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Ц
ентралният 18-
етажен модул
на жилищен
комплекс „Ко-
рона“ е увенчан

с „корона“ - във вид на ос-
моъгълна звезда. „В ин-
дуизма този символ се на-
рича „Звездата на Лакш-
ми“. Доскоро умело па-
зехме в тайна вплитането
му в „Корона“, обясни
предприемачът Христо
Томов, собственик на ком-
плекса. Лакшми (в индуиз-
ма Майка на Вселената) е
богинята на богатството,
мъдростта и щастието. А

“Звездата на Лакшми“ е
древен мистичен символ
от сакралната геометрия.
Вплитали я като архитек-
турен елемент в много из-
точни светилища и храмо-
ве. Според легендите чрез
този символ като от рог на
изобилието от духовния
към земния свят се транс-
лира енергията на Лакш-
ми. Древните вярвали, че
там, където стъпи Лакш-
ми, се сипят жълтици!

„Отначало се стараех-
ме нашите комплекси да
бъдат търсени, да са в
крак с времето си, казва
Христо Томов. В един мо-
мент обаче, обръщайки се

назад, се замислихме: кои
сгради всъщност са оста-
нали в паметта на хората?
Тези, които носят някаква
символика, като Къщата с
маймунката във Велико
Търново или Къщата с ме-
дальона в Пловдив“ - т.е.
сградите, в които има ня-

какъв символ.
„Корона“ е първата по-

добна сграда сред проек-
тите му. Търсейки символ,
който хората ще запом-
нят, инвеститорът вярва и
в друго - той ще влияе по-
ложително и на обитате-
лите в комплекса.

В началото на януари
2018 г. 60-метровата „Ко-
рона“ получи акт 16 (т.е.
разрешение за ползване).
Две асансьора, единият от
които високоскоростен,
изкачват живеещите до
най-горните етажи. „В на-

чалото хората имаха при-
теснение от височината,
казва Томов. Но повечето
ни купувачи са млади хо-
ра, работили на Запад. Те
знаят, че днес по-прес-
тижно е да живееш във
високи сгради - в тях е бъ-
дещето“. През миналата
година комплексът бе от-
личен като „Сграда на го-
дината 2017“ в Годишните
награди за луксозно
строителство, архитекту-
ра и дизайн. Наградата се
присъжда от Агенция за
публични комуникации,

Камара на архитектите в
България, Българската
предприемаческа камара
в строителството, Нацио-
нална строителна федера-
ция и Международната
академия на архитектура-
та.

Екип на „Марица“

Силният пазар и растя-
щите наеми засилиха инте-
реса към развитие на нови
проекти за офисни, търгов-
ски и индустриални площи.
Данните на консултантска-
та компания
Cushman&Wakefield Forton
показват ръст на строител-
ната активност във всички
сегменти на пазара на биз-
нес имоти, подкрепяна от
стабилния икономически
растеж и добрите макрои-
кономически показатели. В
резултат от това през 2018
г. се очаква на пазара да из-
лязат значителен обем но-
ви офисни, търговски и
складови площи.

Прогнозата на консул-
тантската компания е, че
новите проекти ще балан-
сират пазарите на офисни

и индустриални площи и
ще доведат до стабилизи-
ране на цените. По-проти-
воречива е картината при
търговските площи, къде-
то големите градове са от-
носително наситени и за
нови търговски центрове
ще е по-трудно да пробият
и да се наложат. След като
2017 г. приключи без нито
един завършен мол или

ритейл парк, 2018 г. ще
добави нови 75 000 кв. м
търговски площи към
предлагането на пазара.
През втората половина на
годината се очаква да от-
вори врати и Plovdiv Plaza
в града на тепетата.

Ръст от 37% се забеляз-
ва и при строителството на
жилища. Пловдив е лидер с
най-голям брой разреши-

телни за строеж на нови жи-
лищни сгради. За областта
ни те са общо 215. В София
(столица) са 201, в Бургас -
123, и във Варна - 116.

