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PROJECT AND TEAM INFO
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА И ЕКИПА

The Goals and the Design Task of the Investor - “BLD 33” 
EOOD intend the construction of a modern building with 
mixed purpose (high class housing and public service), 
consisting of three sections, with seven main floors, one 
terraced and two underground levels, for garages. A key 
idea is to preserve the existing tree vegetation to a higher 
extent, supplementing it to an abundantly landscaped 
gagarden, inspiring the name of the project  -  “SECRET GAR-
DENS”. Secret Gardens project is located on Galichitsa 
Street just behind the academic buildings of Sofia Universi-
ty (Faculty of Physics). The main approach is situated south 
of the adjacent Galichitsa Street. To the east and west it 
borders other plots with residential buildings, and to the 
north - public service buildings. The terrain is flat with mini-
mal displacement and hosts two abandoned industrial 
buildings, which are subject to demolition upon the design 
provision. 

Целите и Заданието на Инвеститора -  „БЛД 33“ ЕООД 
предвиждат да се изгради модерна сграда със смесено 
предназначение (висок клас жилища и обществено 
обслужване), състояща се от три секции, със седем 
основни етажа, един терасовиден и две подземни нива, 
отредени за гаражи. Ключова идея в проекта е 
запазването в максимална степен на съществуващата 
дървеснадървесна растителност, добавяйки нова в богато 
озеленена градина, от където е инспирирано и името 
на проекта – „SECRET GARDENS”. Secret Gardens се намира 
на ул. „Галичица“ непосредствено зад учебните сгради 
на Софийския университет (факултет по физика). 
Основният подход е ситуиран южно откъм 
прилежащата улица „Галичица“. На Изток и Запад 
грграничи с други парцели, в които са разположени 
жилищни сгради, а на север – със сгради за обществено 
обслужване. Теренът е равен с минимална денивелация. 
В границите на имота се съдържат две изоставени 
индустриални сгради, които за нуждите на проекта 
трябва да бъдат премахнати. 
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