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София Бизнес Тауърс

 Има проекти, които могат да променят облика на един
град и да се превърнат в символ на неговото развитие.

 Има бизнес сгради, които могат да променят имиджа на
компаниите и да подпомагат техния просперитет.
 Има локации, които с времето стават все по-актуални и
тъсени.

 Такива проекти се появяват рядко на пазара и са обре-
чени на успех. София Бизнес Тауърс е един от тях:
 - впечатляващ проект, който ще промени силуета на гра-
да,
 - иновативната сграда, която ще даде нов импулс в биз-
неса на нейните обитатели,
 - перфектната бизнес локация, с огромни перспективи
за развитие.
 Албумът представя подробна информация за един ул-
тимативен проект - София Бизнес Тауърс.

 В следващите страници е описана концепцията за про-
екта, специфичните характеристики и параметри на сграда-
та. Представена е текстова и графична информация относно
предлаганите видове площи. Показани са етажните планове и
триизмерни визуализации на екстериора.

 Обобщени показатели:

 Площ на имота общо: 8 412 м2
 УПИ II: 7 597 м2
 УПИ III: 815 м2
 Застроена площ: 5 081 м2
 Разгъната застроена площ: 83 534 м2
 Височина до най-високата точка на сградата: 100 м

 Албумът е създаден от А и А Архитекти. Всички графични и 
текстови материали в този албум са обект на авторско право.

Aприл 2016 г. София.
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 Проектът София Бизнес Тауърс е 
разположен на една от най-атрактивни-
те локации в София - бул. Цариградско 
шосе.
 
 Бул. Цариградско шосе свързва 
центъра на София с о коловръстния път, 
магистрала Тракия към Пловдив и и с-
танбул. 
 Също така той е и основната ар-
терия за достъп до Летище София чрез 
пътния възел с бул. Брюксел, както и ос-
новна градска магистрала за достъп до 
няколко жилищни района с население 
общо над 400 000 жители.    
Булевардът е и единствената изградена 
до момента в София истинска градска 
магистрала с пресичане на кръстовища-
та на две нива. 
 
 Всички тези фактори превръщат 
бул. Цариградско шосе в най- важната 
съвременна градска артерия в София 
и силно предпочитано място за локация 
на бизнес и търговски обекти.

 о тличният комуникационен дос-
тъп и възможностите за строителство на 
мащабни проекти създадоха предпос-
тавки за бързото развитие на територия-
та около булеварда и изграждането на 
обекти с голяма притегателна сила. 
 Близостта до летище София е от 

голямо значение за бъдещите наемате-
ли и техните чуждестранни партньори. 
 н е са много локациите, които мо-
гат да се похвалят едновременно с дос-
тъп до летището и центъра на европей-
ска столица в рамките на 10 мин. 
 
 Градският транспорт е също мно-
го развит в района  на проекта. 
 В периметър от 700 м има 3 спир-
ки на градски транспорт, обслужващи 11 
автобусни линнии и 2 тролейбусни ли-
нии. 
 н а разстояние 1 автобусна спирка 
има същестуваща станция на Софийско-
то метро.
 и ма планове за бъдещо разшире-
ние на третия диаметър на Софийското 
метро до зоната на проекта.

 Време за достъп с автомобил:
 - Летище София – 7 мин.
 - Център на София – 10 мин.
 - о коловръстен път – 7 мин
 
 Проектирани са четири пешеход-
ни входа от ниво терен, два входа за ав-
томобили към подземните гаражи и това-
рна рампа за обслужване на търговските 
обекти. Предвидена е възможност 
за пешеходна връзка към съседната 
сграда на Софийски университет.
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 В непосредствена близост до 
София Бизнес Тауърс бяха изградени 
мащабни проекти привличащи еже-
дневно хиляди посетители и служите-
ли: The Mall, Europe Trade Center, Mega 

 С изграждането на проекта Со-
фия Бизнес Тауърс се очаква зоната да 
се превърне в най-големия действащ 
съвременен бизнес и търговски клъс-
тър в София.

 Чрез наличната пътна инфра-
структура и близките кръстовища на 
две нива е възможно да се достигне до 
проекта от основните посоки на движе-
ние – Летище София, Център София, 
Жилищен район Младост, о коловръс-
тен път (Пловдив).
 