През четвъртото триме-
сечие на 2017 г. местните
администрации са издали
разрешителни за строеж на
1296 жилищни сгради със
7327 жилища в тях и 904
953 кв. м разгъната застрое-
на площ (РЗП), на 30 адми-
нистративни сгради/офиси
с 29 251 кв. м РЗП и на 1
130 други сгради с 691 264
кв. м РЗП. В сравнение с
четвъртото тримесечие на
2016 г. издадените разре-
шителни за строеж на нови
жилищни сгради се увели-
чават с 15.5%, жилищата в
тях - с 37.0%, а разгънатата
им застроена площ е повече
с 33.1%.

Необичайна символика

„Звездата на
Лакшми“ изгря
над Пловдив

Най-високата жилищна сграда 
в комплекс „Корона“ вече има акт 16

В началото на 2018 година „Стройко лукс“ въведе в
експлоатация своя луксозен комплекс „Корона“ на бул.
„Пещерско шосе“. В неговата композиция се извисява
и най-високата жилищна сграда в Пловдив - 60-метров
билдинг, завършващ със стилизирана „корона“.

60-метровият билдинг „Корона“ на „Пещерско шосе“

Символът „Звездата
на Лакшми“ представлява
два преплетени квадрата.
Погледната отгоре, от ви-
соко, така изглежда и
сграда “Корана“. А в
„звездата“ е „заключен“
ултра модерен пентхаус -
първият в Пловдив.

От неговият просто-
рен хол се разкрива 360-
градусова гледка към Ро-
допите, към Гребната ба-
зи, а в слънчеви дни може

да видите дори Стара пла-
нина в далечината. Мати-
рано стъкло отделя т. нар.
master bedroom (семейна-
та спалня) от баня с вана
(в един от лъчите на коро-
ната). Оттук пък има
прекрасна гледка към гра-
да и тепетата. В момента
луксозният пентхаус се
обзавежда по специален
дизайнерски проект - с ес-
тествени паркети и мра-
мор от Индия.

В ПЕНТХАУС ПОД ЗВЕЗДИТЕ

Ултрамодерният пентхаус на върха на „Корона“ ще се
обзавежда по специален проект

В началото на 2018-а

Нов ръст в търсенето на офиси и жилища 

2018 г. ще добави нови 75 000 кв. м търговски площи у нас 
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Eкип на �Марица“

П
арк и СПА хо-
тел Марково
официално от-
вори врати за
п о с е т и т е л и ,

след като бе напълно ре-
новиран. Изискано парти
събра на елита на Пловдив
по случай събитието.
Комплексът се намира в
подножието на Родопите и
е само на 6 километра от
Пловдив. Хотелът е пост-
роен преди няколко годи-
ни и сега след мащабен

ремонт е готов да посрещ-
не своите гости в пълния
си блясък.

Ресторантът му е с на-
пълно нова визия, в него
са вложени най-сериозни-
те инвестиции при ремон-
та. Той разполага с тераса,
от която се открива неве-
роятна панорамна гледка
към града на тепетата. Из-
градена е и изцяло нова
банкетна зала, която е
сред предпочитаните от
младите пловдивчани,
които планират да минат
под венчило. По този на-
чин ресторантът е подхо-

дящ за сватби, семейни и
фирмени тържества.
Снабден е със специална
шумоизолация и по този
начин осигурява спо-
койствието на останалите
посетители в комплекса.
А менюто включва типич-
ни български специалите-
ти и много изкушаващи
ястия от интернационал-
ната кухня.

Парк и СПА хотел
Марково разполага с 81
стаи, които са изцяло ре-
новирани, освежени и с
нов вид. Изцяло обновен е
и СПА центърът - модер-

ните зони за релакс и СПА
изкушения ще направят
почивката ви незабрави-
ма. В комплекса е обосо-
бена конферентна зала и
безплатен паркинг с капа-
цитет от 200 автомобила.

