
 
 

 

Сграда 1 от "Търговски Център Европа" готова през 2015 г. 

Изграждат нов пробив към "Искърско шосе" 

В. Строителство Градът, 02.09.2013 

 

  

Новата сграда ще бъде разположена върху площ от 16 800 кв.м 

 

Най-голямата сграда от "Търговски Център Европа" (ТЦЕ) ще бъде изградена в 

следващите две години и ще има смесено предназначение. В нея ще се помещават 

офиси, складове, магазини, ресторант на две нива и многофункционална зала. Обектът 

е част от комплекс с 16 сгради, от които 15 вече са изградени върху площ от над 55 000 

кв.м. 

 

 
"Първата копка" на сграда 1 направиха инвеститорът Веселин Балевски, инж. Дойчинов  

от фирмата изпълнител„К и К Инженеринг” и кметът на район „Искър” Ивайло Цеков 



Сграда 1 е с РЗП от 16 800 кв.м и ще бъде сертифицирана поетапно по международния 

стандарт BREEAМ за устойчиви и екологични сгради. Изпълнител е "К и К 

Инженеринг", осъществяващ  и цялостния мениджмънт на проекта. Инвеститорите от 

БНК уточняват, че започват реализацията на новия си проект в момент, в който 

заетостта на офисните и складовите площи в останалата част от комплекса приближава 

95%. 

 

 
 

Заетостта на площите в комплекса приближава 95% 

 

В търговската част 
на новата сграда ще има магазини, банков клон, офис на мобилен оператор и химическо 

чистене. Ресторантът ще бъде на две нива, на първото от които ще бъде обособена 

зоната за самообслужване, а на второто ще има VIP ресторант. 

Офисите ще бъдат с изградени сервизни помещения, а останалата площ ще бъде 

завършена от наемодателя по поръчка на клиента. 

 

Луксозните довършителни работи 
ще се извършват след предварително разработен архитектурен проект, който ще бъде 

съгласуван и одобрен от наемателя. Възможностите, които инвеститорите предлагат за 

оформяне на офис пространствата, са разнообразни – от кабинетна система през тип 

"отворено пространство" до смесени варианти. 

Общите части в сградата също ще бъдат луксозно завършени. Във фоайето на 

официалния вход на сградата ще бъде разположена рецепция със служител, който 

да контролира достъпа до офисите, както и да упътва посетителите. 

Складовата част на сградата ще бъде оборудвана с модерна широка и удобна за 

складови дейности рампа. Пространството пред нея е предвидено за маневриране на 

ТИР камиони. 

 

Складовете, 
подобно на останалите сгради в ТЦЕ, ще са разположени на три нива, а тези, които не 

са на рампа, ще са съоръжени с модерни товаро-пътнически асансьори. 

На втория етаж се предвижда изграждането на многофункционална зала с височина 9 

метра, която няма да бъде ограничена от колони. 

Достъпът до сградата за товарни превозни средства ще бъде най-удобен през сега 

съществуващите входове А и В на търговския център, а достъпът за леки автомобили 

ще бъде улеснен с изграждането на нов пробив, излизащ директно на бул. "Искърско 



шосе". Зоните за паркиране ще се намират на подземно и надземно ниво. Проектът 

предвижда изграждането на много зелени зони, както и оформянето на воден акцент с 

декоративни рибки пред сградата, който да допълни луксозната атмосфера на 

заобикалящата среда на сградата. 

Сградите в комплекса 
Общата площ на "Търговски Център Европа" е 70 дка, разположени в близост до 

столичното летище. Има удобен достъп до булевардите "Цариградско шосе" и 

"Ботевградско шосе". Построените до момента здания имат РЗП  55 000 кв.м. Сградите 

се обслужват от професионален фасилити мениджър и 24-часова охрана. Изградени са 

заведения за хранене, спортен център, банков клон, автомивка и автосервиз за смяна на 

гуми и масла. Сграда 15 от комплекса, в която се помещават офиси, складове, шоурум и 

ресторант, е първата у нас, получила международния BREEAM сертификат за 

устойчивост. В зданието е обособено и пространство за спорт, изградени са 4 корта, 

предназначени за игра на скуош. 

Приоритет на офис площите 
Проектът за Сграда 1 предвижда най-много площ за офиси – около 8000 кв.м. По 

думите на инвеститорите в последните няколко години интересът на наемателите се е 

насочил главно към офис площите, което е и причина за тях да бъде отделено това 

пространство. Подземният гараж, който ще бъде изграден в рамките на проекта, ще 

осигури места за 70 автомобила, а наземният – за други 300. За складове ще бъдат 

обособени 4000 кв.м, а за търговската част – 1500 кв.м. Същото пространство ще бъде 

отделено и за спортна зала. 

 


