
остъкляване от прозрачно стъкло
double glazing with transparent glass

огледални панели с намаляващо 
отблясъка UV покритие 

mirror panels with glare-reducing UV film

сглобяеми стб колони с бучарда
precast columns with terazzo finish

сглобяеми стб панели с циментова мазилка
precast wall panels with cement rendering

сглобяеми стб греди с циментова мазилка
precast beams with cement rendering

стенна облицовка от разтеглена 
стоманена мрежа

expanded steel mesh wall cladding

остъкляване от прозрачно стъкло
double glazing with transparent glass

огледални панели с намаляващо 
отблясъка UV покритие 
mirror panels with glare-reducing UV film

сглобяеми стб колони с бучарда
precast columns with terazzo finish

сглобяеми стб панели с циментова мазилка
precast wall panels with cement rendering

сглобяеми стб греди с циментова мазилка
precast beams with cement rendering

тухлена облицовка
brick cladding

постамент за изкуство
plinth for art

сглобяеми стб панели с циментова мазилка
precast wall panels with cement rendering

остъкляване от прозрачно стъкло
double glazing with transparent glass

±0.00±0.00

+3.50

-1.50

+1.00

+6.95

+9.00

+5.30

-2.70

+4.50

прибиращи се седалки
retractable seating

gravel layer
geotextile
insulation
waterproofing
concrete screed
precast structural roof 

покритие от чакъл
геотекстил

топлоизолация
хидроизолация

бетонна замазка
покривни стб 2Т панели

floating floor with 
seamless rubber finish
insulation
concrete screed
reinforced concrete slab

плаващ под с безшевна 
каучукова настилка

топлоизолация
бетонна замазка

стоманобетонна плоча

decorative cement-based 
floor finish
cement screed
insulation
concrete screed
reinforced concrete slab

декоративна циментова 
подова настилка

циментова замазка
топлоизолация

бетонна замазка
стоманобетонна плоча

green roof system
root membrane
insulation
waterproofing
concrete screed
precast structural roof 

система за озеленен покрив
коренова мембрана

топлоизолация
хидроизолация

бетонна замазка
покривни стб 2Т панели

акустични и затъмняващи панели
acoustic and blackout panels

многофункционална система за окачване
multi-purpose suspension system

стенна облицовка от разтеглена 
стоманена мрежа
expanded steel mesh wall cladding

±0.00 ±0.00

-4.80

-2.70

+9.00

+6.40

+2.30+3.40

gravel layer
geotextile
insulation
waterproofing
concrete screed
precast structural roof 

покритие от чакъл
геотекстил

топлоизолация
хидроизолация

бетонна замазка
покривни стб 2Т панели

огледални панели с намаляващо 
отблясъка UV покритие 

mirror panels with glare-reducing UV film

настилка от асфалтобетон върху чакъл
asphalt pavement on gravel

амфитеатрално сядане на открито
open-air theatre seating

+4.50

±0.00

-1.50

±0.00±0.00
+1.00

decorative cement- 
based floor finish
cement screed
insulation
concrete screed
reinforced concrete slab

декоративна циментова 
подова настилка

циментова замазка
топлоизолация

бетонна замазка
стоманобетонна плоча

green roof system
root membrane
insulation
waterproofing
concrete screed
precast structural roof 

система за озеленен покрив
коренова мембрана

топлоизолация
хидроизолация

бетонна замазка
покривни стб 2Т панели

многофункционална система за окачване
multi-purpose suspension system

1:200

фасада юг (сграда север)
elevation south (north building)

фасада изток
elevation east

фасада запад
elevation west

разрез 1-1
section 1-1

разрез 2-2
section 2-2

разрез 3-3
section 3-3

Дизайнът следва простотата и функционалността на 
индустриалните пространства. Конструктивните 
елементи остават видими. Новите елементи са ясно 
разграничими, с изчистен детайл, семпли форми и 
монохромни цветове. Така проектът осигурява среда,  
в която основни герои са изкуството и събитията.   

The design follows the simplicity and the functionality of the 
industrial spaces. The structural elements remain visible. The 
new elements are clearly distinguishable, with elegant details, 
simple shapes and monochromatic colours. Thus, the project 
provides an environment, which heroes art and events. 

Проектът предлага визуален контраст между 
съществуващите материали на Топлоцентралата – 
такива, каквито са, с тяхната патина – и новите 
материали. Остават видими вътрешните и външните 
повърхности, заедно със съществуващите графити. 
Като контрапункт се проявяват гладките, чисти и 
блестящи повърхности на огледалото и стъклото. 

The project proposes visual contrast between the existing 
materials of the Power Plant – as they are, with their patina – 
and the new materials. The exterior and interior surfaces 
remain visible, along with the existing graffiti. As a counterpoint 
to them come the smooth, clean and shiny surfaces of the 
mirror and the glass.


