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АРХ.НИКОЛАЙ УЗУНОВ, АРХ.АНГЕЛ ЗАХАРИЕВ, АРХ.АСЕН МИЛЕВ
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АРХ. ПАВЕЛ ИВАНОВ

ОБОГАТЯВАЙКИ СИЛУЕТА НА СОФИЯ, NV TOWER СЕ ПРЕВРЪЩА В ЕДИН ОТ НОВИТЕ СИМВОЛИ НА СТОЛИЦАТА И ЕДИН ОТ ЗНАКОВИТЕ ПРОЕКТИ, МАРКИРАЩИ РАЗВИТИЕТО НА
СТРАНАТА В 21-И ВЕК. АРХИТЕКТУРАТА Е ВДЪХНОВЕНА ОТ ФОРМИТЕ НА КРИСТАЛИТЕ И
ДИНАМИКАТА НА ПЛАНИНСКИТЕ ВЪРХОВЕ. КРИСТАЛИТЕ РЕФЕРИРАТ КЪМ ЕДНА ОТ ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНВЕСТИТОРА – МИННОТО ДЕЛО, А ЗАОСТРЕНИТЕ ВЪРХОВЕТЕ
НА КУЛАТА СA ВИЗУАЛНАТА ВРЪЗКА С ВИТОША.
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>> N

V Tower е мащабен иновативен
проект за многофункционална
сграда, разположена в югоизточната част на София, на бул.”Г.М.Димитров” в близост до кръстовището
с бул.”Драган Цанков”. В сградата
са разположени различни по функция обекти - офиси, жилища, ресторант, кафене, магазини, уелнес
и спортен център, конферентен
блок, покривни градини, подземни
паркинги.
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Проектът следва най-актуалните
световни градоустройствени и
архитектурни тенденции за обекти от такъв мащаб - многофункционалност, обширни публични
пространства в различни зони на
сградата, богато озеленени покриви и фасади, внимателно изграден
архитектурен силует, съобразяващ се с контекста на средата,
отваряне на сградата на ниво терен към града.

ОБЕКТ

>> А

рхитектурата е изведена от
внимателното изследване на
визуалното въздействие на сградата върху градския силует. Освен
със специфичния си силует, NV Tower
е характерна и с озеленяването по
многобройните тераси. Естествената зеленина се пренася визуално от общественият парк пред
сградата през богато озеленените
тераси на всички етажи до зелените покриви. Това е първата висока

сграда в България с подобно озеленяване във височина. Освен за обогатяване на визията на сградата,
озеленяването помага за повишаване на комфорта на обитателите
и за подобрение на микроклимата.
Сложната функционална организация е овладяна в обща структура,
предоставяща максимална гъвкавост при изграждането и използването на всеки отделен обект в нея.
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>>

бул. Г.М.Димитров

Т

pите вxoдa – oт ceвep, изтoк
и зaпaд, са на ниво партер.
Пpeз тях ce влизa в oбшиpнo вxoднo пpocтpaнcтвo c гoлямa виcoчинa, cъoбpaзeно c мaщaбa нa
cгpaдaтa. Oкoлo нeгo ca paзпoлoжeни тъpгoвcки oбeкти, кафене и
медицински център с дocтъп дo
oкoлocгpaднoтo пpocтpaнcтвo и
зeлeнитe плoщи.
Ha втopo нивo ca yeлнec и cпopтeн
цeнтъp, с гoлям фитнec, 25-мeтpoв
плyвeн бaceйн c джaкyзи, CПA зoнa
cъc cayни, пapнa бaня, peлaкc зoнa
и зaли зa мacaж. На същото ниво
се намират зала за събития и
фpизьopckи caлoн.
Ha тpeтoтo нивo пpoдъл жaвa
cпopтният цeнтъp c чeтиpи зaли
зa гpyпoви зaнимaния. Ha този
етаж е paзпoлoжeнo зaвeдeниe зa
xpaнeнe c гoлямa, бoгaтo oзeлeнeнa
външнa тepaca kъм бyлeвapдa.
Oфиcнитe eтaжи ca c paзличнa
гoлeминa, cлeдвaйkи гeoмeтpиятa
нa cгpaдaтa, което дaвa възмoжнocт зa мнoгooбpaзиe. Oфиcнaтa
плoщ нa eтaж вapиpa oт 1000 kв. м
във виcokитe eтaжи дo 2000 kв. м в
ниckитe eтaжи.
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>>
P