силует на североизток



.010страница . 011

 Високата 100м  офисна кула ще 
формира градския силует по бул. Ца-
риградско шосе
 - най-натоварената транспортна 
артерия на столицата, превръщайки се 
във важен
градоустройствен репер.

 Сградата ще маркира тази 
част от булеварда и ще бъде основен 
ориентир и лице
 на града пред пътуващите към и 
от Летище София.

силует на северозападсилует на югоизток
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 Електически инсталации 
 Сградата е с първа категория на захранване от два неза- 
висими източника със средно напрежение за по-голяма сигурност 
против срив в електрозахранването.
 В сградата са разположени два транформатора в сутерена на 
сградата и един на покрива на Блок А, както и един на покрива на 
Блок Б за захранване на ОВиК консуматорите на покрива.
 Допълнително са предвидени три броя дизелгенератора за 
резервно захранване.
 За захранването на консуматорите в сградите, са предвиде- 
ни за изграждане 9 бр. главни трансформаторни табла. Връзките 
между трансформаторите и главните трансформаторни табла ще 

 Телекомуникации
 Телекомуникационната инфраструктура ще бъде изградена 
посредством последно поколение симетрични медни кабели и 
влакнесто-оптични кабели.
 В частта опорна мрежа се използват приоритетно оптични 
компоненти, а в частта хоризонтална мрежа – медни компоненти.  
Изградената по този начин инфраструктура гарантира високо- 
качествена и надеждна среда за пренос на глас, данни и видео.
 Предвижда се използването на влакнесто-оптични и много- 
чифтови симетрични кабели за изграждане на магистралната 
районна подсистема и симетричните медни кабели – основно за 
пренос на глас.

 Осветление
 Изкуственото осветление е проектирано спазвайки съвре- 
менните европейски нормативи за осветеност на помещенията.  
 Осветителните тела са монтирани на окачени тавани. Управ- 
 
 Вентилация
 Проектирани са системи за децентрализирана вентилация с 
висока ефективност, разположена на всеки етаж с подаване на 
пресен въздух и изхвърляне на отработения въздух директно на 
фасадата.  
 Пресен въздух се взима от фасада с неподвижни жалузийни 
решетки с мрежа и вграден предварителен филтър. Основно загря- 
ване на постъпилия външен въздух след рекуператорите се из- 
вършва от проходен климатичен агрегат на фреон директно изпа- 
рение, монтиран по пътя на въздуховода.

 Климатизация
 Сградата е оборудвана с високоефективни фреонови термо- 
помпени климатични агрегати на директно изпарение. Системата е 
тритръбна за всички офиси.
 Външните тела са разположени на специални места по пок- 
ривите на сградите и в обособени технически етажи. Вътрешните 
тела са таванни вентилаторни конвектори, разположени в окачени- 
те тавани на помещенията.

се осъществят посредством шинопроводи. 
 За захранване на различните наемни единици в сградата 
се предвиждат отделни разпределителни табла. Всеки извод, 
захранващ наемна единица, в главните разпределителни табла,  
е съоръжен с автоматичен прекъсвач и с трифазен двойнотари- 
фен електромер.
 Предвидено е помещение за изграждане на централно 
UPS оборудване в зависимост от конкретните изисквания на бъ- 
дещите наематели.
Предвидена е система за мълниезащита, специално проектира- 
на за високи сгради, поемаща и хоризонтални мълнии.

 Предвидени са четири сградни комуникационни помеще- 
ния. За всяка от офисните наемни единици са предвидени 
офисни разпределители. За всяко работно място ще има едно 
RJ45 за телефония и едно RJ45 за компютърна мрежа.    
 Хоризонталното окабеляване се изпълнява с медни 
кабели, които позволяват пренос на звук, изображения и данни. 
Кабелите се полагат в двойния под, като контактите за 
компютрите и телефоните са монтирани близо до работните 
места.
 На покрива на сградата има възможност за разполагане 
на антени и телекомуникационно оборудване

 
лението му е възможно да бъде включено към БМС системата. 
 Проектирана е цялостната евакуационна система за 
осветление, която се включва в случай на авария. 
 
 
 Подаването и засмукването на въздух в помещенията се 
извършва с топлоизолирани и шумоизолирани  въздуховоди, 
монтирани в окачения таван.
 Използват се последно поколение енергоефективни ка- 
нални рекуперативни камери, които намаляват значително 
разхода на енергия за обработка на пресния въздух.
 Има възможност и за естествена вентилация на помеще- 
нията чрез отваряне на части от фасадата. Всички конвектори са 
свързани с БМС системата за отворени прозорци.