В Пловдив хотелите,
които разполагат с басей-
ни, се броят на една ръка, а
парк и СПА хотел Марко-
во е един от тях. Комплек-
сът разполага с вътрешен
и външен басейн, подходя-
щи както за спорт, така и
за забавления. Водата на
вътрешния басейн е с тем-
пература 32 градуса по
Целзий. В СПА зоната са
разположени кътчета за
релакс и тонус - парна ба-
ня, римска баня, турска ба-
ня - хамам, както и джаку-
зи, инфрачервена и фин-
ландска сауна, ледена стая,
релакс зона, ВИП стая и
много масажни кабинети.

Любителите на тениса
също ще останат изнена-
дани - за тях работят два
открити корта. В добавка
към тази екстра в комп-
лекса има зала за игри и
тенис маса. Така парк и
СПА хотел Марково се
превръща в чудесно място
за почивка на цялото се-
мейство и бягство от шу-
ма на големия град. Най-
малките могат да се за-
бавляват в двата детски
центъра, които предлагат
различни игри и са изцяло
новооборудвани.

Екип на „Марица“

Тенденцията днес е
сградите да бъдат пасивни
и щадящи околната среда.
Ето защо модерното
строителство залага на
енергийната ефективност
и функционалността. Кои
са най-новите продукти,
иновации, методи и опти-
мални енергийно ефектив-
ни предложения в сектора
ще покаже тазгодишното
изложение Българска
строителна седмица от 7
до 10 март. Доказалият се
международен форум се
провежда за 18-и пореден
път в Интер Експо Център
в столицата. Ето какво ще
видят посетителите му.

ИНОВАТИВНИТЕ
С Л А М Е Н И
ЕКОПАНЕЛИ на компа-
нията Барбали също
следват тенденцията за
екологичност. Екопане-
лите се произвеждат с
промишлена преса и
имат правилна геомет-
рия, което улеснява про-
цеса на изграждане на
сградата, сведен до три
месеца. Сградите, пост-
роени с тях, имат живот
100 години. След измаз-
ване с глина имат клас B1
(слабозапалими) на по-
жароустойчивост, сгра-
дите придобиват серти-
фикат F119. Характери-
зират се и с високи зву-
коизолационни свойства,
не привличат насекоми и
гризачи и създават бла-
гоприятна и здравослов-
на среда. 

С В Е Т О В Н И Т Е
ТЕНДЕНЦИИ в изгражда-
не и обзавеждане на СПА
центрове навлизат и в Бъл-
гария. Сред най-атрактив-
ните услуги в Европа са
солните стаи с халогенера-

тор. Чешкият производи-
тел „NIVEKO“ създава но-
во поколение басейни от
„POLYSTONE“. Те се
произвеждат чрез заваръч-
на технология на немски
плочи от POLYSTONE,
които съдържат защитни
елементи срещу отрица-
телните влияния на UV лъ-
чи и въздействието на хи-
микалите за дезинфекция
на басейни.

В И Н И Л О В И Т Е
ПОДОВИ настилки на
PROJECT FLOORS са
иновативна подова систе-
ма, даваща дизайнерски
решения за настилки с ав-
тентичен вид на дървени,
каменни и керамични по-
дове. Фирмата е сертифи-
цирана по всички немски
стандарти за качество,
комфорт и природосъоб-
разност. PROJECT
FLOORS предлага пет
различни колекции, а
продуктите й осигуряват
надеждно и дълготрайно
решение за дома, офиса и
магазина.

Д О Б Р А Т А
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ има
значение за удължаване
„живота“ на една сграда.
В тази посока Ада Колор
ще представи бялата топ-
лоизолационна плоча
EPS F. Висококачестве-
ният и трудногорим топ-
лоизолационен материал
от експандиран полисти-
рен (EPS) има структура,
позволяваща на сградата
да „диша“. Сред акценти-
те на компанията ще бъде
и BK- StirolFix WDVS -
лепило и шпакловка за
топлоизолационни плочи
EPSXPS (с фибри).

