
Конструкцията на “Милениум център” е 
монолитна, скелетна и безгредова. 

Сеизмичното натоварване се поема от 
централни стоманобетонови ядра и 

стоманобетонови рамки. Укрепването на 
изкопа е чрез секантни пилоти  ф600 – 

500 бр. – един бетонов и един 
стстоманобетонов захапващи се – 

анкерирани на два реда, с дължина на 
анкера 20м. Фундирането на сградата е 
с висящи пилоти - 520бр., с дължина 18

м. и диаметър 1180мм., а общата 
фундаментна плоча е с дебелина 180 

см. 
Покривната конструкция над конгресния 
център е решена с натискова дъга и 
обтегач, и е уникално решение за 
сгради /обикновено се използва при 

мостовото строителство/. Дъгата служи 
и за покрив на ресторанта намиращ се 

на горното ниво. 
На покриНа покрива е проектирана  

хеликоптерна пощадка с диаметър 22м., 
за кацане на хеликоптери с обща маса 
5т. Изчислена е и за аварийно кацане 

със скорост 3,6м.с. Под нея е 
проектиран етаж – площадка за 

посетители с общ поглед към града във 
всички повсички посоки. От нея посетителите ще 

могат да наблюдават 
забележителностите на града.

Фасадата е елементна, производство на 
„Рейнарс Алуминиум”. Стъклата  са 
„Главербел”  - троен стъклопакет – 
10.16.4.16.4, с ниско съдържние на 
желязо – low iron glass. Дават 73% 

редукция на слънчева светлина и шест 
пъти по-ниско топлопреминаване чрез 
най-нонай-нова генерация покритие.  Чрез 
тази комбинация е постигната 

шумоизолация равняваща се на зид с 
45см. тухла.

За цялата сграда е проектирана 
енергоефективна енергийна система от 
ново поколение чрез интегрирана 
система с интелигентно централно 

управление.

The structure of  “Millennium Center” is 
monolithic, skeletal and with flat plates. 
The seismic load is borne by central 
reinforced concrete cores and 
reinforced concrete frames. The 

reinforcement of the trench is carried 
out by seizure pilots ф600 - 500 pcs. - 
one concrete and one reinforced one concrete and one reinforced 
concrete overlapping ich other - 

anchored in two rows, with an anchor 
length of 20 m. The foundation of the 
building is with hanging pilots - 520pcs, 
with a length of 18m. and a diameter of 
1180 mm, and the foundation slab is 

180 cm thick.180 cm thick.
The roof structure over the congress 
center is designed with a pressure arc 
and a tensioner, and is a unique 

solution for buildings (usually used in 
bridge construction). The arc also 
serves as an roof of the restaurant 

located on the upper level.
On the roof is designed a helicopter On the roof is designed a helicopter 
landing pad with a diameter of 22 

meters, for landing helicopters with a 
total mass of 5 tones. It is also 

calculated for an emergency landing at 
a speed of 3,6 m / s. Below it is 

situated a floor -a  visitors observetion 
site overviewing the city in all site overviewing the city in all 

directions from wich visitors will be able 
to observe the sights of the city.

The façade is elemental, produced by 
"Reynaers Aluminium". The glass is 
from  "Glaverbel" - triple glazing - 
10.16.4.16.4, with low iron content. 

They give 73% reduction of sunlight and 
six times lower heat transfer through 
the latest generation coverage. This 
combination has achieved a sound combination has achieved a sound 

insulation equivalent of a wall of 45 cm. 
brick.

For the whole building, a new 
generation of energy-efficient energy 
system is designed with an integrated 
intelligent central management system.
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