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ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ / UNDERGROUND FLOOR

1. Склад към залата за изпълнителски изкуства 38м² 
/  Storage to the hall for performative art 38sqm
2. Техническо помещение 21м² / Technical 21sqm
3. Склад за общи нужди 17м² / Storage for general needs 17sqm
4. Гардероб 22м² / Cloackroom 22sqm
5. Техническо помещение 8м² / Technical 8sqm

ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ / GROUNDFLOOR

1. Гримьорни - 40м² / Dressing rooms 40sqm
2. Склад 29м² / Storage 29sqm
3. Събирателно място за артисти 20м² / Artists’ gathering area 20sqm
4. Творческо студио 40м² / Creative studio 40sqm

5. Входно пространство 15м² / Artists’ entrance area 15sqm
6. Място за почивка 41м² / Artists’ “Living room” 41sqm
7. Голяма зала за изпълнителски изкуства 392м² 
/ Hall for performative art 392 sqm
7a. Озвучителна и осветителна кабина 20м² 
/ Sound and lighting cabin 20sqm 
8. Камерна зала 129м² / Small hall for performative art 129sqm
8а. Озвучителна и осветителна кабина 10м² 
/ Sound and lighting cabin 20sqm 
9. Съблекални 34м² / Dressing rooms 34sqm 
10. Склад 10м² / Storage 10sqm
11. Продажба на билети 10м² / Ticket shop 10sqm
12. Фоайе 82м² / Foayer 82sqm
13. Охрана 4м² / Security 4sqm
14. Магазин за рекламни материали и библиотека 20м² 

/ Shop and reading area 20sqm
15. Коуъркинг 62м² / Coworking 62sqm
16. “Сигурно място” 28м² / “Safe room” 28sqm
17. Работилница за макети 28м² / Fablab 28sqm
18. Тоалетни 42м² / WC 42sqm
19. Кафе-бар 183м² / Cafe-bar 183sqm
20. Склад към кафе-бара 12м² / Storage for the cafe 12sqm

ПЪРВИ ЕТАЖ / FIRST FLOOR

1. Офиси 69м² / O�ces 69sqm
2. Тоалетни 17м² / WC 17sqm
3. Студиа за гостуващи артисти 86м² / Art residencies 86sqm
4.  Изложбена зала 117м² / Exhibision hall 117sqm
5. Техническо помещение 4м² / Technical 4sqm

цветът на съществуващите 
тухлени стени е използван  

като цвят на металната 
фасада на новите сгради

the color of the exhisting brincks 
is used for the color of the metal 

mesh of the new parts

Структурата на тавана остава видима, 
като се добавят аркови елементи, с цел 
да се създаде възможност за интересно 

осветяване и пространство за 
технически елементи 

the ceiling structure stays visible, in addition 
arch elements are added in order to create 

difuse lighting system and  host the 
neccessary installations

Материалите и структурата на 
съществуващата сграда са реставрирани 

и съхранени, добавена е вътрешна 
топлоизолация. Ритъмът на фасадата е 

запазен, като са избрани звукоизолираща 
трислойна прозоречна дограма  

The building materials and structure are 
restored and thermal insulation is added from 
the inside. The facade rythm is kept with new 

soundproof window frames

характерните графити са 
реставрирани и запазени, 
като част от историята на 

сградата
the characteristic gra�tti are 

preserved and restored as part 
of the history of the building

Подът е с “плаваща конструкция”, с финална 
настилка линолеум, в два нюанса. По този начин 

са пресъздадени индустриалните отвори в 
съществуващата сграда, без да се създават 

функционални затруднения.
The �oor contruction is a “�oating �oor”, with 

linoleum �nish in two shades of one color. In that way 
the exhisting industrial openings in the �oor are 

represented, without creating functional di�culties.
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ТИКО е  резултат от съчетанието на историята 
на сградата с новата й функция - Топлоцентрала 
за Изкуство, Култура и Образование. 
Визуалната идентичност е създадена на  база на 
креативната същност на сградата - позволява 
модификации, запазвайки идентичността 
си. Цветовото съчетание отново комбинира 
старо с ново - цветът на характерните розово-
червени тухли от старата сграда, комбиниран с 
констрастно синьо. ТИКО  чака теб!

TICO is a result from the combination of the history 
of the building with its new function - Topocentrala 
for Arts, Culture and Education. The visual identity 
is based on the creative character of the building, it 
allows creative input, while preserves its identity. The 
colors as well have been chosen on the ralation old 
and new - the color of the exhisting pink-red brinks 
and a bold, contrasty blue.

Йога класове / 
Yoga classes

Бар на открито / 
Open bar

Открита изложба / 
Openair exhibition

Лятно кино / 
Summer screenings

Градски плаж / 
Urban beach

ФУНКЦИОНАЛНА СХЕМА / FUNCTIONAL DIAGRAM ИНТЕРИОРНА КОНЦЕПЦИЯ И ЗАПАЗВАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА / INTERIOR  PRESERVATION CONCEPT ВИЗУАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ / VISUAL IDENTITY

ПОГЛЕД ОТ КАФЕ-БАРА КЪМ ЗОНАТА ЗА СЪБИТИЯ / VIEW FROM THE CAFE/BAR TOWARDS ЕVENT ZONE ГЛАВНА ЗАЛА ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ИЗКУСТВА / MAIN HALL FOR PERFORMATIVE ART

ПРОСТРАНСТВО ЗА ВРЕМЕННИ СЪБИТИЯ / TEMPORARY ACTIVITY HUB


