
Приложение № D 

Лабораторен комплекс 

 

Сградата се намира приблизително в центъра на комплекс „Научно технологичен 

парк“. Постройката е с форма, близка до квадрат и е завъртяна почти под 45° спрямо 

посоките на света. От югозапад и северозапад граничи с алейната мрежа на комплекса и 

паркова среда, от югоизток със съществуваща двуетажна сграда с офис предназначение 

и с предвидения многоетажен паркинг, обслужващ нуждите на „Научно-технологичен 

парк“, от северизток с алейната мрежа и терен, предвиден за бъдещо застрояване.  

 Сградата е със смесена функция и съдържа научно-изследователски лаборатории 

и офисни площи. 

 В сградата са разположени следните лаборатории: 

1. “In Vitro” лаборатория за оценка на биологична активност и токсичност 

2. Разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и “In Silico”  дизайн 

3. Лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни 

съединения. 

4. Лаборатория по биоинформатика „Биоинфотех“ 

5. Лаборатория за 3D креативност и бързо прототипиране на нови продукти 

6. Лаборатория  „Интелигентни комуникационни инфраструктури“ 

7. Лаборатория  „Изкуствен интелект и CAD системи“ 

8. Микро Нано Лаб - МИНОЛаб 

9. Лаборатория по киберсигурност 

10. Лаборатория за виртуална и разширена реалност 

11. Лаборатория за високопроизводителни изчисления 

 

 Главният вход за пешеходен достъп се намира в западния ъгъл на сградата, 

обърнат към парка, около който в генплана се предвижда да се изградят останалите 

сгради на „Научно-технологичен парк“.  

 

 Около централното фоайе са разположени подходи към отделните блокове на 

сградата, а достъпът до отделните лаборатории и офисите за бъдещо развитие е чрез три 

асансьора и четири стълбищни клетки. Осигурени са платформи за вертикално 

придвижване на трудно подвижни лица в зоните, които не се обслужват с асансьор. 

 В сградата е разположена кафетерия, от която има достъп до вътрешен двор с 

декоративно оформление и амфитеатрално разположени трибуни, с възможност за 

организиране на събития на открито. 

 Паркирането на автомобили става в многоетажния паркинг  на комплекса, 

намиращ се в съседство. 

 Съществени консуматори на електрическа енергия – специализирано лабораторно 

оборудване, ОВиК инсталации, комуникационно оборудване, осветление.  

 

РЗП 14 294,5 кв.м.  


