Метропроект” ООД, квота на Метрополитен – София
Барт Ленс, архитект, Белгия “LENS ASS architects”
Петър Торньов, архитект, представител на КАБ
Адам Хатвани, архитект, Унгария “Sporarchitects”
Едуардо Гутиерез, архитект, Испания “ON-A architects”
Андрей Велинов, архитект, представител на САБ
Георги Кътов, архитект, представител на Sofia Architecture Week

За контакт:
Рени Ризова
Пресслужба Sofia Architecture Week
тел.: 0898 529 831
0886 578 731
e-mail: reni@edno.bg

www.edno.bg
Цветелина Маринова
Пресслужба Столична Община
тел.: 0888 471 267
02/ 987 94 14
e-mail: presscenter@sofia.bg
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