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Даниела Арнаудова 

Т
ова е типичният
за нас проект,
залагаме на
многофункцио-
нален тип комп-

лекс, който включва жи-
лищни единици, търговс-
ки площи, офиси и парко-
места, обясни Христо То-
мов. Позициониран в
градска среда, комплек-
сът е със смесено пред-
назначение. Той ще разпо-
лага с голям супермаркет

(1200 кв. м), заведения на
водещи у нас вериги, ап-
тека, фитнес зала, банков
офис, козметични и фри-
зьорски студия и естест-
вено, огромен мебелен
магазин. „Това е форму-
лата, по която в цял свят
се развиват жилищни
комплекси в градски усло-
вия“, допълни предприе-
мачът.

В „Томов плаза“ се
планират 555 жилища,
развити в 9 отделни сгра-
ди. Те ще се строят на два
етапа, като към тях ще бъ-

де изграден малък хотел.
„Идеята ни е този хотел
да е малък и съвсем дос-
тъпен като цени. Така в
него ще отсядат близки,
приятели и роднини на
живеещите, когато им ид-
ват на гости“, каза Томов.
Една екстра в натоварено-
то ежедневие е решението
в комплекса да се развие и
офисна част. Тя е за хора
със свободни професии -
адвокати, счетоводители,
които живеят в комплекса
и искат да работят в бли-
зост до дома си. Всичко

около сградите се бла-
гоустроява в огромна гра-
дина от близо 5 дка - един
зелен вътрешен двор с
шадравани, детска пло-
щадка, фитнес на открито,
мини футболно игрище.
Към тях ще има спокоен
кът с пейки за срещи и
разговори на по-възраст-
ните обитатели.

Общата разгъната зас-
троена площ на 9-те тела
на „Томов плаза“ е 50 000
кв. м - на надземно ниво.
Още 20 000 кв. м ще има
на подземно и това съот-
ношение е първото и
единствено до момента в
града. „Правим тази ог-
ромна площ, надолу в зе-

мята, само за паркиране.
По този начин ще осигу-
рим поне по 2 паркоместа
на една жилищна единица.
По норма сме задължени
да имаме по едно парко-
място. Да, действително
превишаваме нормата, но
автомобилите в града се
увеличават с всеки изми-
нал ден. След време почти
всяко семейство ще раз-
полага с поне 2 коли и
трябва да се осигурят дос-
татъчно паркоместа“,
твърди предприемачът.

Архитектурата на „То-
мов плаза“ е дело на арх.
Едвард Христов. „Той е
силен във функционално
отношение архитект. Дос-

та време му отне да пози-
ционира сградите по най-
перфектния начин, спрямо
мястото, изложението,
посоките. Част от фасади-
те са облечени с HPL в
дървесен цвят. Друга част
е с еталбонд и трета със
силикатни мазилки. Де-
тайлите по фасадите също
са доста впечатляващи, с
ефирна конструкция от
метални плетки. Светли-
ната ще преминава през
тази мрежа и ще създава
неповторим ефект на
сградата, особено вечер“,
разказа за „Марица“ пред-
приемачът.

Още по темата 
четете на стр. 10

�Томов плаза“
израства на
мястото на
Мебелна къща

С елегантен силует, най-новият проект
на предприемача Христо Томов включва
9 бутикови сгради сред зелена градина

Елегантен жилищен комплекс се
строи в терена на бившата Мебелна
къща. Мястото е ключово, на входа
на кв. „Тракия“ и на Асеновградско
шосе, на пътя към Пампорово, който
е част от международен транспор-

тен коридор. Локацията привлича из-
вестния пловдивски предприемач
Христо Томов, който закупи терена
преди време. Най-новият проект на
фирмата му „Стройколукс“ носи име-
то „Томов плаза“.



Сряда, 10 октомври 2018 г. 9ИМОТИ

032/603 454
0887 987 414

Екип на „Марица“

Т
ърси се финанси-
ране за проект за
първия завод в
Б ъ л г а р и я з а
производство на

строителни изолации от
текстилни отпадъци. Су-
ровината ще се осигурява
от текстилни и шивашки
предприятия в България,
съобщават БАИС в своя
бюлетин. 

Плановете са реализа-
цията на проекта да за-
почне през следващата
година. Технологията за
производство на „Типрот“
(това е името на продук-
та) вата от текстилни от-
падъци бе представена на
изложение у нас още през
2015 г. В зависимост от
това какво оборудване ще
бъде използвано инвести-

цията за завода ще бъде
от 3 до 5 млн. евро.

Според експертите ма-
териалът е подходящ най-
вече за вътрешна изола-
ция на дома. За външна
може да се използва със
системи за окачени фаса-
ди. Иновацията е разрабо-
тена с еврофинансиране
по ОП „Конкурентоспо-
собност“, като процесът
на одобрението му е про-
дължил 2 години. Заради
използването на отпадъци
цената на новия продукт
ще бъде по-ниска от оста-
налите изолации и това
ще даде възможност на
повече домакинства у нас
да обновят жилищата си и
да намалят разходите си
за отопление.

