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Програма на проекта 
 
Симбиотичната архитектура на пространствата за обществено обслужване на бизнеса от една страна и на културата 
и изкуствата от друга представлява непредубедено и  градивно смислово поле,  в  което съжителството на разност‐
ранни и дори противоречиви аспекти на градския живот създава възможността те да бъдат мислени интегративно. 
Настоящото задание отправя предизвикателството да бъде адресирана тази връзка между две важни характеристи‐
ки на съвременното общество: корпоративната култура с нейните присъщи, но и постоянно изменящи се конвенции 
от работен тип и условно ирационалният компонент на неподвластната на комерсиалното свобода на духа, изразя‐
вана по най‐чистия начин – чрез генерирането и показването на изкуство. Липсата на пълноценно и колаборативно 
взаимодействие между посочените компоненти създава предпоставки за културен колапс, който често наблюдава‐
ме,  консумираме  или  за  който  допринасяме  дори  без  да  осъзнаваме.  В  този  смисъл  симбиотичните  отношения 
следва да бъдат култивирани, възпитавани и насърчавани, като се има предвид отговорността, според която различ‐
ните съотношения между тях предпоставят градската среда в нейната форма на условна сложна обществена екосис‐
тема.  Резултатите  от  получената  екосистема  би  следвало  не  просто  да  фаворизират  механично  единия  от  двата 
компонента за сметка на другия, но да съдържат потенциала за различна теоретично изведена форма на свързване 
между бизнес и  култура. В  този  смисъл целта на  заданието е да провокира изследвания и въпроси към наистина 
нови проявления на архитектурно „място“, където бизнесът не може без култура и културата не може без бизнес. 
Така дефинираната задача не се отнася просто за офис център от висок клас, в който са включени експозиционни 
пространства (условно разширение на непосредствено наличната сграда на ИНТЕРПРЕД), а поставя фундаментални 
въпроси за възможната поява на качествено нови типологии от обществено естество. 
 
В смисъла на предложеното изследване съдържанието за проектиране по настоящото задание е относително сво‐
бодно.  То  регламентира  единствено  типовете  площи и дяловете  на  посочените  по‐горе  компоненти  от  съответно 
офисен и художествено‐експозиционен тип, но не указва конкретни взаимоотношения между тях. До каква степен 
бизнесът и изкуството са разделени, допирни, взаимно проникващи и/или напълно хомогенизирани (включително с 
помощта на външен реагент,  условен емулгатор)  би се определило от авторската идейна основа на всеки проект. 
Свободата на проектните решения е за сметка на проучванията към изискванията от обективен характер за офисни и 
експозиционни пространства, за които следва да са проведени на изключително високо ниво –  проучванията следва 
да доказват възможността всяко конкретно проектно решение за центъра да работи успешно като сложен сграден 
организъм с присъщите обективни особености за тази цел (достъп, обслужване, целесъобразност и обезпеченост от 
всякакъв друг утилитарен вид) –  за конкретно предвиден от авторите брой посетители от всеки програмиран тип. 
Под  внимание  следва да бъде  взето  както  актуалното  състояние на  еволюцията на работното място  в  пост‐ковид 
пост‐дигиталното състояние на обществото,  така и актуалното значение и еволюция на културно‐експозиционните 
обществени пространства в същия този обществен контекст. 
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Ситуация 
 
Локацията за проектиране на Световен търговски и културно‐експозиционен център ИНТЕРПРЕД‐2 е в една от южни‐
те части на София – ж.к. „Изгрев“, където (не винаги кохерентно) с губещия се човешки мащаб и неформалността си 
жилищните зони и галерията‐музей „Дечко Узунов“ съжителстват с емблематични със съвременната си историчност 
обществени пространства и сгради на различни институции от финансов и търговски тип, включително посолства. По 
отношение на градската морфология и инфраструктура характерно за района е наличието на доминиращото покрито 
надземно  линейно  трасе  на  метролинията  „Люлин‐Младост“  по  продължението  на  бул.  „Драган  Цанков“,  която 
разделя жилищните квартали „Изгрев“ и „Изток“ както в план, така и условно по надморско равнище, за да измести 
вниманието от донякъде сложната присъща за района топография. Главното присъствие обаче е отредено за същес‐
твуващата сграда на ИНТЕРПРЕД, която сама по себе си представлява основна находка в контекста на българската 
архитектура  от  втората  половина  на  XX  век.  Отчитането  на  нейното  активно  присъствие  (идейно,  морфологично, 
утилитарно свързано на физическо ниво и т.н. – съгласно избора на авторите студенти) в проектните разработки е 
задължително. 
 
 
 
Организация на процеса на разработването 
 
1. Проектът е предшестван от ПРОУЧВАНЕ с продължителност 3 до 4 седмици, което включва: 

1.1. Архитектурно проучване – развива се по две успоредни, но различни направления: 
1.1.1. Изследвания върху характеристики на предпоставящите проекта фактори: 

1.1.1.1. хора – типични и специфични (различни); 
1.1.1.2. отношения; 
1.1.1.3. дейности. 

