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"Плана Хайтс" на 621 дка в Плана – мол, парк,
забавачка...
В селището ще има 150 къщи, ситуирани в "пасторална среда"
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П

равителството одобри проект на меморандум за разбирателство между българското
правителството и инвеститора "А.З.К. Пропъртис" ЕООД за изпълнение на инвестиционен проект
"Плана Хайтс", съобщиха от МС.

Всяко четвърто дете – обект
на онлайн тормоз 4 |

От Скопие: България иска
конфедерация с Македония
36

Проектът предвижда иницииране и създаване на впечатляващо от архитектурна гледна точка
селище в района на Плана планина, между София и Самоков, върху земя в размер на 621 декара.
Селището се предвижда да бъде модел за напредък, високи стандарти и качество на живот, ситуиран в
изключителна пасторална среда.
Проектът обхваща изграждането на необходимата за нуждите на селището инфраструктура – пътища,
електричество и водоснабдяване, сгради за обществена полза – търговски център, спортен център,
медицински център, детска градина, паркове, зелени площи и детски площадки, център за сигурност и
150 къщи за отдаване под наем.
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Допълнително 600 парцела ще бъдат структурирани за възможни жилищни нужди. Комплексът ще бъде
построен върху земя, която е собственост на инвеститора и е закупена конкретно за реализацията на
този проект. Общата застроена площ се очаква да бъде около 25 дка.
Предмет на настоящата инвестиция е изграждането на инфраструктурата и всички сгради за обществено
обслужване, както и къщите за отдаване под наем. Общият размер на инвестицията се планира да бъде
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в размер на 53 650 млн. лева. След въвеждането в експлоатация на обектите по проекта се очаква да
бъдат създадени около 100 нови работни места.
Очаква се осъществяването на тази част от проекта "Плана Хайтс", предмет на меморандума, да
приключи в края на октомври 2019 г.
За осъществяване на проекта държавата ще предостави пакет от насърчителни мерки по Закона за
насърчаване на инвестициите.

По публикацията работи: Анисия Иванова
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ИЗГОДНИ ОФЕРТИ
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Шест съвета как да извлечете найдоброто
от гумите на автомобила си...
Видяхте ли отстъпките за лаптопи в
Ardes.bg?

Гражданска отговорност
Виж цените
http://www.sdi.bg/

Онлайн кредит до 2000 лв.
CREDISSIMO.BG е Номер 1 за
онлайн кредити. Пари до 7 минути!
credissimo.bg

Колибри ERP под наем!
Колибри ERP като облачна услуга.
От 1 лев за потребител на ден.
http://colibrierp.com
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преди 6 часа
"Сега някой да попита националната ни Тиква как така хората за 53 милиона лв. строят селище от
стотици къщи с инфраструктура, а ремонтът на Централна гара струва 70 и кусур милиона."
Затова ли напъват и Плана да станела Природен Парк та и оттам да смучат
повече и от Витоша?
А Някой е прибрал пари за Парцела а явно има и други парички за инвестиране
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Избирателни секции в
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дипломатическите
представителства
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54 млн лева СЕРИОЗНО ?
Вие гето ли ще правите или ?
НЕ знам защо ми прилича на проекта Св. София, по който започнаха да изкупуват земи на смешни
пари, държавна и общинска .
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Колкото "Делта хил" в Кладница промени инфраструктурата там и ни смая с архитектура, толкова и тук
... Домове под наем.... паркове и зелени площи ще осигурят в планината... Малоумие и наглост!
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Прогресивни
промени в
образованието: най
накрая повече
реални знания в
училище
Промените в Кодекса за социалното
осигуряване са много сериозни!
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