
145 идеален     дом

Освен близостта на планината, 
чистия въздух и слънчевия склон 
благоприятна характеристика на 
“Симеоново ривър парк” е и добра-
та комуникативност – близо е до 
околовръстния път на София и си-
меоновския лифт.
Комплексът е от типа “затворено 
селище”, което осигурява на жите-
лите сигурност и удобство. Арх. 
Юлиян Пиперов и неговият екип са 
заложили в проекта всичко необхо-
димо за пълнокръвен живот на оби-
тателите. Така “Симеоново ривър 
парк” няма да е поредната “спалня”, 
а квартал с развита инфраструк-
тура, естествено продължение на 
столицата. Комплексът ще разпо-
лага с повечето елементи, които 
характеризират градската среда –  
ресторанти, кафенета, зони за 
отдих, детска градина, площадки 
за игра, спортен комплекс, нощен 
бар, супермаркет.
Градоустройственият план е 
разработен така, че да се изпол-
зват максимално плюсовете на 
природната среда. Ще има два 
парка. Централният се простира 
от най-високата до най-ниската 
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част в протежение на близо 1 км 
и е пресечен от алеи, които го 
свързват с речния парк. Предви-
дено е шахматно разположение на 
къщите по склона, за да се постиг-
не панорамна гледка към София и 
Витоша и минимално засенчване. 
Чрез ортогоналното разположение 
на по-малките къщи по централна-
та алея и пейзажното ситуиране 
на по-големите по продължение на 
крайречния парк се степенува ин-
тимността на обитаването.
Пред всяка къща ще има зелена 
площ и колкото по-голяма е сгра-
дата, толкова повече зеленина 
и уединение ще є се осигуряват. 
Ниски огради ще  обособяват всеки 
имот.
Предвижда се да бъдат изграде-
ни 206 къщи, от които 70 ще са в 

Живот сред 
природна среда и 
прекрасни гледки 
към Витоша и 
столицата ще 
предлага новото 
селище.
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редица край основната артерия, а 
останалите – еднофамилни жили-
ща. Има 6 основни типа и всеки от 
тях е разработен в пет варианта, 
част от които – от различни ар-
хитектурни колективи. “Архитек-
тоника”, i/o Architects, Aedes studio, 
арх. Светослав Бачев и арх. Борис-
лав Борисов – все млади екипи, но с 
престижни награди са избрани от 
главния проектант за съвместно-
то дело. А това вече е сериозен 
залог за разнообразна визия и инди-
видуален облик на жилищата.
Най-големите къщи, 16 на брой, ще 
са с квадратура 860 кв. м, с открит 
басейн. Всеки клиент сам избира 
архитект от шестте екипа, кой-
то да проектира неговата къща 
според личните му изисквания. 
Тип B ще са къщите с площ 650 кв. 
м. Те ще са подредени близо до ре-
ката. Също край нея ще са къщите 
от тип C, но с квадратура 550 кв. 
м. 61 къщи от тип D, които офор-
мят “гръбнака” на проекта, са с по 
450 кв. м. По протежение на глав-
ния път са също така по-малките 

Къщи от тип D

Интериор от къща 
от тип Е

Освен градоустройст-
вото Студио Пиперов с 
водещ архитект Юлиян 
Пиперов, носител на 4 
годишни награди на 
Американския инсти-
тут за архитектура за 
периода 2005-2007 г., 
проектира 145 от общо 
206-те сгради в ком-
плекса, супермаркет  
с ресторант, детска гра-
дина и три кафенета.  
Къщите са с 250, 350 
и 450 кв. м разгъната 
площ от тип D, E и F. 
Разработени са 22 про-
тотипа. Така от всеки 
вид ще има средно 7 
еднакви. 

Къщи от тип F
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постройки (350 кв. м) от тип E. В 
редица са разположени най-малки-
те – тип F – по 250 кв. м.
Макар че различни колективи рабо-
тят по проекта, те се подчиняват 
на определени общи изисквания, за да 
не се получи хаотично-еклектичната 
и неособено естетична картина, как-
вато се наблюдава в доста от ново-
застроените столични квартали. 
Предвижда се типовете F, D и E да 
бъдат с традиционни скатни пок-
риви, а по-големите къщи – от тип 

A, B и C – с плоски покриви и много 
стъкло за осигуряване на слънчева 
светлина.
Съвременният архитектурен стил 
е в хармония с природните особенос-
ти на Витоша, в чиито поли е раз-
положено селището. Инвеститори 
на “Симеоново ривър парк” са българ-
ската компания “Литос и ко” и нейни 
партньори от Ирландия и ЮАР.

I/O Architects – арх. Георги Кътов и арх. Вяра Желязкова, 
носители на златен Визар за 2007 г., проектират 10 къщи. 
Максимална индивидуалност във външния вид и максимално 
лично пространство са основни цели на този колектив. 
Обособени са 4 повторяеми типа. За облицовка на фасадите 
и покривите са избрани 4 различни материала – керамика, 
камък, дърво и мед. Те са разпределени по различните 
типове така, че всичките 10 постройки са напълно различни 
една от друга. Разположението им в северния край на 
парцелите осигурява максимално голям слънчев двор и 
директен подход. 

Студио 
Архитектоника  
с водещ проектант 
арх. Димитър 
Паскалев, спечелило 
приза Сграда на 
годината за 2006 г., 
проектира 8 къщи.  
На визуализацията: 
къщи от тип В.

Арх. Светослав 
Бачев, носител  
на бронзов Визар  
за 2005 г. за концепция 
на небостъргач, 
проектира 4 къщи  
от тип С. 


