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ә Пасивна къща
„Оберон“ в село Мар-
ково беше вашият де-
бют за България. Пос-
тигнахте своя рекорд
- това е първата сер-
тифицирана къща у
нас и на Балканите по
стандарта „Passiv
Haus“. Удовлетворен
ли сте?

ә Пасивната къща е
малък проект, който ма-
кар нов за България,
реално в европейски ма-
щаб е нещо стандартно.
Ако един млад човек
има амбиции да работи
нещо наистина интерес-
но и да се развива пос-
тоянно, това да прилага
даден модел, който на
едно място вече е уста-
новен на друго място,
където не е – вероятно
не е най-провокиращо-
то. Пасивната къща е
интересна за мен, като
бизнес начинание, но в

Германия тези къщи са
хиляди. Вероятно моде-
лът ще се наложи и у
нас и ще бъде успешен в
близко бъдеще.

ә Как се разви обу-
чението Ви в Герма-
ния? 

ә Започнах да уча
строително инженерст-
во в Мюнхен през 2007

г, избрах престижния
технически университет
Мюнхен, първо защото
е добър и второ, защото
е в Мюнхен. Строител-
ното инженерство има
славата на една от най-
трудните специалности
и действително малко са
хората, които се справят
и я завършват, особено
в рамките на отредените
за това 5 години. След

като станах бакалавър,
имах две възможности ӟ
да менажирам строител-
ните процеси или да
вляза в теорията на кон-
струкционно-оразмери-
телните процеси. Изб-
рах второто.

ә  Защо? Модерни-
те мениджъри, като
че ли имат сериозна
перспектива дори у
нас?

ә Мениджмънтът
на строителния процес е
как се намират различни
изпълнители, как се пра-
ви план на времето,
план на ресурсите, план
на разходите. Разбира
се, това е много важно
за строежа на един
обект. Но това са срав-
нително лесни процеси,
веднъж ги правиш на
практика и вече ги
знаеш. Докато, чисто
теоретично, начините,
по които се пресмята ед-
на къща, колко армату-
ра трябва да има в коло-
ните, колко дебели тряб-
ва да бъдат плочите ӟ -
това в момента се прави
чрез компютърни прог-
рами. В света има уста-
новени модели и те ра-
ботят от години. За мен
те са по-интригуващи.
Въпросните програми

не са се появили от ни-
щото, някой ги е измис-
лил, започнал е от нула-
та. Така инженерството
достига до по-фунда-
ментални науки като
физика и математика. И
днес е възможно да се
пресметне примерно на-
товарването от снега
върху покрива на къща-
та, какви напрежения
създава той в колоните
и в плочите. Тогава се
вижда, че тези методи -
постоянно развивани от
векове - всъщност има
как да бъдат подобрени.

ә  Вероятно с ог-
лед на климатичните
промени - земетресе-
ния, вятър, наводне-
ния?

ә Да, посоките са
различни, науката започ-
ва да изследва нещо, ко-
гато има проблем, за да

се намери потенциала за
подобрение. Това че
всичко „работи“ и се
строят сгради, не означа-
ва че те са на 100 % оп-
тимални. Винаги има
какво да бъде подобрено.
Особено важни тук са
факторите за сигурност.
Затова немските инжене-
ри, в края на своите из-
числения, по норма ум-
ножават това което са
получили с 1.35 или 1.5 -
това са факторите за си-
гурност. Те са „защита-
та“ на сградата от факто-
рите, които се променят
и не могат да се опишат
с абсолютна сигурност -
сняг, вятър, машините,
които се движат в едно
хале. С фактора за си-

гурност инженерът слага
до 50% отгоре. Опросте-
но погледното, това оз-
начава до 50% повече
разходи и оскъпяване на
целия строеж. Но точно
заради този подход в
Германия няма паднал
мост. Същото се отнася
и за сградите.

ә Вероятно така
стоят нещата и със
стандарта „Пасивна
къща“?

ә Стандартът „Па-
сивна къща“ също може
се подобрява по много
начини. Реалностите го
доказаха - от 2015 г. той
има три разновидности.
Към него се добави въ-
зобновяемата енергия.
Друг аспект беше да се
направи така, че къщата
не само да харчи малко,
но и да произвежда
енергия. 
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Експертно:

Станислава СТАНОЕВА

Тази година се очак-
ва видима промяна
в пазара на бизнес

имотите. Във фокуса на
инвеститорите ще по-
паднат добре работещи-
те офис сгради. Разд-
вижване се очаква също
и при търговските цент-
рове и парцелите за но-
во строителство в голе-
мите градове у нас. Осо-
бен интерес ще има към
завършени и отдадени
под наем бизнес сгради,
прогнозират от Forton,
стратегически партньор
на Cushman & Wakefield
за България и Македо-
ния.

Интересът ще е към
първокласни имоти - с
отлично местоположе-
ние, висока заетост и
дългосрочни наемни до-
говори, които генерират
стабилни парични пото-
ци.

Конкурентното пре-
димство на България е
по-високата доходност,
която инвеститорите
могат да постигнат при
сделките си в сравнение
с тази на развитите ев-

ропейски пазари. На та-
зи база расте инвести-
ционният интерес към
Югоизточна Европа ка-
то цяло, коментира из-
пълнителният директор
на Forton/Cushman &
Wakefield Михаела Ла-
шова.

