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Стартира изграждането на Сердика Център
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В края на миналия месец започна

изграждането на търговски комплекс

Сердика център, съобщиха от ЕЦЕ

Проектмениджмънт, инвеститори в

комплекса. Мащабният проект бе

официално представен пред жители-

те на община Оборище в столицата

на специално тържество. Презента-

цията на Сердика център бе направе-

на от Пламен Илчев, управител на ЕЦЕ

Проектмениджмънт България. „Стро-

ителните работи вървят по план и

вярваме, че комплексът ще бъде фи-

нализиран съгласно плановете през

2009 г. Сигурен съм, че Сердика център

ще създаде нов стандарт за търгов-

ските центрове в София и в цяла

България“, заяви г-н Пламен Илчев.

„ЕЦЕ винаги обръща особено внимание

на добрите отношения с хората, жи-

веещи в съседство с всеки обект, кой-

то изгражда и управлява. Редовното

информиране на нашите съседи за

бъдещите ни планове и развитието на

проектите ни е много важен фактор

за постигането на тази цел“, подчер-

та той.

Инвеститори на Сердика център

са Шпаркасен имобилиен - компания-

та на Ерсте банк груп за инвестиции

в недвижими имоти, и ЕЦЕ Проектме-

ниджмънт, Хамбург. Инвестицията е

в размер на 210 милиона евро.

Сердика център ще разполага с

Стартира изграждането на Сердика Център
Предстои избор на подизпълнители за сградните инсталации, съобщават
от ЕЦЕ Проектмениджмънт

85 000 м2 търговска площ, разпре-

делена на 3 етажа, на които ще има

общо 200 магазина, и 35 000 м2 офис-

на площ. Комплексът ще разполага

с около 1800 паркоместа. В рамки-

те на проекта ще бъдат създадени

2000 нови работни места. Очаква се

Сердика център да привлече над 1

милион потенциални клиенти от

всички квартали на столицата.
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