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ПРОЕКТЪТ 

Офис Парк Пловдив е отличителна офис 
сграда от клас А, създадена от Галакси 
Инвестмънт Груп, инвестиционна компания с 
повече от 20 години опит в сферата на 
недвижимите имоти. 

Състои се от два идентични, съседни етапа с 
отдаваема площ от 16 420 кв.м 
предназначени за търговски и офис площи, с 
възможност за площ до 2 220 кв.м на едно 
ниво. Сградата е разположена в един от 
най-зелените райони на Пловдив, в 
съседство с МОЛ, в непосредствена близост 
до Гребен канал и най-голямата зона за 
отдих на открито в града. Приятната околна 
среда и удобства създават отлични 
възможност за прекарване на свободното 
време.     

Офис Парк Пловдив се отличава със своята 
модерна архитектура, функционални офис 
пространства, качество и високи стандарти в 
строителството, енергийна ефективност и 
интелигентни технологични решения, като 
добавя стойност към Вашия работодателски 
бранд.    





Търговски центрове 
1. Мол Пловдив
2. Мол Марково тепе

Хипермаркети
3. Lidl
4. Kaufland

Образование
5. Детска градина
„Приказен Свят”
6. Детска градина „Дара”
7. Детска градина
„Дружба”
8. Детска градина „Мир“
9. Основно училище
„Васил Петлешков“
10. Медицински
университет  
11. Университет по 
хранителни технологии

Спортни съоръжения
12. Велопарк

13. Фитнес зала на
открито
14. Стадион Пловдив
15. Спортен център
16. Тенис клуб
17. Фитнес зала
„Dynamics“

Банки
18. ОББ
19. ДСК
20. Fibank

Болници
21. „Пълмед“
22. „Свети Георги"
23. „Каспела"
24. „Селена"

Междуградски 
транспорт
25. Централна гара
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЛОКАЦИЯ 

Офис Парк Пловдив се намира в новия 
квартал "Отдих и култура", до Гребния 
канал и Мол Пловдив. Местоположението 
е лесно достъпно чрез шест линии на 
обществения транспорт и три основни 
булеварда, които осигуряват бърз достъп 
до останалата част на града и магистрала 
Тракия.   

ОБЕКТИ



Гребен каналЦентър 
Пловдив





АКЦЕНТИ

Застроена площ  
19 998 кв. м

Проектант
Ателие Серафимов Архитекти 

Офис етажи 
6

Места за паркиране
154 

Удобства
Конферентна зала, зони за отдих, 
ресторант, банков офис

Услуги
24-часова охрана, професионално 
управление на собствеността

Завършеност 
Сграда А   Завършена през 2016 г. 
Сграда В   Завършена през 2021 г.

Използваема площ на офис етаж  
Сграда А   1 110 кв.м
Сграда В   1 110 кв.м

Общо използваема площ 
Сграда А     6 660 кв.м
Сграда В     6 660 кв.м



Офис Парк Пловдив е проект за офиси от клас А. Сградата е 
проектирана да отговори на специфичните изисквания на ИТ и BPO 
компании, търсещи отворени пространства на отлична локация, с 
подземни паркоместа и приятна градска околна среда. За 
управлението на сградата се грижи професионален екип.

Реализацията е разделена на две напълно идентични, от архитектурна 
и конструктивна гледна точка, Г-образни сгради (Сграда А и Сграда В), 
предвидени да функционират напълно самостоятелно, с обща 
застроена площ на всички нива от 19 998 кв.м (16 766 кв.м надземно) . 
Височината от плоча до плоча е 3,50 м, оставяйки 2,85 м чиста височина 
за наличие на естествена светлина. Приземното ниво, предназначено 
за търговски пространства е с височина 4,50 м.

Сградата се състои от подземен паркинг, партер и шест офис етажа 
всеки с площ от 1 194 кв.м. За да отговори на нуждите на наемателите 
и да осигури удобства за служителите им, сградата включва ресторант, 
зони за отдих, конферентни съоръжения и банков клон.

Сграда В е завършена в края на 2021 г. и разполага с ексклузивна зона 
за отдих на покрива на сградата.

СГРАДАТА



СПЕЦИФИКАЦИИ

ГОЛЯМОФОРМАТНИ ПРОСТРАНСТВА 
Носещата конструкция на сградата е 
проектирана по разпоредбите на 
ЕВРОКОД 8 като безгредова 
стоманобетонна, с капителни 
удебелявания при колоните и 
стоманобетонови шайби основно в 
периферията на сградата. Това дава 
максимална гъвкавост на вътрешните 
пространства и свободна 
преконфигурация на офисите спрямо 
нуждите на наемателите.

