
ПЛАНА ХАЙТС
НОВИЯТ ГРАД НА ЗЕЛЕНАТА ОБЩНОСТ НА УТРЕШНИЯ ДЕН
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За последно в България се изгражда нов град преди 70 години. Това е 
Димитровград. Днес, през 2017, след цяло десетилетие на подготвителна 
работа, се ражда нов, модерен и зелен град. Град за младите и младите по 
дух, град на живота, град, окъпан в слънце.

ПЛАНА ХАЙТС
НОВИЯТ ГРАД НА ЗЕЛЕНАТА ОБЩНОСТ НА УТРЕШНИЯ ДЕН



www.PlanaHeights.com

ИЗПРЕВАРИ ТЕНДЕНЦИИТЕ
ПОДХОД „ПОСТРОЙ САМ СВОЯ ДОМ“
ИНОВАТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА  
В ПЛАНА ХАЙТС
ЖИВЕЙТЕ В БЪДЕЩЕТО
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ПЛАНА ХАЙТС
Местоположение:

• Половин час от София
• Половин час до Самоков 

и Боровец
• 10 минути до Белчин 

баня и Сапарева баня
• 7 км до язовир Искър
• Непосредствено до село 

Плана

• Първокласно местоположение с изключителна зелена зона.  
На границите на Натура 2000 и Защитена зона Плана. 

• 225 СЛЪНЧЕВИ ДНИ

• Модерна инфраструктура

• Обществени услуги и благоприятни условия за почивка

www.PlanaHeights.com



Г-н Авиноам Катриели инвестира в различни бизнеси в България в последните 20 години. 
Преди 10 години решава да се установи и заживее тук за постоянно. Освен бизнесмен, 
той е и президент на ДВУНАЦИОНАЛНАТА ТЪРГОВСКА КАМАРА “BCCBI“, НПО, насочила 
усилията си към увеличаването на просперитета и социалната стойност на България. 
www.bccbi.bg
 
Г-н Авиноам Катриели е също инициатор и създател на фондацията I LOVE BG, НПО, 
работеща за българската нация и ангажирана в множество хуманитарни проекти, 
обществени инициативи и социални дейности. Разбирането на г-н Катриели е, че бизнесът 
трябва да подкрепя обществото. www.ilovebg.bg  
 
Г-н Катриели работи по този проект и набавя необходимите разрешителни за създаването 
на нов град в България от десет години. Днес проектът вече притежава ПРИОРИТЕТЕН 
СТАТУТ (най-високият в страната).

Българското правителство и всички власти подкрепят и благославят създаването на 
проекта Плана Хайтс.
 
Всички разрешителни и необходими документи от община Самоков вече са получени, 
включително историческото решение проектът да бъде категоризиран като нов град в 
България.

ИНИЦИАТОРЪТ И СЪЗДАТЕЛ НА ГРАДА
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Авионам Картиели е на 54 години. Той е президент на компанията 
AK Europe. Негова специалност е бизнес развитието на страните 
с нововъзникваща икономика. Той развива дейност в България от 
1998 г. Картиели е консултант на президента на Българския червен 
кръст Христо Григоров и е председател на Двунационалната 
българо-израелска търговска камара.  Той вярва, че бизнесмените 
трябва да подпомагат общността, в която живеят, поради което 
постоянно подкрепя дейности, насочени към социално слабите.



Къща на цената на апартамент  
в ексклузивен затворен комплекс, 
който осигурява сигурност  
и качество на живот
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ПЛАНА ХАЙТС
Новият град НА Зелената общност на утрешния ден

