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Международен форум 

„ИСТОРИЯ И БЪДЕЩЕ – недвижимо културно наследство и 

енергийна ефективност“ 

29 ноември 2022г. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 

 

9:00- 9:30       Регистрация 

9:30- 10:00     Официално откриване  

▪ Министър на културата на Република България  

▪ Н.Пр. Джузепина Дзара, Посланик на Италия в София  

▪ Киара Петро, Директор на ИТА-Агенция в София  

▪ Роберто Санторели, Председател на Конфиндустрия България 

▪ Председател на Камара на архитектите в България 

▪ Изпълнителен директор на Камара на строителите в България  

 10:15-11:15   Дискусионен панел: институционални модели за  опазване на културното 

наследство в Италия и България   

▪ Италианският модел в опазването на културното наследство - Управление на 

културното наследство към Министерството на културата на Италия  

▪ Българският модел в опазването на културното наследство - Национален институт 

за недвижимо културно наследство  на България 

▪ Енергийна ефективност на историческите сгради - Инж. Урлих Санта, Агенция 

CasaClima 

▪ Представяне на „Европейски принципи на качеството за финансирани от ЕС 

интервенции с потенциално въздействие върху културното наследство“ 

разработени от ИКОМОС– Доц. д-р арх.  Елена Димитрова, член на  Български 

национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и 

забележителните места (ICOMOS България)   

11:15-11:30 Q&A Session 
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11:30-12:30 ПАНЕЛ ОБУЧЕНИЯ И ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ 

▪ Образователен център за архитектурно строителна реставрация в Брацигово, 

стратегически проект на Камара на архитектите и Камара на строителите в 

България – арх.Десислава Димитрова /КАБ/ и Мартина Кръстева /КСБ/ 

▪ ICCROM - (TBC) 

▪ Финансиране на проекти за енергийна ефективност - УниКредит Булбанк   

12:30-13:00 Q&A Session 

13:00-14:00 Лек обяд  

    

14:00 – 16:30 Новият живот на историческите сгради  - Енергийна ефективност 

▪ Новите тенденции: Исторически сгради и чиста енергия - ANIMA 

▪ Представяне на Сертификат CasaClima R (преустройство и обновяване) за 

исторически сгради и Case study:  Проект за енергиийно ефективно обновяване 

на сградата на Италианско посолство в България – Арх. Илария Брауер, Агенция 

CasaClima   

▪ Реализирани проекти за енергийна ефективност на исторически сгради- Агенция 

CasaClima 

▪ Материали и системи за преустройство на исторически сгради  

16:30 – 17:00 Q&A Session 

17:00 – 19:00 Лек Коктейл 

 

ИЗЛОЖБА: „История и изкуство“ на арх. Белин Моллов 


