
 
 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗЛОЖБАТА 

• Устройствени, градоустройствени планове и инвестиционни проекти 
(градски паркове, градски градини, открити публични пространства, 
пешеходни зони, площади, открити спортни и рекреационни зони, открити 
пространства на бизнес и жилищни комплекси, зелени ръкави по булеварди 
и улици, ботанически и зоо градини, гробищни паркове, зелени покриви и 
зелени стени и др.) 

• Реализирани проекти (градски паркове, градски градини, открити публични 
пространства , пешеходни зони, площади, открити спортни и рекреационни 
зони, открити пространства на бизнес и жилищни комплекси, зелени ръкави 
по булеварди и улици, ботанически и зоо градини, гробищни паркове, 
зелени покриви и зелени стени и др.) 

• Фоторафии  в областта на ландшафтната архитектура и зелена градска 
среда. 

• Студентски проекти, номинирани на конкурси за ландшафтната 
архитектура и зелена градска среда. 

ВЪЗМОЖНИ УЧАСТНИЦИ 

• Ландшафтни архитекти (физически лица , екипи или фирми) 
• Производители на декоративни растения, членове на АПДРБ и iVERDE 
• Студенти (индивидуално или в групи) специалност ландшафтна 

архитектура. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

Могат да участват всички прoекти от споменатите категории, които са били 
проектирани или реализирани през последните 5 години. Участниците могат да 
отправят повече от един проекти, всеки един като отделно заявление. 
Първоначалното заявление за участие е безплатно, а таксата е необходима само ако 
предоставените проекти минат процеса на селекция. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 
Материалите трабва да бъдат изпратени преди 10 май 2015г. на електронен адрес: 

ulab.exhibition@gmail.com 
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Всички заявления трябва да включват: 

• Попълнена форма за участие ( може да се изтегли от сайта на СЛА – www.ula-
bg.com), съдържаща информация за автора/ите и кратка информация за 
проекта. 

• Постер с проекти и снимки – размер 145 x 80см. Постерът трябва да съдържа 
само графични и визуални материали, без водни и запазени знаци. 
Информацията за автора, проекта, година на проектиране/ изпълнение и др. 
се попълва във формата на заявлението и организаторите ще поставят тази 
информация на определеното за това място на таблата. 

• Изображения за публикуване на изложбата в каталог -  всички графични и 
визуални материали в постера  да бъдат подадени отделно в JPG или TIFF 
формат с минимална резолюция 300dpi и размер 10 х 10см. Каталогът с 
проектите от изложбата ще бъде предоставен на всички участници в 
конференцията и изложбата, както и на местни, общински и други 
организации.  

СЕЛЕКЦИЯ НА ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Селекционна комисия ще избере проектите, които ще бъдат отпечатани на табла 
за изложбата и в каталога към нея, в зависимост от темата на изложбата –
‘‘ЗЕЛЕНИЯТ ГРАД‘‘ и качеството на подадените материали. Моля, обърнете 
внимание, че няма да бъдат селектирани проекти, които не се отнасят до темата на 
изложбата или материалите не са с достатъчно добро качество спрямо 
изискванията. 

ТАКСА ЗА СЕЛЕКТИРАНИТЕ ПРОЕКТИ: 

Авторите , чиито проекти бъдат селектирани за изложбата и ще бъдат отпечатани 
на табла и в каталога, следва да заплатят такса за участие в изложбата: 

• Всички участници (за всички категории) – 150лв на проект 
• Ландшафтни архитекти, членове на СЛА (за всички категории) – 85лв на 

проект 
• Студенти – 65лв на проект 

Разходите по разпечатване на таблата за изложбата и каталога са включени в 
обявената цена. 
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ПЛАЩАНЕ: 

При потвърждаване за приемане, таксата за участие в изложбата трябва да 
се преведе по банковата сметката на СЛА : 
СЪЮЗ НА ЛАНДШАФТНИТЕ АРХИТЕКТИ, 
Банка ДСК ЕАД 
IBAN: BG28STSA93000009023884;  BIC: STSABGSF 
Основание за плащане: ‘‘Участие в изложба Зеленият град‘‘ 

ГРАФИК: 

• Срок за подаване на заявления и проекти – преди 10 май 2015г. 
• Селектиране на проектите – от 11 до 12 май 2015г. 
• Обявяване на селектираните проекти и информиране на участниците ( по 

имейл и телефон) – 13 май 2015г. 
• Плащане на такса за участие – от 13 до 18 май 2015г. 
• Отваряне на изложбата за посетители - 28 май 2015г. 
• Официално откриване на изложбата с коктейл – 29 май 2015г. , 17ч.‚ в 

‘‘Галерии на открито‘‘ , НДК, ‘‘Моста на влюбените‘‘.  
Очаква се откриването да бъде под патронажа на кмета на град София- г-жа 
Йорданка Фандъкова. 

• Закриване на изложбата 11 юни 2015г. 

Изложбата ‘‘ЗЕЛЕНИЯТ ГРАД‘‘ е част от събитията посветени на предстявянето на 
‘‘Зеленият град- България‘‘, платформа за сътрудничество между СЛА и АПДРБ, в 
партньорство с холандската организация iVERDE и Посолство на кралство 
Нидерландия в България, фокусирана върху споделяне на научно технически 
знания и практики относно използването на растителността и дървета в градска 
среда, която има за цел да насърчи по-екологично мислене и допринесе за по-добро 
използване на "зеленото". Със ЗЕЛЕНИЯТ ГРАД ние изразяваме нашия стремеж да 
работим за по-привлекателна, здравословна и устойчива  градска среда. 

За всякаква допълнителна информация, моля чувствайте се свободни да се свържете с               
ланд.арх. Добромира Лулчева – координатор за проекта и организатор от името на СЛА на следните:                     
e-mail: dobromira.lulcheva@gmail.com ,  ulab.exhibition@gmail.com ,  мобилен : 0896724814 

Организатор на изложбата:                                                                  

Съорганизатори:                                                                    
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