 Всички конвектори ще се захранват с вертикална и хори- 
зонтална тръбна мрежа от медни тръби, монтирана в окачен та- 
ван с топлоизолация.
 Всички ситеми ще бъдат оборудвани със собствен соф- 
туер за отчитане на консумирана енергия и свързани с центра- 
лен БМС на сградата.
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 Пожароизвестяване и пожарогасене
 В сградата е проектирано да бъдат изградени осем адреси- 
руеми пожароизвестителни централи. Пожароизвестителните цен- 
трали са свързани помежду си и са организирани така, че да се за- 
действат при възникване на пожар, в което и да е помещение, за 
което се изисква пожароизвестяване.
 Пожароизвестителните адресируеми централи (ПИЦ) са с 
микропроцесорно управление и притежават възможност за инте- 
грирана работа при извънредни обстоятелства. Позволяват момен- 
тално локализиране на помещението, което е дало сигнал за пожар 
или авария. Към ПИЦ са свързани димнооптични датчици, термични 
датчици, ръчни пожароизвестители, изолаторни модули и сирени.

 Водопровод
 Водоснабдяването на сградата ще се осъществи от уличен 
водопровод. 
 Заради голямата височина, сградата е разделена на три во- 
доснабдителни зони. Първа зона се водоснабдява гравитачно, а 
втора и трета с помпено-хидрофорни уредби, които черпят вода от 
резервоар, разположен в сутерена. Захранването на резервоара с 
 
 Канализация
 За отводняването на комплекса се предвиждат две сградни 
канализационни отклонения, заустени в уличната канализация. 
 Вътрешната канализационна мрежа, за битово-фекалните 
води, се състои от вертикална част обираща водите от приборите и 
хоризонтална в сутерена, която да ги отведе в уличната 
канализационна мрежа.

 Контрол на достъпа
 Към системата за контрол на достъп са свързани входовете 
на сградата, входовете към офиси, технически помещения, изходи 
към покрива, турникети, автомобилни бариери в подземен паркинг и 
др.
 Системата за контрол на достъп ограничава достъпа и при- 
съствието до определени зони и в определени интервали от време 
на служителите в сградата, съобразно служебните им задължения и 
отговорности.
 Всеки служител ще притежава индивидуална безконтактна 
чип карта с уникален 10-цифров номер, с която ще се идентифици- 
ра в системата. Картите на клиентите са валидни за определен 
срок, след изтичане на който, системата автоматично отнема 
 
 БМС 
Всички технически инсталации на сградата са предвидени с 
възможност да се интегрират с БМС системите. Предвижда се 
пълен контрол и измерване на консумираната енергия, 

 Автоматичното пожарогасене ще се осъществява от 
спринклерна пожарогасителна инсталация. Същата ще реагира 
автоматично при възникване на пожар, като едновременно със 
започването на пожарогасенето да подава сигнал за наличието 
на пожар. Инсталацията ще е оборудвана със спринклерни гла- 
ви за пожарогасене и контролно-сигнални клапани. 
 Спринклерната инсталация е разделена на 19 броя гаси- 
телни секции, захранвани от три помпени групи. Системата се 
захранва от резервоар за съхранение на необходимия запас от 
вода и от уличната водопроводна мрежа.
 

 вода става от уличния водопровод. 
 Резервоарите са два на брой, като в тях ще се поддържа 
вода за питейно-битови нужди, противопожарен запас за спринк- 
лерна инсталация и противопожарен запас за ръчно пожарога- 
сене за средна и висока зона.
 

 Проектирана е отделна канализационна система за от- 
водняване на покривите, свързана с резервоар за събиране на 
дъждовна вода, която ще се използва повторно за напояване на 
зелените площи.

достъпа им.  
 Картата се разчита от монтирани до входно-изходните 
точки четящи устройства (скенери и терминали), свързани към 
контролер (централа), управлявана от компютър със специали- 
зиран софтуер.
 Предвидена е система за видеонаблюдение. Наблюде- 
нието се извършва от камери за външен и вътрешен монтаж.   
 Видео камерите са разположени на места, където минава 
основния поток от хора - фоайета, етажни площадки, периме- 
търа около сградата, както и в подземните паркинги.
 

осветлението, слънцезащитата, контролът на достъпа и други 
системи с възможност за надграждане на системата. 
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