
Приложение № В 

Музей/Експериментариум и посетителски център с 

Пешеходен мост 

 
1. Музей/Експериментариум  

Сградата е четириетажна, с монолитна стоманобетонова конструкция. Сградата е 

разположена успоредно на бул. „Цариградско шосе“ в комплекс „Научно технологичен 

парк“. Ориентирана е под почти 45° спрямо посоките на света. От североизток граничи 

с продължението на парковия площад на комплекса, паркова среда и Инкубатор, от 

югоизток със сграда Уолтопия, от югозапад с наземен паркинг.  

 Главният вход за пешеходен достъп се намира от югоизток, на второ главно ниво 

на сградата и е продължение на пешеходния мост  над бул. Цариградско шосе, водещ 

към „Научно-технологичен парк“.  

 

 Основно предназначение на сградата е да бъде научно-технически музей за деца 

и място за събития, които могат да се провеждат на три нива – партерна зала за сто души, 

зала на кота +7.47 и зала на кота +13.07 за експозиции. Сградата съдържа също рецепция, 

кафетерия, обслужващи,офисни и сервизни помещения, зали за детски кръжоци и офис 

охрана.  

 За трудноподвижни лица е осигурен посетителски асансьор, а за придвижване на 

реквизит и подвижно обзавеждане се използват отделни стълбище и товарен асансьор. 

За посетители са предвидени и две стълбищни клетки.  

 Паркирането на автомобили става в многоетажния паркинг  на комплекса, 

намиращ се в съседство. 

 

Съществени консуматори на електрическа енергия – ОВиК инсталации, 

комуникационно оборудване, осветление. 

 

РЗП 3698 кв.м. 

Застроен обем 19437 куб.м. 

 

2. Пешеходен мост 

Пешеходният мост представлява петотворна конструкция преминаваща над 

“Цариградско шосе”. Отворите са 22.20м + 2х26.00м + 2x24.00м. и конзоли в двата края 

съответно 1.65м и 4.85м, или обща дължина от 128,70 м. Финишът на пода е изпълнен от 

декинг от техническо дърво. Подът на стълбищните клетки ще бъде шлайфан бетон. 

Парапетът на стълбищните клетки е висок 120см - от триплекс, закрепен за челото на 

стълбищата и площадките. От вътрешната страна на стълбищните клетки има ръкохватка 

на височина 100см от пода.  



Приложение № В 

Участъка на уширението е с дължина около 50м и ширна 210см. От двете страни 

на моста ще има 2м висок парапет от прозрачна плоскост – триплекс. В двата края на 

моста има разположени комуникационни ядра състоящо се от и 2 бр. пътнически 

асансьора с две спирки и 2 бр стълби. Асансьорните кули са облечени със стъкло тип 

триплекс.  

Площите на ПМ за поддръжка са: 

- Стълби -90кв.м. 

- асансьорни клетки -13кв.м. 

- пешеходна зона (дървена настилка) + бордове с парапети е 700кв.м. 