Заводът най-вероятно
ще бъде изграден в Юго-
западна България, където

се търси терен от около 4
дка, близо до шосе. Авто-
матизираната технология
не предполага откриване-
то на много работни мес-
та. Те ще бъдат 5-6 на ра-
ботна смяна. По-голе-
мият брой хора ще бъдат
заети в мрежата от цент-
рове за събиране на тек-
стилни отпадъци от насе-
лението, които ще бъдат
отворени на няколко мес-
та в различни части на
страната. Там ще са необ-
ходими повече работници
с ниска квалификация, за-
щото ще се прави първо-
начално сортиране, чисте-
не от копчета, обезпарази-
тяване и транспортиране
до предприятието. Това
ще бъде вторият етап от
проекта. Първият ще бъде
пускането в експлоатация
на завода.

Иновативно

Произвеждат вата от
текстилни отпадъци

„Положително е, че в
България от няколко го-
дини престана да се при-
лага практиката за сани-
ране „на парче“, само на
отделни жилища. Преди
всеки сам обновяваше
своето жилище, без да
знае какво постига с то-
ва. Работеше се предим-
но с алпинисти. 

Нямам нищо лично
против тяхната дейност,
но тя е неконтролируе-
ма. Алпинистът не се
труди на скеле или с
подвижна платформа, а
разчита само на люлка-
та. Когато дюбелира
топлоизолационните
плоскости, той не може
да достигне до основата
на тухлената зидария
или на бетона. 

Пробива се до 1-2 см,

а дълбочината трябва да
бъде поне 3 см. Така при
ураганни ветрове, какви-
то има и в България,
топлоизолацията не мо-
же да остане стабилна“ -
това коментира Проф. 
д-р инж. Димитър На-
зърски в свое интервю
пред в. „Строител“.

Според експерта про-
цесът за енергийно об-
новяване на сградите у
нас трябва да продължи.
Директивите на ЕС след
2020 г. казват, че сгради-
те в България, както жи-
лищните, така и общест-
вените, трябва да бъдат с
клас А по енергийна
ефективност. 

Поради тази причина
страните членки вече се
насочват към проектира-
нето на нови, както и

към обновяването на съ-
ществуващи здания, с
което да се подобряват
топлоизолационните
способности на конст-
рукциите. 

Също така се опти-
мизира енергоемкостта
на инсталациите - отоп-
лителни, климатични,
електронагревателни
уреди и т.н. 

Набляга се на използ-
ването на възобновяеми
енергийни източници,
като ветрогенератори,
слънчеви панели, биома-
са, уточнява професорът
в интервюто.

Технологията за производство на „Типрот“ бе представена на изложение у нас
още през 2015 г., търсят терен за завода   

Проф. д-р инж. Димитър Назърски:

�Саниране „на парче“ -
да, но само на 
отделни жилища



ИМОТИ
Комплексът ни попада в типичната градска
среда. Той е със средно висока етажност,
между 10 и 15 етажа, което е и типичният
силует за квартал като „Тракия“. 10

Интервю на 
Даниела Арнаудова

ә Г-н Томов кога да
очакваме първата копка
на „Тракия плаза“?

ә В момента демон-
тираме сградата на бив-
шата Мебелна къща, коя-
то се оказа с доста комп-
рометирана метална конс-
трукция. В миналото хо-
рата припознаваха място-
то, понеже тук имаше го-
лям избор на мебели. Са-
мо че впоследствие сгра-
дата се трансформира ня-
колко пъти - като собстве-
ност, като предлагане и
асортимент, и по мое мне-
ние бе загубила доста от
своя предишен блясък. В
момента има много по-
модерни галерии и сало-
ни, където се предлагат
мебели. А и всички тези
години чисто физически
се бяха отразили на вида
ӟ, от сградата остана една
ръждива конструкция,
кърпена частично при то-
ва. И още нещо - тази
сграда беше опасно да
продължи да съществува.
Тя просто бе изживяла
жизнения си цикъл и в ед-
на нормална държава от-
говорните институции би-
ха задължили собственика
да я премахне.

ә Мястото обаче
си остава ключово.

ә Това е така дори
без Мебелна къща. Затова
вярвам, че локацията има

шанс да се развие като
красиво, разпознаваемо и
съобразено със съвремен-
ните изисквания за ком-
фортен живот място. Ние
ще осигурим перфектната
среда, където хората да
идват, за да си напазару-
ват, да се видят с приятели
- на кафе или вечеря, да
поспортуват. Така плов-
дивчани отново ще го при-
познаят като своя уникал-
на локация. 

ә „Томов плаза“ е
съвсем близо до панел-
ния квартал „Тракия“.

Как ще постигнете син-
хрона между модерното
строителство и това
от времето на соца?

