
  

ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕЧТИТЕ
нов пешеходен мост

при научно-изследователски център София Тех Парк
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ТЕХНОЛОГИЯ 
НА МЕЧТИТЕ

ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕЧТИТЕ е 
пространствен маркер за научно-
технологичния център София Тех Парк.
Това е входно пространство, достъпно 
за широката публика - символичен 
преход към бъдеще, изпълнено с 
иновации. ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕЧТИТЕ е 
вход към територия за развитие на 
познанието – неповторим като процеса 
на търсене на нови знания.
Архитектурният образ на 
пространствената конструкция 
подсказва за сложните връзки, които 
ще са предмет на изследване в 
технологичния център.
Пейзажната ходова линия символизира 
личните търсения на всички, които ще 
изпълват бъдещия комплекс. 
Пространството на моста представлява 
градски площад, чието озеленяване ще 
създаде комфорт и удоволствие за 
преминаващите.
Значителната площ на вертикалните 
части от пространствената конструкция 
на моста ще генерира приходи от 
поставяне на рекламни и/или 
информационни пана. Тези приходи ще 
покриват разходите за поддръжката на 
съоръжението.

Прогнозен Бюджет
Стоманена 

конструкция - 
производство, 

доставка и монтаж

100 тона
вкл. стълбища

420 000лв.

Комбинирано 
покритие на пода – 

озеленяване и 
настилка

645м2 48 375лв.

Стъклени парапети 180м2 8 100лв.

Остъкляване по 
северната страна и 

покрива

1190м2 77 350лв.

Плътно покритие от 
покривни панели

573м2 26 000лв.

Осветление сума 15 000лв.

Отводняване сума 5 000лв.

Асансьори, вкл. 
доставка и монтаж

2бр. 78 000лв.

Обзавеждане и 
оборудване

сума 7 000лв.

Строителна стойност: 684 825лв.

Разходи за 
организация на 
строителството

2% от строителна 
стойност

13 697лв.

Печалба на строителя 4% от строителна 
стойност

27 393лв.

Проектиране и 
надзор

10% от строителна 
стойност

68 482лв.

Допълнителни 
разходи, вкл. 

непредвидени

5% от строителна 
стойност

34 241лв.

Обща прогнозна стойност на проекта: 828 638лв.
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РАЗРЕЗ ПРЕЗ КОНСТРУКЦИЯТА

БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“

Рекламна площ 325м2

 ЦЕНТЪР

БУРГАС

WALLTOPIAЕКСПЕРИМЕНТАРИУМ

Стоманена конструкция, горещо поцинкована 
и боядисана по RAL  1013, pearl white

LED осветление, 10W/m, 1300lm за всяка ивица
(осветлението следва геометрията на покрива)

Структурно остъкляване на покрива

Стъклен парапет 
с дървена ръкохватка

Екстензивно озеленен под,
комбинация между плочи 

от естествен камък и озеленяване

Екстериорна пейка, стоманена конструкция
със седалка от масивна дървесина

Дървена ръкохватка

ЖИЛИЩЕН БЛОК

Права ходова линия - 126м

Пейзажна ходова линия - 134м

Структурно остъкляване 
по северозападната фасада

Югоизточната фасада е отворена 
за естествена вентилация
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Покривни панели - отгоре
HPL с дървесен декор - отдолу
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