Парк и СПА хотел
Марково - новата
лукс дестинация

Собствениците на супермаркети
„Триумф“ купиха хотел край Пловдив

Парк и СПА Хотел Марково официално отвори врати с елитно парти

От 7 до 10 март

Повече екологичност
в новата Българска
строителна седмица

СТРОИТЕЛНИЯТ
БРАНШ търси около 10
000 работници, съобщи
инж. Иван Бойков, изпъл-
нителен директор на Ка-
марата на строителите.
Най-голяма е липсата на
заварчици и водачи на ма-
шини, а дефицитът им ка-
ра бизнесът да вдига зап-
латите всяка година. Спо-
ред Бойков в сектора има
нулева безработица, но се
търсят много специалис-

ти. Дупката ще стане още
по-голяма, ако тръгнат и
планираните европейски
програми заедно със са-
нирането, където и в мо-
мента има много поръч-
ки.

СТРОИТЕЛНАТА
ПРОДУКЦИЯ в Бълга-
рия отбелязва ръст за де-
вети пореден месец през
ноември, показват данни
на Националния статис-
тически институт (НСИ).

Основна подкрепа на ръс-
та продължава да оказва
жилищният сектор, къде-
то темповете на строи-
телство изпреварват зна-
чително инфраструктура-
та. Инфраструктурното
строителство е силно за-
висимо от европейското
финансиране, а големите
проекти - във ВиК секто-
ра, жп линиите и мащаб-
ните пътни проекти, все
още не са стартирали.

НОВИНИ ОТ БРАНША
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От месец януари в офиса на БААИК има постоянно
действащ юрист, който е на разположение на
членовете на асоциацията и колегите могат
да ползват безплатно юридически консултации.

Инж Атанас Ангелов, 
председател на БААИК

ә Инж. Ангелов, застанахте наче-
ло на БААИК в една нелека за бранша
година. Какви приоритети си поста-
вихте, има ли решение на проблемите, с
които се срещат надзорните фирми?

ә  Проблеми има във всички браншо-
ве - основно те са в прилагането на норма-
тивната база. Това, което ще се опитаме да
направим заедно с колегите от Управител-
ния съвет, е да обединим усилията на бран-
ша - т.е. и трите Камари - на архитекти, ин-
женери и строители - за решаване на об-
щите задачи. Така ще постигнем онези ре-
дакции в законите и правилниците към тях,
които в максимална степен удовлетворя-
ват всички участници в строителния про-
цес. В момента водим разговори с предс-
тавители на КИИП (Камара на инженери-
те в инвестиционното проектиране), с КСБ
(Камара на строителите в България) и със
САБ (Съюза на архитектите в България).
Архитектите вече поставиха въпроса за
премахване на инженеринга в обществени-
те поръчки, както и критерия „най-ниска
цена“. Това са проблеми, от които страда-
ме всички и всички браншови организации
сме заинтересовани от тяхното решаване.
Само работейки на професионално ниво,
ще постигнем нещо реално.

ә В частност какво се случва в сек-
тора на надзорните фирми?

ә Основните пречки в работата ни са
във взаимодействието с общинските и
държавни администрации. Колегите сре-
щат трудности, когато няма еднакви кри-
терии по одобряването на проекта и при
въвеждането на строежа в експлоатация.
Т.е. изискванията на общините не са уед-
наквени и това създава неудобство. В зако-
на има регламентирани основни изисква-

ния, които трябва да се спазват.
На 17 януари организирахме среща с

новото ръководство на ДНСК и консул-
тантските фирми, на което разисквахме
проблемите в бранша. Смятам, че тези
срещи са полезни и ще продължат занап-
ред, с което целим да се подобри дейност-
та ни. От няколко години провеждаме обу-
чителни курсове по одобрени програми на
МРРБ, които ще продължим да организи-
раме. От месец януари в офиса на БААИК
има постоянно действащ юрист, който е на
разположение на членовете на асоциация-
та и колегите могат да ползват безплатно
юридически консултации. Имаме намере-
ние да организираме периодични консул-
тации с ДНСК по конкретни практически
казуси.

