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__________________________________________________________________
Oбект: ХОТЕЛ - АПАРТАМЕНТЕН ТИП,
Находящ се в УПИ XXX – 664, кв. 18A, м. “в.з. БОЯНА”, район Витоша, гр.София

Строящ се в подножието на Витоша, в един от най - привлекателните и атрактивни
квартали на София, с цялостният си външен вид хотелът идеално хармонизира с околното
пространство и осигурява прекрасна панорамна гледка към столицата.
С оптималност на архитектурните решения при всички типове апартаменти и
ателиета, съвременни индивидуални решения при използуване на вътрешното
пространство, хотелът ще може да отговори на изискванията на бъдещите си клиенти.
Предвидената за изграждане нова инфраструктура, открити паркинги, гаражи и
зелени площи са в пълен унисон със спокойствието и тишината на района.
Съвременните енергоефективни материали и инженерни решения на проектентите
при изграждането на обекта, инсталациите в сградата, системата за рециклиране на
отпадните води и редица други технически характеристики ще отговорят в пълен обем на
изискванията за този тип строителство, ще осигурят дългосрочна екологична устойчивост
на сградата, комфорт и уют на своите обитатели.
За обекта има издадено Разрешение за строеж № 98/11.03.2008г. от Район
“Витоша”- СО и одобрени технически инвестиционни проекти от дата 22.03.2013г.
Към момента е започнато строителството на обекта, съгласно всички изисквания на
ЗУТ, и е реализиран І-ви етап от подземните гаражи на обекта.
Единствен собственик на парцела и инвестиционните проекти е „ГРИГО – Х”
ЕООД.
За обекта са разработени подробни анализи и количествено стойностни сметки за
извършените до момента разходи и очаквани крайни цени. При реализация на проекта,
същите са на разположение в офиса на фирмата за потенциални финансови инвеститори.
Технико-икономически показатели:
-кота –2.80м.

На кота –2.80м. са решени помещение за фитнес, перално помещение, 5 броя
студиа всяко с директен изход навън към вътрешният двор, подземен паркинг разделен на
три сектора за по 5, 9 и 14 броя автомобили.
-Кота +0.00м.
На кота +0.00м. от южната страна се осъществява влизането в главното фоайе на
хотела. Предвидена е рецепция, портиер и лоби бар, 3 броя апартаменти към хотела и 5
броя студиа, едно от които е проектирано в съответствие с изискванията на Наредба №4 за
достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.
Подземния паркинг на това ниво е решен за 19 броя автомобили.
-кота +2,85 м.
На кота +2,85м. са решени общо 10 броя апартаменти към хотела, от които 1 брой
едностаен, 5 броя двустайни, 2 броя тристайни и 2 броя четиристайни.
Следвайки денивелацията на терена на това ниво в югозападната част на парцела попадат
и надземните паркоместа - общо 21 броя.
-кота +5,70 м.
На кота +5.70м. са решени общо 10 броя апартаменти към хотела, от които 1 брой
едностаен, 5 броя двустайни, 1брой тристаен и 3 броя четиристайни.
-кота +8,55 м. първи подпокривен етаж
На кота +8,55м. са решени общо 10 броя апартаменти към хотела, от които 1 брой
едностаен, 2 броя двустайни, 2 броя тристайни, 2 броя четиристайни и 3 броя мезонетно
студио І-во ниво.
- кота +11,40м. втори подпокривен етаж
На кота +11,40м. са решени 6 броя обекти, от които 3 броя студиа и 3 броя
мезонетно студио ІІ-ро ниво.
Площ на терена: 2401 кв.м.
Застроена площ : 680 кв.м.
РЗП по КИНТ: 2716,16 кв.м.
РЗП с подземни гаражи, складове, обслужващи площи: 6265,81 кв.м.
І. Генерална сметка - 11 450 278 лв.
/Обща сметна стойност на строежа вкл.довършителни работи/
ІІ. Генерална сметка - 3 407 663 лв.
/Обща сметна стойност на извършените разходи до момента/
Офертна цена – 1 742 000 евро
/6265,81кв.м. х 278 евро/кв.м./
Обектите в страда Хотел – Апартаментен тип, в УПИ XXX – 664, кв. 18A, м. “в.з.
БОЯНА”, район Витоша могат да се предлагат заедно или самостоятелно!
Вариантите, които предлага фирма “ГРИГО-Х” ЕООД са следните:
І-ви вариант: Закупуване на вече изграденото и подписване на договор за строителство,
чрез който фирмата ще се ангажира да довърши сградите, като чист строител, съгласно
конкретните изисквания на потенциалния купувач и възложител.
ІІ-ри вариант: Партньорство в довършването и експлоатацията на сградите от Комплекса,
при точно договорени отговорности и ангажименти от двете страни.
Разбира се фирма “ГРИГО-Х”ЕООД е отворена за всякакви взаимно изгодни предложения
в бъдещи контрагенти.
“ГРИГО-Х”ЕООД разполага със собствена база с необходимото оборудване и
специалисти, в която е концентрирано производството на РVС и AL дограма, широка гама

интериорни врати и други дърводелски изделия. Фирмата е специализирана в
изграждането на ОВ, ВК, ЕЛ инсталации, железарски и стоманобетонови изделия, има
сертифицирана система за производствен контрол, което от своя страна е гарант за
утвърдено място на строителния пазар и стопанска самостоятелност.
“ГРИГО-Х”ЕООД разполага с необходимата техника за реализиране на цялостния
строителен процес. Наличната механизация осигурява и гарантира срочното изпълнение
на поетите строителни задачи.
“ГРИГО-Х”ЕООД е член на “Камарата на строителите в България” и е вписана в
Централния професионалният регистър на строителите. С това фирмата гарантира
възможностите си за удоволетворяване изискванията на клиентите и нормативната база за
създаване на висококачествен строителен продукт с конкурентни преимущества основани
на цена, срок на изпълнение и качество.
“ГРИГО-Х”ЕООД София,
ноември 2014г.
арх.Христо Григоров

