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Сграда 5 се намира в центъра на Бизнес Парк
София, в югоизточната част на гр.София.
Сградата е една от последните построени в
мащабния комплекс, на мястото на открит
паркинг между две съществуващи сгради
– Сграда 3 и Етажен паркинг Р1. На юг от
Сграда 5 се намира централното парково
пространство и основния пешеходен поток
в Бизнес парка.
Първата цел на проекта е да формира
централното пространство на парка
и да даде органичен завършек на
комплекса, хармонично обвързвайки се
със съществуващата среда. Втората цел е
да разчупи някои стереотипи в офисните
сгради и да покаже, че сложните и органични
архитектурни форми са възможни за този
тип сгради. Третата цел е да предизвиква
наблюдателите с постоянната промяна
на образа си дължаща се на играта на
светлината с фасадата.
-ENBuilding 5 is located in the center of Business
Park Sofia, in the south-east part of Sofia city.
The building is one of the last constructed in
the complex, at a former open air car parking
between two existing buildings – Building 3
and Car parking building P1. South of Building
5 is the central green park space and the route
of the main pedestrian flows in the Business
Park.
The first target of the project is to shape the
central space of the Business Park and to give
an organic completion of the complex, harmonically integrating the new building in the
urban context. The second target is to break
some stereotypes for the office buildings and
to manifest that also the complex and organic
architectural forms are possible for such types
of buildings. The third target is to challenge
the observers with constant change of the architectural appearance, caused by the play
between the light and the facade.
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Подиумът е част от мащабният офисен
комплекс Капитал Форт. За целите на
конкурса Подиумът се разглежда като
самостоятелен архитектурен обект, заради
неговата пространствена и функционална
сложност, богатството на интериора, и
времевата разлика в проектирането

Капитал Форт е комплекс от висока и ниска
офисна сгради, разположени върху общ
Подиум и подземни паркинги. Намира се на
основната градска магистрала на гр.София в
атрактивна територия за инвестиции в нови
сгради.
Подиумът е комбинация от обширни
открити и закрити публични пространства, и
разнообразни обсужващи и търговски обекти.
-ENThe Podium is a part of the large scale office
complex Capital Fort.

For the purposes of this competition, the Podium
is considered as an individual architectural object, because its spatial and functional complexity, richness of the interior, and time difference of
the design.
Capital Fort is a complex of High-rise and Lowrise office buildings, standing above a common
Podium and underground parking. It is located
at the main urban highway in the city of Sofia, in
an area attractive for investments.
The Podium is a combination of vast open and
closed public spaces, and a variety of amenity
sites.
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