Плана Хайтс е планиран с всички необходими за един град услуги:
• Търговски център и магазини
• Спортен център
• Образователни институции (вкл. детски градини и училище)
• Аптека, медицински и спешен център
• Сигурност
• Частна транспортна линия до София и обратно

www.PlanaHeights.com



10-11  

ПЪРВИЯТ КВАРТАЛ



ПЪРВИ ЕТАП 

ТИПОВЕ КЪЩИ:
1. Къща тип ПИРИН /стр. 10-13

2. Къща тип ПЛАНА A / стр. 14-17       

3. Къща тип ПЛАНА B / стр. 18-19

4. Къща тип РИЛА A / стр. 19-20

5. Къща тип ВИТОША A / стр. 20-21

6. Къща тип ВИТОША B / стр. 22-23

7. Къща тип ВИТОША C  / стр. 23-24

8. Къща тип ВИТОША D / стр. 25-26

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ:
9. Басейн, фитнес и магазини – 1000 кв.м.

10. Търговски център – 1600 кв.м.

11. Детска градина (къща 3) – 300 кв.м.

12. Демонстрационна къща (къща 3) – 300 кв.м.

www.PlanaHeights.com



2D карта Плана Хайтс – фаза 1
12-13



Етаж 1 Етаж 2

Къща ПИРИН - Планове
Малка, но комфортна и удобна

www.PlanaHeights.com



Pirin L1
0

Pirin L2
300

Pirin L3
600

Първи етаж: 87 м2
Втори етаж: 69 м2
Общо: 156 м2

Къща Пирин е най-малката от къщите в Плана Хайтс, което не ѝ пречи да осигурява комфорт и удобства. Пред 
къщата се намират две места за паркиране. На приземния етаж има отворена жилищна площ, удобна кухня 
и баня. Сред предимствата ѝ е широката веранда, гледаща на югоизток. През нея от дневната се излиза в 
озеленената градина. На втория етаж се намират две спални и две бани.

14-15 

Къща ПИРИН - Планове
Малка, но комфортна и удобна



Къща ПЛАНА  A
Дневна зона и приятна тераса, три спални и удобна кухня

www.PlanaHeights.com
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Къща ПЛАНА  A
Дневна зона и приятна тераса, три спални и удобна кухня



Етаж 1 Етаж 2

www.PlanaHeights.com

Къща ПЛАНА  A - Планове
Дневна зона и приятна тераса, три спални и удобна кухня



Първи етаж: 77 м2
Втори етаж: 88 м2
Общо: 165 м2

Къща Плана А разполага с  гараж и паркомясто пред къщата. На приземния етаж се намира дневна зона и 
удобна кухня. Широка тераса осъществява връзката с градината. На втория етаж се намират три спални и две 
бани. Основната спалня разполага със собствено помещение гардероб и баня. Гостната има приятна тераса, 
обърната към задния двор.
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Къща ПЛАНА  A - Планове
Дневна зона и приятна тераса, три спални и удобна кухня
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Къща ПЛАНА B
С дневна зона и приятна тераса, три спални и кухня
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Етаж 1 Етаж 2

20-21

Къща ПЛАНА B - Планове
С дневна зона и приятна тераса, три спални и кухня



Плана L1

0

Плана L2

280

Плана L3

560

Къщата разполага с гараж и паркомясто отпред. На приземния етаж се намира тоалетна, удобна кухня и отворена 
дневна зона. На втория етаж са разположени две удобни спални и две бани. Основната спалня разполага със 
собствена баня, гардероб и връзка с широка тераса.

www.PlanaHeights.com

Къща ПЛАНА B - Планове
С дневна зона и приятна тераса, три спални и кухня

Първи етаж: 79 м2
Втори етаж: 95 м2
Общо: 174 м2
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Къща РИЛА
Комфортна дневна зона и две просторни спални
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Етаж 1

Етаж 2
Етаж 3
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Къща РИЛА - Планове
Комфортна дневна зона и две просторни спални



Първи етаж: 33 м2
Втори етаж: 87 м2 
Трети етаж: 117 м2
Общо: 237 м2

Къщата разполага с 
гараж на приземния 
етаж и паркомясто 
отпред. На горното ниво 
има тоалетна, перално 
помещение, килер, свързан 
с кухнята и широка 
комфортна дневна зона. 
Две просторни спални се 
намират на последния 
етаж. Всяка спалня 
разполага със собствена 
баня и помещение 
гардероб.