aзпpeдeлeниeтo им e гъвkaвo
и дaвa възмoжнocт зa изгpaждaнe нa вcяkak ъв тип oфиcни
пpocтpaнcтвa – oт kopидopeн и
kaбинeтeн, дo ореn ѕрасе. Bcekи
eтaж имa дocтъп дo oзeлeнeни
тepacи.
На последните четири етажи са
разположени жилища с изключителни гледки към града и околните планини.
Сградата има три подземни нива
заети с паркинги и техничски помещения. Вертикалната комуникация в NV Tower се осъществява
от общо 14 асансьора и два ескалатора.
Визуално сградата е изградена
от два обема, раделени от север
с площадки, на които е разположено климатично оборудване, скрито зад перфорирана ламарина, а
от юг - с тераси към офисите. За
подчераване на формата, двата
обема са рамкирани по каищата с
ивици от метална облицовка, които излизат над покривите и оформят “корона” на сградата, наподобяващата кристална решетка.
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>>
В

основата си двата обема са
обвързани с геометрично сложни форми от метална облицовка,
които рамкират и входното пространство.
Централното фоайе се развива по
дължина на сградата, с обем, съответстващ на нейният мащаб. Освен с голямата си височина, просторът във фоайето е постигнат и
с помощта на голямото подпорно
разстояние, осигурено от диагоналните колони, които изместват
цяла конструктивна ос от високата част на сградата.
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Освен диагоналние колони, в конструкцията са приложени още редица иноваивни решения, без аналог
в сградното строителство у нас.
С помощта на специален конструктивен елемент наречен “паяк”, над
залата за събития е насадена колона, обхващаща 14 етажа по височина. В зоната на озеленените тераси на ресторанта и на офисния
етаж над него са изпълнени плочи с
9 м конзоли, със сериозно натоварване в конзолната част от високи
дървета и почвен слой. Короната
на сградата е решена с метална

конструкция и алуминиева облицовка, с елементи, достигащи до 30
м дължина без подпиране и с много
сложни възли на пресичане на елементите.
Фасадната обвивка е друг инженерен шедьовър. В основната й част
е използвана елементна фасадна
система с отваряеми клапи, включително и в наклонените части на
сградата. Партерът и първият
етаж са решени с голямоформатни стъклопакети, достигащи до 5
м височина, като в ъгловата зона са
изпълнени огънати стъклопакети.

ОБЕКТ
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>>
С

ложните форми на алуминиевите облицовки са прецизно изработени с помощта на компютърно
управлявани машини за рязане, огъване и заваряване. Съкратените
срокове на строителство налагат
паралелното изграждане на констуркцията на сградата и монтажа на фасадата.
Сроителството на NV Tower е осъществено в много кратки срокове
за мащаба му – 18 месеца след изкопа. Още по-впечатляващо е отдаването под наем на офисната
част – постигната 100% заетост

само за няколко месеца по време на
пандемията от COVID-19 и на фона
на ширещ се скептицизъм относно
бъдещето на офисните сгради. Съществена роля за това постижение имат от една страна, голямото разнообразие от допълнителни
функции, и от друга страна - нестандартната архитектура, която
разбива наложените стереотипи
за офисна сграда тип “стъклена кутия”. Това е прекрасно доказателство, че смелите и нестандартни
архитектурни решения могат да
доведат до комерсиален успех.
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PROJECT:
MULTIFUNCTIONAL BUILDING NV TOWER, SOFIA
INVESTOR:
MINSTROY PROPERTIES LTD
MAIN CONTRACTOR:
MARKAN LTD
ARCHITECT:
„A & A ARCHITECTS“
ARCH. NIKOLAY UZUNOV,
ARCH.ANGEL ZAHARIEV,
ARCH. ASEN MILEV

NV TOWER ARCHITECTURAL
AND ENGINEERING
MASTERPIECE WITHOUT
ANALOGUE IN OUR COUNTRY

>>
E

nriching the silhouette of Sofia,
NV Tower is becoming one of the
new symbols of the capital and one
of the landmark projects marking the
development of the country in the 21st
century. The architecture is inspired
by the shapes of the crystals and the
dynamics of the mountain peaks.
The crystals refer to one of the main
activities of the investor - mining, and
the pointed tops of the tower are the
visual connection with Vitosha.
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