ә В момента е в ход санирането на
жилищните сгради по Националната
програма. Какви са наблюденията ви за
Пловдив?

ә Програмата по санирането в Плов-

див започна по-късно в сравнение с други
региони в страната. Така че се сблъскахме
с проблеми, за които другите вече знаеха.
Например за риска, свързан с използване-
то на топлоизолациите. Особено полезна
се оказа организираната по инициатива на
Камарата на строителите среща с предс-
тавители на РДПБЗН - гр. Пловдив, на об-
щината, на БАИС и представители на кон-
султантските фирми. Това помогна на
местните фирми да се запознаят с опита и
с проблемите на останалите региони. А и
срещата стана повод институциите да се
срещнат с изпълнителите и да се обсъдят
изискванията им преди стартиране на са-
нирането.

Бих казал, че подобно предварително
събиране на участниците не бе проведено в
никой друг град, или по-точно нямам ин-
формация да е правено. Добре е, когато
всички институции работят съвместно, а
не всеки да се справя сам.

ә Какви са наблюденията ви, къде

са слабостите в процеса на работа?
ә  Нямам пълен поглед върху проце-

са, затова не мога да дам обективна оцен-
ка. Най-важното е да има добро взаимо-
действие между проектанта, строителя и
консултанта. Когато те действат, спазвай-
ки всички изисквания, крайният резултат е
положителен. 

Участвахме като проектанти в санира-
нето на жилищен блок в Ямбол. Сградата
е завършена, въведена в експлоатация и
участва в конкурса „Фасада на годината
2017“ на „Баумит“, където спечели първо
място в категория „Термично саниране“.

Резултатът се получи, защото проек-
тантът заложи високи изисквания към ма-
териалите - Баумит интегрирана топлои-
золационна система с каменна вата и
крайно покритие Гранопор Топ, и строите-
лят изпълни проекта стриктно въпреки
сравнително високата цена на материали-
те. В този случай и тримата участници -
проектант, строител и консултант работи-
ха в синхрон, а собствениците на апарта-
менти получиха качествен продукт.

ә Има ли механизъм, по който да ре-
гулирате качеството на строежите?

ә Механизъм има и той е качествено
проектиране, строителство при стриктно
спазване на проекта и безкомпромисен
контрол. Отговорни за това са всички
участници и всеки от тях трябва профе-
сионално да изпълнява задълженията си.

ә Имате доста добър опит и със
сградите-паметници на културата.
Какви са механизмите по които да се
грижим по-добре за старините?

ә Това е една много специфична те-
ма и в обществото няма единно мнение
за обектите с културно-историческо
предназначение. Считам, че това е въп-
рос на държавна политика, и имам наме-
рение БААИК да провежда обучения със
съдействието ма Министерството на
културата по процедурите, свързани с
прилагане на Закона за културното нас-
ледство.

Разговаря
Даниела Арнаудова

Инж. Атанас Ангелов, управител на
„Контрол - Инвест“ ЕООД, е новият пред-
седател на БААИК. Той е дългогодишен
член на Контролния съвет на асоциация-
та. Управляваната от него фирма извър-
шва оценка на съответствието на проек-
тната документация с основните изиск-
вания към строежа, строителен надзор и
инвеститорски контрол, координира бе-
зопасността на строежите, извършва об-
следване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради, обследване на
техническите характеристики на сгради-
те и изготвя технически паспорти, оцен-
ки на недвижими имоти, машини и съо-
ръжения, търговски предприятия и взе-
мания и други.

Сред по-значимите реализирани обек-
ти са: „Научно-технологичен парк“, Со-
фия, Античен културно-комуникационен
комплекс „Сердика“ (т.нар. Ларго) в цен-
търа на столицата, както и „Национален
Музеен Комплекс“, София (известен като
българския Лувър), Летище София - Осве-
тителна система. В Пловдив е работил по
Античния стадион и Античния театър, Ле-
тище Пловдив, Индустриална зона Раков-
ски, Индустриална зона Марица и др.