ЕСТЕСТВЕНА СВЕТЛИНА
Чрез ритмичното редуване на отвори и 
плътни обеми архитектът е успял да 
осигури оптимална осветеност на 
вътрешните пространства.

ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА - 
ИНСТАЛАЦИИ ЗА ЧИСТ ВЪЗДУХ
Съоръженията включват филтърни 
секции на нагнетателната и 
смукателната страна, високоефективна 
рекуперативна секция с 
оползотворяване на топлината от 
отработения въздух с ефективност 
>67%. През зимата свежият въздух се 
подгрява от предварително, с оглед 
защита на рекуператора от замръзване. 
След рекуперацията, въздухът се 
подава за допълнителна обработка 
към вътрешните канални тела, които са 
част от етажната VRV система. 

СТРУКТУРНА КАБЕЛНА СИСТЕМА
Хоризонталните връзки от офисен 
дистрибутор до работно място се 
предвиждат с медни кабели Cat, като 
всеки офис има отделна сървърна стая.

ДВА ИЗТОЧНИКА НА МОЩНОСТ
В сутерена на сградата е отделено 
помещение, в което се разполага ГРТ, 
захранено от съществуващия 
трафопост. Едновременната мощност 
на цялата сграда е 1145 kW. Главното 
разпределително табло е разделено на 
две секции, като втората е с 
подсигурено резервирано захранване 
от Дизелгенератор. Използваното 
електрооборудване е LEGRAND. В 
сградата е изградена система за 
енергиен мониторинг с оборудване на 
SCHNEIDER ELECTRIC. 
Аварийното електрозахранване е 
подсигурено чрез автоматичен 
трифазен дизелов генератор GREEN 
POWER, Италия с двигател на VOLVO, 
първична мощност 550kVA/440kW и 
UPS устройство Borri Ingenio 
30kVA/27kW. За всеки офис е 
предвидена възможност за монтаж на 
самостоятелен UPS към 
индивидуалното сървърно помещение 
на наемателя. Сградата е с изградена 
пасивна мълниезащитна инсталация.

ПАРКОВА СРЕДА
Реализираното озеленяване в самия 
имот е на площ от над 1500 кв.м, като 
са използвани високи и ниски 
растителни групи, в които влизат 
видове като: Червенолистен явор, 
Кипарис, Чинар, Плачеща форма на 
кедър и бреза, Магнолии и други.

АЛАРМЕНА СИСТЕМА И ПОЖАРОЗАЩИТА  
Пожароизвестителната периферия е 
конфигурирана от адресируеми 
оптично-димни датчици, ръчни бутонни 
пожароизвестители, както и 
необходимите устройства за 
сигнализация, блокировка и 
управление на външни ел. устройства. 
Произведено от Hochiki с допълнителна 
аварийно-оповестителна система на 
Bosch.  

ИНДИВИДУАЛНИ КЛИМАТИЧНИ 
СПЛИТНИ СИСТЕМИ  
Основната климатична инсталация на 
офис сградата е решена с тритръбна 
система DAIKIN VRV IV  - инверторни 
термопомпени агрегати с рекуперация 
на топлина и променлив дебит на 
хладилния агент (VRV HR). Системата 
ще позволи едновременно отопление и 
охлаждане в различни помещения, 
което ще доведе до икономия на 
енергия през преходните сезони.

ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ
За фасадата и общите части на сградата 
е използвано енергийноефективно LED 
осветление на Osram, Marreli и Philips. 
Разпределението на осветителните тела 
е съобразено с нормите за изкуствено 
осветление, така че да даде 
максимален комфорт на работната 
среда. Захранването на работните места 
е предвидено с подови кутии LEGRAND, 
а ключове и контакти са LEGRAND, 
серия Mosaic.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА
Системата обхваща входовете на 
сградата и паркинга, входовете на 
офиси, техническите помещения, 
стълбищните площи, изходите и други. 
Тя се базира на идентификация на 
служителите посредством RF-ID 
радиочестотна идентификация, 
безконтактна карта или други 
идентификатори на вратите на 
помещенията.
СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА
За сигурността на работещите в 
сградата е изградена система за 
видеонаблюдение Hikvision, която 
наблюдава в реално време всички зони 
по периферията на сградата и в общите 
части. 
Сградата разполага и със 
сигнално-охранителна система Paradox.



КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА

Офис Парк Пловдив разполага с модерна конферентна зала на 
партерно ниво, с обща площ 162 кв.м. За удобството на  
ползвателите е  наличен самостоятелен вход от паркинга, който 
да улесни логистиката и обслужването на мероприятията. Пред 
залата е обособено фоайе,  което може да бъде използвано за 
регистрация по време на събития или за кафе паузи. Налични 
са прилежащи общи  части, както и собствен санитарен възел.
 
Конферентната зала е позиционирана така, че да бъде 
максимално осветена с естествена дневна светлина, което я прави 
изключително подходяща за провеждането на фирмени 
обучения, представяне на продукти и услуги, семинари и 
тиймбилдинги. Правилните форми на помещението позволяват 
подреждането й в разнообразни конфигурации.

УДОБСТВА В ЗАЛАТА
Високоскоростен интернет и Wifi връзка
Проектор и вграден екран
Самостоятелен контрол на температурата
Флипчарт
Микрофон
Озвучителна система
Допълнително техническо оборудване 
по запитване
Кетъринг по запитване

КАПАЦИТЕТ НА ЗАЛАТА

Театър  
60 човека

П-образно 
25 човека

Класна стая 
40 човека

Коктейл 
60 човека



ГОЛЯМОФОРМАТНИ ПРОСТРАНСТВА 
Носещата конструкция на сградата е 
проектирана по разпоредбите на 
ЕВРОКОД 8 като безгредова 
стоманобетонна, с капителни 
удебелявания при колоните и 
стоманобетонови шайби основно в 
периферията на сградата. Това дава 
максимална гъвкавост на вътрешните 
пространства и свободна 
преконфигурация на офисите спрямо 
нуждите на наемателите.

ЕСТЕСТВЕНА СВЕТЛИНА
Чрез ритмичното редуване на отвори и 
плътни обеми архитектът е успял да 
осигури оптимална осветеност на 
вътрешните пространства.

ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА - 
ИНСТАЛАЦИИ ЗА ЧИСТ ВЪЗДУХ
Съоръженията включват филтърни 
секции на нагнетателната и 
смукателната страна, високоефективна 
рекуперативна секция с 
оползотворяване на топлината от 
отработения въздух с ефективност 
>67%. През зимата свежият въздух се 
подгрява от предварително, с оглед 
защита на рекуператора от замръзване. 
След рекуперацията, въздухът се 
подава за допълнителна обработка 
към вътрешните канални тела, които са 
част от етажната VRV система. 

СГРАДА АСГРАДА В

ПОДЗЕМНО НИВО
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ПРИМЕРЕН ЕТАЖ/1 ДО 6-ТИ ЕТАЖ

СГРАДА АСГРАДА В



405 810810810810 173

173
810

810
173

405405 810 810 810 810810 173

810
173

810
810

810

810
810

ПОКРИВНА ТЕРАСА

173 810 810 810 810 405

17
3

81
0

81
0

81
0

81
0

81
0

17
3

173 810 810 810 810 405

173
810

810
810

СГРАДА АСГРАДА В





Floor Plan









ИНВЕСТИТОР

Галакси Инвестмънт Груп е основана през 1999 година. Компанията инвестира, 
развива и управлява портфолио от успешни проекти в различни направления на 
недвижима собственост – хотели, жилищни и ваканционни комплекси, офисни 
сгради, търговски и индустриални площи.

Офисните проекти на Галакси Инвестмънт Груп отговарят на най-високите 
изисквания за модерни работни пространства. Приоритет е поставен върху 
Пловдив и София, градове с дългосрочен потенциал за развитие, разнообразен 

икономически профил, квалифицирани човешки ресурси и устойчиво нарастващо 
търсене на модерни офис площи. Инвестиционният профил на портфейла от офис 
проекти на компанията е ориентиран към клас А офис сгради на комуникативни 
локации с отлична инфраструктура и околна среда. 

Стъпвайки върху богатия си опит в придобиване, планиране, изграждане, 
управление продажба и отдаване под наем на активи, Галакси Инвестмънт Груп е 
изградила репутация на доверен партньор. 



Галакси Инвестмънт Груп 
бул. Дунав 5, Пловдив
M +359 895 65 85 01
T +359 32 924 747
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