Широкият градски контекст и други фактори също са обект на проучване 
1.1.2. Анализ на пространства от аналогичен тип с отношение към проекта 

Пространствата не се отнасят задължително до сгради, сходни по предназначение на за‐
дадената тема.  Авторите  следва  да  оценят  различното място  на  произход  и  присъща 
среда на особените обекти и събития в проучваните  места и тази 

1.2. Проучване на ситуацията – то се извършва в два контекста: природен и културен; аналогично на архитек‐
турното, проучването на ситуацията се развива по две успоредни, но различни направления, разглеждани 
в хронологията на историческото време: 
1.2.1. Характеристики на: 

1.2.1.1. хора – типични и специфични (различни значими личности); 
1.2.1.2. отношения и случки; 
1.2.1.3. осъществявани дейности. 

1.2.2. Анализ на характеристиките на мястото: 
1.2.2.1. описване на основните характеристики на ситуацията и възможните поведения в нея; 
1.2.2.2. аналогични примери. 

ПРОУЧВАНЕТО се характеризира с материален израз – от направеното проучване има смисъл, когато проучените 
данни  са  трансформирани  в материален  израз  съгласно  контекста  на  проекта  чрез макети,  3D  модели,  схеми, 
таблици, различни експерименти и т.н. В тази връзка данни, които не определят проекта, не представляват инте‐
рес. 
 
2. ПРОЕКТИРАНЕ с продължителност 11 до 12 седмици, което включва: 

2.1. Проектиране, което съдържа в себе си предварително представяне или предаване (по преценка на воде‐
щите преподаватели в конкретната група) на междинна фаза на резултати от проектирането; 

2.2. Финализиране на окончателен проект – в рамките на последните 4 седмици. 
 
 
 
Критерии при оценяването: 

 наличие на проучване по темата на проекта; 

 наличие на връзка със зададения контекст; 

 генериране на необходим набор от изясняващи четими чертежи (ситуации, планове, разрези, фасади); 

 въздействие на проектното предложение; 

 постигната степен на послание и/или иновативност на проектното предложение. 
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СЪДЪРЖАНИЕ

дял от общата площ 

на ценъра, [%]

20

дял от общата площ 

на ценъра, [%]

40

дял от общата площ 

на ценъра, [%]

25

дял от общата площ 

на ценъра, [%]

15

групи А+Б+В+Г

12 000

ориентировъчна 

площ, [m2]

1 200

*Конвенционалният случай е описан единствено като ориентировъчен

Показатели:

Обща площ на имота: 5960 кв.м; Устройствена зона: Смф; Плътност на застрояване: 60%; Кинт: 3,5; Минимален 

процент на озеленена площ: 40%

A. Функционална група СВОБОДЕН ДОСТЪП

В конвенционалния случай Функционална група А съдържа посетителски зони (каси, гардероби, вестибюли, фоайета), 

зони за игра на деца, тъговски площи (включително ресторант) и зони за почивка, санитарни помещения.

В конвенционалния случай* Функционална група Б е с отделен вход или с възможност за ползване на 

Функционалната група А като разпределителна форма на достъп. Функционална група Б по същество се отнася до 

осигуряване на места за офисна работа ‐ офисни площи, конферентни и други зали, които следва да се предоставят 

на отделни наематели и/или да се ползват единично от единен такъв. За групата се подразбира, че освен комфорт на 

работния процес, тя следва да предоставя служебен достъп и контрол за него ‐ включително пакинг, както и 

конкретни форми на почивка.

В. Функционална група ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ‐ ПРОСТРАНСТВА ЗА ЕКСПОНИРАНЕ НА ИЗКУСТВО

Б. Функционална група ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ‐ ПРОСТРАНСТВА ЗА БИЗНЕСА

В конвенционалния случай* Функционална група Г е с отделен вход, който остава до голяма степен скрит за 

ползвателите на останалите функционални групи. Функционална група Г по същество се отнася до проектиране на 

раборни места за администрацията на центъра, помещения за обслужващия персонал, складове и стопанско‐

технически помещения, служебен паркинг.

В конвенционалния случай* Функционална група Д се отнася до неклиматизирани пространтва (отворени и/или 

покрити, затворени и/или открити) със свободен достъп за събития на открито ‐ външни продължения на останалите 

функционални групи.

В конвенционалния случай* Функционална група В е с отделен вход или с възможност за ползване на 

Функционалната група А като разпределителна форма на достъп. Функционална група В по същество се отнася до 

определяне на места за експониране от постоянен и/или временен характер на различни форми на визулано 

изкуство. За групата се подразбира, че освен специфични обществени пространства, тя следва да предоставя и 

възможност за тяхното обслужване, както и паркинг за посетители. По преценка на авторите за групата могат да се 

предвиждат и работилници за одаване под наем на отделни артисти или колективи, сдружения и т.н.

Г. Функционална група ОБСЛУЖВАНЕ

Д. Функционална група ДЕЙНОСТИ НА ОТКРИТО ‐ БЛАГОУСТРОЕНИ ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА
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Устройствена зона Смф 
/Смесена многофункционална зона/

Обща площ на зоната за намеса: 5960 кв.м

В т.ч. ПИ 68134.800.1490, 68134.800.1491,
68134.800.1492, 68134.800.1493

Плътност на застрояване: 60%
Кинт: 3,5
Минимална озеленена площ: 40 % 
Мин. 25 % от озеленената площ е 
с висока дървесна растителност.

М1:500   формат: А2 (297х420мм)

Чертежът е ориентиран на север.
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