Единни можем да постигнем реална
промяна на нормативната база

Основните пречки в работата на трите гилдии са в
прилагането й, както и ниските цени при обществените поръчки

Национален Музеен Комплекс“, София (известен като българския Лувър)
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Росен Саръмов

Т
ази невероятна
дървена кула е
наречена от соб-
ствениците си
Casa Solare

(Слънчевата къща). Раз-
положена е на 1900 метра
надморска височина в ита-
лианските Алпи. Предс-
тавлява дървена къща с
малка застроена площ.
Всеки етаж е със своите
функции - на първия се-
мейството прекарва деня.
На горните два спят роди-
тели и деца. Проектът за
Слънчевата къща е дело
на миланското студио
„Албори“.

Идеята им е била къ-
щата да изглежда малко
недодялана. Единият етаж
надстърча долния под
странен ъгъл, покривът е
направен така, сякаш не е
дело на дърводелец, а на
аматьор. Точно това обаче
прави къщата да има тол-
кова неповторим вид.

Първият етаж предс-
тавлява дневна и кухня с
килер. Помещението няма
нито един прав ъгъл. На

втория етаж има две спал-
ни, баня и дрешник. Това
са стаите за децата. Легла-
та им са едно над друго
като на кораб. На върха на
кулата е голямата спалня
на родителите с изглед
към Алпите. Там също
има баня и голям дреш-
ник.

Общата площ на трие-
тажната кула е 83 квадрат-

ни метра. Архитектите от
студио „Албори“ са пос-
тавили всички сервизни
помещения като дрешни-
ци и килери на северната
стена на дома.

Всички вътрешни сте-
ни на кулата за облицова-
ни с големи платна шпер-
плат. Южната фасада е от
големи прозорци, които
започват от пода. Всички

спални гледат на юг и
точно затова са окъпани
от светлина и в най-студе-
ния зимен ден. На покри-

ва има големи фотовол-
таични панели, които
снабдяват дома с безплат-
на електрическа енергия.

Кухненската печка е
проектирана така, че да
може да загрява вода за
баните.

На 1900 м надморска височина

Дървена кула примамва
слънчевите лъчи в Алпите 

Южната фасада на къщата е 
изградена изцяло от прозорци

Марица вест.

Микрожилищата отно-
во са на мода. Доказва го
Хонконг, който дава ре-
шение за жилищната кри-
за с проекта си Opod Tube
House. Тези домове са
предназначени за един
или двама човека, като
площта им е около 9,3 кв.
м. Странните „микро
апартаменти“ в бетонни
тръби са проектирани и
реализирани с една цел -
да облекчат жилищния
проблем в Хонконг.

Големите градове се
пренаселват и мястото за
живеене не достига. Зато-
ва технологичните компа-
нии влагат много усилия в
разработването на нови
проекти.

Студиото на Джеймс
Лоу (Cybertecture) предла-
га прототип за евтини мал-
ки къщи в бетонни тръби.
Проектът се нарича OPod
Tube House - това са 2.5-
метрови бетонни тръби.
Вътре са предвидени стан-
дартните удобства - хол с
разтегателен диван, мини
хладилник, баня с душ и
място за съхранение на
дрехи и лични вещи.

Мини апартаментите
според Джеймс Лоу са
напълно достатъчни за

един или за двама души.
Архитектът е на мнение,
че по този начин ще се
реши проблемът с липса-
та на места за строеж в
мегаполисите. Въпреки
че конструкциите съвсем
не са леки - около 22 тона
всяка тръба, техният

монтаж не изисква много
средства и усилия. Тръ-
бите лесно се прикрепват
една към друга, което по-
нижава стойността на
монтажа.

Създадено от стан-
дартни бетонни тръби,
жилището е предназначе-

но за млади хора, които
нямат възможност да се
сдобият със собствен
дом в световните мегапо-
лиси. В същото време са
практично решение и за
градските власти в бор-
бата им с пренаселените
квартали.

Как в Хонконг борят жилищната криза

Строят апартаменти в
тръбите за канализацията
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