
Достъпът до обекта се осъществява 
от ул. Галичица. Автомобилният 
подход е решен в двата края на 
имота - от Запад чрез алея, водеща 
към двулентова рампа към сутерен и 
от Изток - чрез друга двулентова 
рампа с пряк излаз на уличната 
мрмрежа. Главният вход за сградата е 
разположен към ситуираната 
непосредствено до улицата секция А 
и обслужва и обществени дейности. 
Входовете за останалите две секции 
са достъпни през вътрешен двор с 
ограничен достъп за посетители.  
ДворнДворната площ е решена с богато 
озеленяване, алеи и места за отдих. 
Съществуващите дървесни видове са 
максимално запазени и са добавени 
нови. Нивото на първия етаж е 60см 
под нивото на прилежащия терен -  
височина, необходима за 
ттехнологичното решение на зеления 
покрив над плоча гаражи. Резервоар 
за събиране на дъждовна вода служи 
за напояване на зелените площи. 
Сградата се състои от три секции с 
приблизително квадратна форма в 
план, разместени една спрямо друга и 
навътнавътре в имота. Броят паркоместа 
е 176, разположени в двете подземни 
нива като самостоятелни и сдвоени 
гаражи. За съхранение на велосипеди 
са предвидени три помещения в 
сутерените. 
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The access to the site is from Galichitsa 
Street. The car approach serves both 
ends of the plot - from the West via an 
alley leading to a two-lane ramp to the 
basement and from the East - via anoth-
er two-lane ramp with direct access to 
the street network. The main entrance is 
loclocated to the situated near the street 
building section A and also serves 
public activities. Entrances for the other 
two sections are accessible by a court-
yard with limited visitors’ access. The 
yard features abundant landscaping, 
alleys and recreation places. The exist
ing tree species are preserved as much 
as possible and enriched with new ones. 
The level of the first floor is 60 cm below 
the adjacent terrain level - the height, 
required for the technological solution 
of the green roof above the garages 
slab. Irrigation of green areas is provid-
ed by a rainwater-collecting tank. The 
building consists of three sections with 
approximately square shape in plan, 
offset from each other and inside the 
property. The number of parking spaces 
is 176, located in the two underground 
levels as single and double garages. 
TThere are three rooms in the basement 
for storing bicycles.


