СЪЮЗ НА ЛАНДШАФТНИТЕ АРХИТЕКТИ
СЪЮЗЪТ НА ЛАНДШАФТНИТЕ АРХИТЕКТИ в България (СЛА) е доброволна и независима
професионална организация. СЛА има за цел да утвърждава ландшафтната архитектура
като

комплексна,

художествена

и

утилитарна

дейност,

която

разглеждайки

обществения живот във всичките му аспекти, подобрява качеството на средата за
живот.
Ландшафтната архитектура съчетава среда и дизайн, изкуство и наука. Тя е всичко
извън входната врата - открити пространства около сгради, обществени площади и
пешеходни зони, привлекателни паркове, богато озеленени жилищни комплекси,
малки обществени градини, частни градини и резиденции, устроени скоростни
магистрали, зони за рекреация, къмпинги, зоопаркове и ботанически градини и много
други открити пространства и територии. Ландшафтната архитектура не е просто
професия на бъдещето, това е професията за по-добро бъдеще.
Обхвата на дейност на ландшафтните архитекти е зашеметяващ. От устройственото и
градоустройствено планиране и управление на ландшафта на националните и
природни паркове, проектиране на обществени открити пространства, частни градини
и ресиденции, през управлението и контрола при изграждането и поддържането на
откритите пространства, до управлението и възстановяването на нарушени ландшафти.
Ландшафтните архитекти се стремят да приспособят практическите потребности на
човека, комбинирайки естетизиране на градската и извънградска среда с решаването
на различни екологични проблеми, предизвикани от урбанизацията. Те имат широк
поглед върху глобалната картина и играят все по-важна роля в решаването на големите
проблеми на нашето време: изменение на климата, устойчивото развитие на средата и
общностите, водни и жилищни проблеми и предотвратяването на глада.
СЛА работи за повишаване на професионалната квалификация на своите членове и
издигане ролята на ландшафтната архитектура сред обществото, за да се гарантира, че
професията попада сред приоритетите на местните, областни и централни политики.
Защитава и обединява творческо-професионалните интереси на ландшафтните
архитекти, работи за хармоничното и устойчиво планиране и изграждане на
териториите в населените и извънселищни места. Подпомага развитието на

образованието по ландшафтна архитектура и усъвършенстване на нормативната база,
касаеща устройство на територията, опазване на околната среда и строително –
инвестиционния процес. СЛА подкрепя и защитава държавното регулиране в областта
на ландшафтната архитектура и следи за неговото стриктно прилагане. СЛА е в помощ
на държавните институции в провеждане на политики за планиране и изграждане на
устойчива градска среда, за рационално и ефективно използване, възстановяване и
опазване на природните ресурси. СЛА се стреми да създава най-високи стандарти в
областта на ландшафтната архитектура и градинско-парковото изкуство в България.
Развива и разширява сътрудничеството с български, чуждестранни и международни
организации в областта на ландшафтната архитектура, архитектурата, производството
на декоративни растителния, екологията и др.
Член е на Международната и Европейската федерации на ландшафтните архитекти
(IFLA и IFLA Europe) и CIVILSCAPE (международна асоциация за опазването на
ландшафта, неговото управление и планиране в съответствие с Европейската
конвенция за ландшафта)

