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Конкурсът "Фасада на годината 2016" приключи със заседание на 

професионалното жури 
 

11 наградени обекти се класират за участие в международния конкурс на Баумит"Life 

Challenge" през 2018г. 

 

 
  

Професионално жури в състав председател - арх. Калин Диков - управител на "Елит студио" и 

членове - арх. Ангел Захариев - управител на "А и А архитекти", арх. Радомир Серафимов - 

управител на ателие "Серафимов архитекти", арх. Борислав Игнатов - управител на студио 

"Борислав Игнатов" и председател на управителния съвет на КАБ и Николай Бъчваров - управител 

на Баумит България ЕООД заседаваше, за да бъдат определени фасадите - победители в 

съответните 5 категории от ежегодния конкурс на Баумит "Фасада на годината 2016". Освен 

членовете на комисията в обсъжданията взеха участие и инж. Надя Начева – Маркетинг директор, 

арх. Анна Цукева - архитектурен консултант и Юлия Димова – маркетинг специалист на „Баумит 

България” ЕООД. 

Оценяването бе съпътствано с оживени дискусии, касаещи фасадния силует, цветовите решения, 

използването на различни форми и структури от проектантите. Коментирани бяха  изпълнението и 

прецизността на детайлите, както и вписването на обектите в околното пространство. 

 

След обсъждане и гласуване професионалното жури обяви своите фаворити: 

 

 

 

КАТЕГОРИЯ "ЕДНОФАМИЛНИ КЪЩИ – НОВО СТРОИТЕЛСТВО" 

 

В категория “Еднофамилни къщи - ново строителство” журито реши да присъди първа награда 

–  почетна грамота и парична награда от 1500 лв. на обект:  

 

Еднофамилна къща в гр. Плевен, ул. Райски кът 3  
 



 

2 

 

 
 

Проектант: ПРОконсулт - арх. Красимир Попов 

Изпълнител: СИМОНБАУ ЕООД 

Инвеститор и заявител: г-н Веселин Василев 

Регионален сътрудник на Баумит, работил по обслужването на обекта е Цветан Лалов. 

Вложените Баумит материали са: Баумит интегрирана топлоизолационна система Стар с крайно 

покритие НанопорТоп К1,5 

 

Други награди в тази категория не бяха присъдени.  

 

КАТЕГОРИЯ "ТЕРМИЧНО САНИРАНЕ" 

 

В категория “Термично саниране” бяха представени съгласно условията на конкурса общо 7 

обекта. Компетентното жури реши: 

 

Първа награда – почетна грамота и парична награда от 1500 лв. печели фасадата на: 

Еднофамилна жилищна сграда, гр. София, жк Яворов 

 

 
 

Проектант и заявител в конкурса: Фасет ООД - арх. Данаил Едрев 

Изпълнител: Биляна 2000 ЕООД 
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Регионален сътрудник на Баумит, работил по обслужването на обекта е Петър Алипиев. 

Вложените Баумит материали са: Баумит интегрирана топлоизолационна система Про с крайно 

покритие НанопорТоп и МозаикТоп 

 

Втора  награда – почетна грамота и парична награда от 1000 лв. се присъжда на: 

Еднофамилна жилищна сграда, гр. София, ул. Георги Бенковски № 29 

 

 
 

Проектант: арх. Светла Трендафилова 

Изпълнител и заявител: Биляна 2000 ЕООД 

Инвеститор: Валентин Благоев 

Регионален сътрудник на Баумит, работил по обслужването на обекта е Петър Алипиев. 

 

Вложените Баумит материали са: Баумит интегрирана топлоизолационна система опън с крайно 

покритие НанопорТоп К1,5. 

 

Журито реши да не присъжда трета награда. 

 

 

КАТЕГОРИЯ "ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - НОВО СТРОИТЕЛСТВО" 

 

В категория “Жилищни сгради - ново строителство” бяха представени съгласно условията на 

конкурса общо 13 обекта. В тази категория журито присъди следните награди: 

 

Първа награда – почетна грамота и парична награда от 1500 лв. печели фасадата на обект: 

Варна Сити Парк, гр.Варна, ул. Младежка  №35 
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Проектант и заявител: СТАРХ ЕООД - арх. Светослав Станиславов 

Изпълнител: Сити Билдинг ООД 

Инвеститор: Варна Сити Парк АД 

Отговорен Баумит мениджър за обекта е Георги Богданов. 

 

Вложени са следните Баумит материали: Баумит интегрирана топлоизолационна система Про с 

крайно покритие СиликонТоп К1,5 и КреативТоп Файн 

 

Втора  награда – почетна грамота и парична награда от 1000 лв. бяха присъдени на обект: 

Sophie apartaments, гр. София, ул. Стара планина 23 

 
Проектант: Танков архитекти ООД - арх. Атанас Танков 

Изпълнител: Нивел ООД 

Инвеститор и заявител: BLD ЕООД 

Регионален сътрудник на Баумит, работил по обслужването на обекта е Валери Момчилов 

 

Вложени са следните Баумит материали: Баумит интегрирана топлоизолационна система Про с 

крайно покритие СиликатТоп К1,5 

 

Трета  награда – Почетна грамота и парична награда от 500 лв. 