ә Комплексът ни по-
пада в типичната градска
среда. Той е със средно
висока етажност, между
10 и 15 етажа, което е и
типичният силует за квар-
тал като „Тракия“. Още
преди години, когато тази
територия е била урбани-
зирана, в нея е заложен то-
зи модел, с тези големи
булеварди, с мащабното
озеленяване, с множест-

вото паркове, които кме-
тът продължава да разви-
ва и днес. Ето защо на-
шият проект е със силует,
който отговаря на типажа
на квартал „Тракия“ - би
било нетипично, ако не се
впишем в тази среда.

ә Правите близо 20
000 кв. м подземно ниво с
цел да осигурите парки-
ране. Защо?

ә Да, така е. Ние сме
предвидили тази огромна
площ надолу в земята са-
мо за паркиране. В перс-
пектива колите в града ще

се увеличават, чака ни все
по-силен трафик, затова
предприемачите трябва да
се замислят и да осигуря-
ват достатъчно паркомес-
та. Пловдив е специфичен
град, под него на 3-4 мет-
ра под земята има огром-
ни количества вода. Това
оскъпява проектите, но
мисля, че когато бъдат за-
дължени предприемачите,
е добре да си направят
сметката и да изпълняват
повече паркоместа.

ә Защо решихте
комплексът да се казва

„Томов плаза“?
ә Името „плаза“ е

специфично като наиме-
нование на подобни мес-
та, които разполагат с об-
ширна жилищна площ и
търговски функции. То-
мов е моето име и този
път като предприемач ре-
ших да застана със своето
име зад проекта - това е
една не много разпрост-
ранена в България, за
разлика от по света, прак-
тика. И тя е гаранция за
качеството - в избора на
материалите и в срока на
изпълнение, както и в бъ-
дещото управление на са-
мата сграда. Днес на па-
зара има много случайни
играчи, хора, които се за-
нимават с друга дейност,
но влизат в строителство-
то, като конюнктура, тъй
като в момента има из-
вестна експанзия в жи-
лищния сектор. Затова и
сградите нямат имена,
нямат идентичност, не се
знае кой ги е построил.
Дойде времето предприе-
мачите да се идентифици-
рат. Когато някой е в
бранша от 20 години, пос-
троил е над 3000 апарта-
мента, той може да заяви
- аз това работя, това е
моята професия. Името
ми на предприемач е из-
вестно в града. Затова не
намирам нищо лошо така
да бъде кръстена и новата
сграда, която ще построя
в Пловдив.

ДЕТСКА ПЛОЩАД-
КА изграждат до Голяма-
та базилика в Пловдив.
Съоръжението е част от
цялостния проект за пло-
щада около Базиликата.
То е дарение от EVN
България и е част от ця-
лостния проект на общи-
ната и фондация „Амери-
ка за България„ за Голя-
мата базилика, който се
реализира в момента след
завършването на Малката
базилика. Наблизо до
площадката ще бъде изг-
радена и станция за за-
реждане на електромоби-
ли.

ПРЕЗ ПЪРВАТА ПО-
ЛОВИНА на 2018 г. тър-
говските площи в същест-
вуващите молове остават
малко под 800 000 кв. м,
се казва в анализ на Arco

Real Estate. За разлика от
София, където не се очак-
ват нови проекти, нови
два търговски центъра
(„Делта Планета“ - Варна
и „Пловдив Плаза“) ще
бъдат завършени към
края на втората половина
на годината и ще предло-
жат още 75 000 кв. м. С
положителното икономи-
ческо развитие през 2016-
2017 г. и нарастване на
потреблението много от
големите търговци на
дребно смятат, че е под-
ходящо време за разши-
ряване на мрежата от ма-
газини. През първото три-
месечие на 2018 г. станах-
ме свидетели на открива-
не на нови локации в тър-
говските центрове - Бил-
ла в „България Мол“,
петте марки на модната

група LPP в България - в
Sofia Ring Mall и dm
Drogerie в Мол Пловдив.

НАД 60% ОТ ТЕРИ-
ТОРИЯТА НА БЪЛГА-
РИЯ, или 68 500 кв. км, е
покрита с кадастрална
карта и регистри към нея.
Набраната информация в
тях, обхващаща прибли-
зително 13 млн. недвижи-

ми имоти, включително
поземлени имоти, сгради
и данни за самостоятел-
ните обекти в сградите.
Изграден е кадастър за
всички областни градове,
120 общински центъра и
населени места и терито-
рии с активен пазар на
имотите и инвестиционен
интерес.

НОВИНИ ОТ БРАНША

Христо Томов:

Залагам на средно висока етажност
и типичния силует за кв. „Тракия“

Локацията има шанс да се развие като 
разпознаваемо и съобразено със съвременните
изисквания за комфортен живот място

Христо Томов, предприемач, собственик 
на фирма „Стройколукс“
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