Рила L1
0

Рила L2
280

Рила L3
580
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Къща РИЛА - Планове
Комфортна дневна зона и две просторни спални
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Къща ВИТОША  A
Двоен гараж, три спални и три тераси
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Етаж 2Етаж 1

26-27

Къща ВИТОША  A - Планове
Двоен гараж, три спални и три тераси



H1 L1

0

H1 L2

290

H1 L3

580

Първи етаж: 138 м2
Втори етаж: 149 м2 
Общо: 287 м2

Къщата разполага с двоен гараж и складово помещение до него. На приземния етаж се намират просторна 
дневна зона, кухня и тоалетна. На горния етаж са разположени три спални, две бани и три тераси.

www.PlanaHeights.com

Къща ВИТОША  A - Планове
Двоен гараж, три спални и три тераси
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Къща ВИТОША B
Гараж, три спални и три тераси
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Етаж 2Етаж 1
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Къща ВИТОША B - Планове
Гараж, три спални и три тераси



L1

0

L2

290

L3

580

Първи етаж: 109 м2
Втори етаж: 126 м2 
Общо: 235 м2

Къщата разполага с гараж и паркомясто. На приземния етаж се намира котелно помещение, килер, 
тоалетна и удобна дневна зона. На втория етаж са разположени три спални, две тераси и перално 
помещение. Основната спалня притежава собствено помещение гардероб, баня и тераса.
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Къща ВИТОША B - Планове
Гараж, три спални и три тераси
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Къща ВИТОША C
Двоен гараж, три спални и три тераси п
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Етаж 1

Етаж 2
Етаж 3

32-33  

Къща ВИТОША C - Планове
Двоен гараж, три спални и три тераси



L1

0

L2

290

L3

580

L-1

-260

Най-голямата от къщите в Плана Хайтс осигурява изключителни удобства и комфорт. На приземния етаж се намира 
двоен гараж, котелно помещение и голямо мазе. На горното ниво е основният вход на сградата, тук се намира дневната 
зона, а също – тоалетна и кухня. Зоната за гости включва отделна спалня и баня. На горния етаж се намират три 
просторни спални, всяка със собствена тераса. Основната спалня разполага със собствено помещение гардероб и баня.

Първи етаж: 123 м2
Втори етаж: 111 м2 
Third Етаж: 132 м2 
Общо: 366 м2
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Къща ВИТОША C - Планове
Двоен гараж, три спални и три тераси
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Къща ВИТОША D
Двоен гараж, три спални и три тераси п
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Етаж 2Етаж 1
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Къща ВИТОША D - Планове
Двоен гараж, три спални и три тераси



Vitosha L1

0

Vitosha L2

290

Vitosha L3

580

Къщата притежава двоен гараж. На приземния етаж се намират удобна дневна зона с 
перално помещение и тоалетна. На втория етаж има три спални, две бани, две тераси и 
помещение гардероб.

Първи етаж: 106 м2
Втори етаж: 98 м2 
Общо: 204 м2

36-37  

Къща ВИТОША D - Планове
Двоен гараж, три спални и три тераси

Новият град НА Зелената 
общност на утрешния ден
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ПЛАНА ХАЙТС
НОВИЯТ ГРАД НА ЗЕЛЕНАТА 
ОБЩНОСТ НА УТРЕШНИЯ ДЕН
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Plana Heights
България, София 1404, ул. Бокар 21, ет. 2
www.planaheights.com
office@planaheights.com
marketing@planaheights.com
Тел.: +359 2 9549514
Моб.:  +359 882 515206
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S Architetctural Team
България, София, София Тех Парк, 
бул. Цариградско шосе 111Б
Сграда „Инкубатор“, офис 2,07
www.S-A-T.eu
office@S-A-T.eu
Тел: 00359 2 4760510
Факс: 00359 2 4760513
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