По-голямо
търсене,
по-свито
предлагане при
офис площите

Силното търсене на
офис площи под наем е
в резултат от разраства-
нето на аутсорсинг и IT
бизнеса. Много компа-
нии от тази сфера се
обединяват и търсят
офиси в диапазона 2000-
4000 кв. м. Слабото
предлагане на подходя-
щи площи обаче е огра-
ничение, което трябва
да се има предвид. По
данни на Forton през
2016-та се очаква завър-
шването на едва 70 000
кв. м нови офис сгради.
В същото време през

последните две години
обемът на наемните
площи нараства. Заради
това на пазара се очаква
да излязат едва два-три
по-значими нови проек-
та и недостигът на ка-
чествено предлагане ще
се запази.

В резултат от това
ще продължи активното
наемане на площи в
строеж. Ще нараснат и
наемите.

Расте интересът и
към наемане на офис
площи и извън София,
като през следващите
месеци той ще се запа-
зи. Тенденцията е свър-
зана с разрастването на
аутсорсинг и IT сектора,
като тези компании все
по-често разглеждат оп-
ции за офиси в Пловдив,
Варна и Бургас.

Основен инвеститор
в Пловдив е „Галакси

Инвестмънт Груп“, ком-
пания с богато портфо-
лио и дългогодишен
опит в различните сег-
менти на пазара на нед-
вижими имоти. В мо-
мента тя строи модерен
Офис Парк „Пловдив“ с
разгърната застроена
площ от 19 350 кв. м.
Бизнес сградата е спе-
циализирана да посрещ-
не нуждите от офис
пространство на компа-

ниите, работещи в IT и
аутсорсинг индустрия-
та. Очаква се проектът
да бъде завършен през
септември 2016 г. и да
даде възможност да бъ-
дат разкрити над 2000
работни места, основно
от високотехнологични
компании.

Предстои
преструктуриране
при търговските
площи

Активността на паза-
ра през тази година при
търговските площи ще
дойде основно от прест-
руктурирането на слабо
представящи се или не-
работещи молове. В Со-
фия се очаква City
Center Sofia да предста-
ви изцяло обновена кон-
цепция. В Пловдив пък
се работи по ново пазар-
но позициониране на
Galeria Plovdiv, както и
по отварянето на
Markovo Tepe Mall след
смяната на собственост-
та и размразяването на

проекта.
Извън тези инвести-

ции все по-видим е и
стремежът на търговци
и инвеститори да изпол-
зват синергията между
различни видове площи
- търговски, жилищни,
офисни, хотелски, зая-
вяват от
Forton/Cushman &
Wakefield. Успоредно с
това продължава раз-
растването на ритейл
бизнеса към регионал-
ните градски центрове.
Международни модни
марки вече присъстват в
областните градове. Ак-
тивно растат и вериги за
обувки, детски и спорт-
ни стоки, дрогерии и др.

Активен наемен
пазар при
индустриалните
площи

След като през 2015
г. бяха подновени инвес-
тициите в спекулативни
логистични проекти,
през тази година се очак-
ва активен наемен пазар.

Традиционно активни на
този пазар са логистич-
ните оператори и тър-
говците, чието търсене
остава силно в резултат
от разрастване на бизне-
са или оптимизиране на
складовите им площи.
По отношение на наем-
ните цени пазарът на ин-
дустриални имоти ще
остане по-скоро балан-
сиран, заявяват от
Forton/Cushman&Wakefi
eld

В големите градове
продължава и активно-
то търсене на строител-
ни парцели, свързано с
инвестициите в жилищ-
ни и офисни сгради, как-
то и в големи мулти-
функционални комплек-
си.

Интересно развитие
през 2016 г. се очаква в
Пловдив, където „Каме-
ница„ продава 31 дка от
терена под бившата си
пивоварна. За имота ще
бъде обявена тръжна
процедура през пролетта
с посредничеството на
Forton/Cushman&Wakef
ield като ексклузивен
консултант по сделката.

Офис сградите - хит
в бизнес имотите
тази година
Раздвижване очакват и при търговските центрове
и новите парцели за строителство

Младите проектанти на Пловдив:

Бъдещето ми е в световна топ консултантска компания
Вълнуват ме изчисленията, които оптимизират една сграда

Най-младият доктор
сред строителните ни
инженери се казва Ата-
нас Ставрев. Доктора-
тът му е защитен не къ-
де да е, а в престижния
Технически универси-
тет (RWTH Aachen) на
тема „Сплайн базирани
методи за апроксима-
ция на комплексни гео-
метрии в метода на

крайни елементи“.
У нас обаче името

му нашумя покрай
проекта за пасивна къ-
ща „Оберон“, построе-
на в село Марково. Как-
ви са перспективите за
младия 27-годишен екс-
перт, разказва самият
той по време на кратко-
то си гостуване в род-
ния Пловдив.

Модерният Офис парк
„Пловдив“ ще бъде
завършен през 2016 г.

„Каменица“ продава
31 дка от терена под
бившата си пивоварна 


