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Сградата на "Милениум център" е с общо  140 000 кв.м. разгъната застроена площ развита в 32 етажа. 
Състои се от три кули – хотел на  32 етажа, жилищна сграда на 18 етажа  и офис център на 24 етажа, 

обединени в основата с обща база на пет етажа.  Сутеренът е на  5 нива и съдържа складове, обслужващи 
и технически помещения и  паркинг за 560 коли. На пето надземно ниво е проектиран конгресен център 
заемащ площ от 5 300кв.м и съдържащ 6 бр. заседателни  зали, като основната конферантна зала е с 
площ 780 кв.м. с места за 768 човека. Към момента в експлоатация е въведена офисната сграда от 

северната страна на обекта, както и прилежащия подземен паркинг.  Тази сграда разполага с  25 000 кв. м. 
клас А бизнес пклас А бизнес площи, търговски обекти, банков и застрахователен офис на партерното ниво, бирария, 

снекбар, автокозметичен център и обслужващи помещения. 

 Избраният архитектурен подход – сбор от три сгради намалява монолитността на обема, доближавайки 
мащаба до градската среда и запазвайки значимото присъствие. Видът и цветовете на финишните 
материали са съобразени също с цветовете и характера на града с цел максимално доближаване до 
градския силует. Стъклената фасада отразява околните сгради и небето, а сиво-белият цвят на 

елементите и базата е подобен на околните  – НДК, медицинска академия и др. Този метод едновременно 
създава визуален акцент смекчавайки доминирането в силуета на града.

The building of the Millennium Center has a total of 140,000 sq. M. unfolded built-up area developed in 32 
floors. It consists of three towers - a 32-storey hotel, an 18-storey residential building and a 24-floor office 
center, seated on a five-storey base. The building has five underground  levels which includ: warehouses 
serving technical premises and parking lots for 560 cars. On the 5th level, is situated a congress center with 
an area of                    5 300sq.m containing  six  meeting hall's, the main conference hall has an area of   780 
sq.m. with seats for 768 people. Currently, the office building from the north side and the underground parking 
are in operation.are in operation. This building has 25,000 sq. M of class A business areas, retail outlets, a bank and insurance 

office on the ground floor, a beer house, a snack bar, an auto-cosmetic center and service premises.
 The chosen architectural approach - merging of three buildings - reduces the monolithic volume, bringing the 
scale to the urban environment and preserving the significant presence. The type and colors of the finishing 
materials are also arranged in consideration of the colors and character of the city to maximize the urban 
silhouette. The glass facade reflects the surrounding buildings and the sky, while the gray and white color of 
the elements and the base is similar to the surrouding buildings such as - the National Palace of Culture, the 
medical academy and others. This method simultaneously creates a visual accent decrеаsing the dominance 

over the city silhouette.
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А - ЖИЛИЩНА ЧАСТ
Б - ОФИСНА ЧАСТ
В - ХОТЕЛСКА ЧАСТ
Г - ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР

А - RESIDENTIAL PART
Б - OFFICE BUILDING
В - HOTEL
Г - RETAIL CENTER


