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ЗЕЛЕНАТА КЪЩА - ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ 

Топлоцентралата е разположена в паркова среда, зад два изкуствени хълма, така 
че едва се вижда. Обемът й е раздробен на три части, с различна височина и 
различна кота нула, като подходът към сградата се осъществява от към най-
неугледната и пространствено маловажна част – трафопоста.  

 

ЗЕЛЕНАТА КЪЩА - ФИНАЛНА КОНЦЕПЦИЯ  

Предлагаме създаване на полупространство, което да донесе усещането, че сме 
включени в спектакъла на общото оживление, още с приближаването към 
сградата. Това се осъществява чрез серия от дървени рамки с цветни 
транспаранти за събитията, които се случват в топлоцентралата. Подходът е 
маркиран и с дълга тревна рампа, която ни отвежда на кота -1.50 м, където се 
намира основното приемно пространство, обединяващо всички културни 
активности в сградата. Този обединителен център е изцяло остъклен и създава 
усещането за преминаване на зеленината през пространството на интериора. 
Усещането за флуидно движение се подчертава и от рампата, която качва 
публиката нагоре, върху зеления покрив на напречно разположената бивша 
складова сграда. Цялото пространство около сградата е затревено. 
Създаваме общ надлъжен обем, чрез обличане на съществуващите структури със 
стъклена обединителна ципа. Това позволява да се постигне усещане за 
непрекъснат контакт на интериора със зеленината от парка. При нужда залите се 
зътъмняват посредством подвижни вертикални жалузи, които създават кинетично 
усещане за живот на тази двойна кожа. 
Предлагаме пълноценно използване на покривното ниво, което се превръща в 
основна площ за уърк шоп, хепънинг и разбира се за рекреация и панорамно 
възприемане на зеленината в парка и Витоша. 
 
Вярваме, че проблемът с трудното забелязване на топлоцентралата може да се 
реши, по един знаков и емблематичен начин, чрез осветяване на короните на 
дърветата върху двата изкуствени хълма, което би създало едно истинско 
лазерно, светлинно шоу и би оживило парка нощем. Можем да организираме 
създаване на инсталации с дърветата, които ще постигнат много интересен и 
променящ се през сезоните образ на целия район на културния център.  

Това е нашата финална концепция – дърво на хълма. 

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ                                                    979 м2 

РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ                            1468 м2 

ЗАСТРОЕНА ПОДЗЕМНА ПЛОЩ                            787.3 м2  

ПЛЪТНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ                                  20 % 

КИНТ                                                                              0.3 

ЗЕЛЕНА ПЛОЩ                                                             70 % 

СЕБЕСТОЙНОСТ                                            2 945 750 лв 
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THE GREEN HOUSE - MAIN PROBLEMS 

The heating plant is located in a park area behind two mounds so you can barely see it. 
The unitary mass of the building is fragmented into three different parts with a different 
height and altitude. The approach to the main building is through the most unnatractive 
and unimportant part of the whole area - the transformer station. 

 

THE GREEN HOUSE - FINAL CONCEPT 

We offer the creation of a half-open area wich would make us feel a part of the whole 
spectacle of mass liveliness as soon as we start approaching the building. This is 
achieved by a number of wooden frames with colourful posters about the different 
events taking place in the heating plant. A long grassy path leads us to an altitude of 
1.50 m above ground level where we find the main reception area, which unites all the 
cultural activities in the building. This unitive center area is all made of glass and creates 
the feeling of the green grass outside entering the interior. The sense of fluidity is 
enhanced thanks to the pathway, which take the visitors up to the green rooftop of the 
lying down building which used to be a storage. The whole space around the building is 
covered with grass.  

We create the feeling of space by covering the whole structure with a glass skin. This 
allows a constant contact between the space inside with the green park outside. When 
necessary, the halls inside could be darkened by adjustable vertical louvers creating a 
kinetic aspect and bringing this glass skin to life. 

We offer a complete utilization of the rooftop by transforming it into the main space for 
workshops, events, and of course, for recreation and a viewpoint for the green park area 
and Vitosha. 

We believe that the difficulty with spotting and locating the heating plant could be 
resolved by lighting up the trees standing on the two mounds. This would create a real 
light and laser show which would liven up the park at night. We could develop an art 
installation project making the trees an interesting part of the whole cultural space, which 
would always change according to the seasons. 

THIS IS THE FINAL CONCEPT - A TREE ON THE MOUND. 

 

BUILT-UP AREA                                                   979 m2 

TOTAL BUILT-UP AREA                                    1468 m2 

BUILT-UP AREA BASEMENT                           787.3 m2 

DENSITY OF CONSTRUCTION                             20 % 

CINT                                                                        0.3  

GREEN AREA                                                         70 % 

TOTAL COST                                              2 945 750 lv 


