


ДА СЪЗДАДЕШ БАЛАНСИРАН 
ПРОДУКТ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

„Маркан“ впечатлява като изпълнител на някои 
от най-големите сгради и строителни проекти 
в страната – хотели, молове и офис сгради. Как-
ва е вашата политика вече като инвеститор?
Първият ни собствен инвестиционен проект 
беше реализиран през 2003 г. Оттогава натру-
пахме доста опит като предприемачи и раз-
вихме партньорства с водещи международни 
компании. Към момента собствените ни инвес-
тиционни проекти са на стойност около 130 
млн. лева. Маркан е изцяло фокусиран на българ-
ския пазар, тъй като вярваме, че именно тук се 
случват хубавите и интересните неща.
Независимо дали проектът е с възлагане или 
собствен, ние се стараем да създаваме баланси-
ран продукт от ново поколение. Вдъхновение, 
въображение и прецизност са основните еле-
менти, които съставляват нашата творческа 
философия – вече 25 години.
През цялото това време сме се старали да бъ-
дем адекватни на пазарните изисквания, да 
предлагаме професионални решения и да прила-
гаме най-съвременни технологии и организация 
на строителството. Компанията не разчита на 
обществени поръчки, а само на частни инвес-
тиции и собствени проекти. Така сме се научили 
да бъдем креативни и отговорни. 

Бихте ли разказали повече за вашия нов проект 
– от идеята до реализацията и очаквания резул-
тат?
Okol Lake Park е проект, който развиваме с мно-
го любов и с цялата си творческа енергия. Пос-
ветили сме му повече от 10 години и вече сме 

вложили над 6 млн. лева. 
Проектът ще е разположен в близост до Со-
фия в района на Горни Окол, обграден от зеле-
нина и с приятен изглед към язовир Искър. По 
своята същност представлява Residential & Golf 
Community с голф игрище, хотел, паркове и зони 
със семейни и ваканционни жилища.
Okol Lake Park е вдъхновен от идеята за свобо-
да, красивата природа и стремежа към здраво-
словен начин на живот. Надяваме се с неговата 
реализация да дадем своя принос в разбирането 
за качество на живот, което не е непременно 
свързано със стандарта и благосъстоянието. 
Искаме да покажем как човек може да се чувства 
у дома като на ваканция.

Какво от модерните тенденции за развитие на 
новите комплекси вложихте в Okol Lake Park?
Смятаме, че хората все повече се нуждаят от 
общуване – както по между си, така и с приро-
дата, и от споделяне. В Okol Lake Park искаме да 
създадем предпоставки за това – с функционал-
но градоустройство, красива екстериорна сре-
да, хармонични пространства, в които всеки 
се чувства комфортно. Не се определяме като 
алтернатива на големия град, който безспор-
но има своите предимства – просто бихме ис-
кали да създадем място, което предлага всички 
удобства и възможности за живот, работа и 
отдих, в по-голяма близост до природата. 

Какви са предимствата на Okol Lake Park като ин-
вестиция за добро бъдеще и нов начин на живот?
Okol Lake Park безспорно ще бъде отлично мяс-
то за живот – чувството за свобода и спокой-
ствие, което красивата природа носи, съче-
тано със стандартните за съвременния човек 
удобства. Надяваме се да изградим място, кое-
то няма нужда да напускаш, защото в него мо-
жеш да прекараш свободното си време, да ра-
ботиш и да живееш. В комплекса ще намерят 
място училище, магазини, забавления и прос-
транства за релакс. Чрез този проект предос-
тавяме възможност за нов начин на живот, кой-
то носи уюта на дома и емоцията по време на 
ваканция.
В качеството си на инвеститор, ние никога не 
сме участвали в презастрояването на София, 
защото не смятаме, че това е посоката, в коя-
то градът трябва да се развива. С Okol Lake Park 
искаме да създадем нещо ново и уникално – мяс-
то за хора, чувствителни към средата. 
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