Обект: Жилищен комплекс "Флора Парк", гр. София, ул. Флора №1 
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Проектанти: Грид - АИ ЕООД - арх. Георги Рафаилов и арх. Анна Кузманова 

Изпълнител, инвеститор и заявител: Сити Хоум Парк ЕООД 

Регионален сътрудник на Баумит, работил по обслужването на обекта е Петър Алипиев. 

 

Вложени са следните Баумит материали: Баумит интегрирана топлоизолационна система Про с 

крайно покритие ГранопорТоп К2. 

 

 

КАТЕГОРИЯ "СТРУКТУРИ" 

 

В креативната категория “Структури” бяха представени съгласно условията на конкурса общо 4 

обекта. Журито присъди следните награди: 

 

Първа награда – Почетна грамота и парична награда от 1500 лв. печели обект: 

Жилищен комплекс "Алия", гр. Асеновград, ул. Раковска 14 

 

 
 

Проектант: Марински ООД - арх. Георги Димов 

Изпълнител, инвеститор и заявител: Марински ООД 

Регионален сътрудник на Баумит, работил по обслужването на обекта е Живко Жеков. 

 

Вложените Баумит материали са: Баумит интегрирана топлоизолационна система Про с крайно 

покритие КреативТоп и ГранопорТоп К1,5, Лазур и Финиш 

 

Втора  награда – Почетна грамота и парична награда от 1000 лв. 
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Обект: Жилищен комплекс "Амарант", гр. Асеновград, ул. Клокотница 28 

 

 
Проектант: Марински ООД - арх. Георги Димов 

Изпълнител, инвеститор и заявител: Марински ООД 

Регионален сътрудник на Баумит, работил по обслужването на обекта е Живко Жеков. 

 

Баумит материали: Баумит интегрирана топлоизолационна система Про с крайно покритие 

КреативТоп и ГранопорТоп К1,5, Лазур и Финиш 

 

Журито реши да не присъжда други награди в тази категория.  

 

КАТЕГОРИЯ "НЕЖИЛИЩНИ СГРАДИ - НОВО СТРОИТЕЛСТВО" 

 

В категория “Нежилищни сгради - ново строителство” журито оценяваше фасадите на 5 обекта. 

След дискусия беше решено следното: 

Първа награда – почетна грамота и парична награда от 1500 лв. печели  

Обект: Ува Нестум хотел и спа, гр. Гоце Делчев 

 

 
 

Проектанти и заявители: Сдружени архитекти ООД - арх. Лило Попов и арх. Красимира Попова 

Изпълнител: Ай Би Билдинг ООД 

Инвеститор: Билта ЕАД 
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Регионален сътрудник на Баумит, работил по обслужването на обекта е Стоян Шумаров. 

 

Вложените Баумит материали са: Баумит интегрирана топлоизолационна система Про с крайно 

покритие НанопорТоп и КреативТоп. 

 

Втора  награда – почетна грамота и парична награда от 1000 лв. журито присъди на фасадата на: 

Студентско общежитие Скапто-3, гр. Благоевград 

 

 
 

Проектант и заявител: Тилев Архитекти ООД - арх. Димчо Тилев 

Изпълнител: ГБС Благоевград АД 

Инвеститор: Американски университет в България 

Регионален сътрудник на Баумит, работил по обслужването на обекта е Стоян Шумаров. 

 

Вложените Баумит материали са: Баумит интегрирана топлоизолационна система Про с крайно 

покиртие СиликонТоп, СиликонКолор и Металик 

 

 

Трета  награда – почетна грамота и парична награда от 500 лв. получава фасадата на обект: 

„Ем билдинг“, гр. София, ул. Хенрик Ибсен 17 
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Проектант и заявител: Стивън Джордж Интернешънъл - България ООД - арх. Тихомир Казаков 

Изпълнител и инвеститор: Арт Е Строй 3 ЕООД 

Регионален сътрудник на Баумит, работил по обслужването на обекта е Петър Алипиев. 

 

Вложените Баумит материали са: Баумит интегрирана тополизолационна система Про с крайно 

покритие СиликонТоп. 

 

Всички наградени обекти се класират за участие в първи кръг на международния конкурс на 

Баумит интернационал Life Challenge, който ще се състои през 2018 г. в гр. Братислава, 

Словакия. 

 

Баумит България благодари за участието в конкурса на проектантите, инвеститорите и 

изпълнителите на всички обекти и им желае ползотворна работа, много професионални 

успехи и лично щастие. 

 

 

 

 

 

 


