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списание за недвижими имоти 
и още нещо

Тук може да откриете мечтания дом!



За информация и оглед: +359 884 070707 

Мечтаният дом е близо!

Примеа недвижими имоти предлага за продажба апартаменти в строеж в
централната част на Бургас. Сградата ще бъде с модерна и съвременна визия ,
изградена с качествени материали и най-нови технологии на строителство.
Комуникативна локация, в близост до училище, детска градина, обществен пазар
и градски транспорт. Разнообразие от двустайни и тристайни апартаменти с
отлични разпределения, на атрактивни цени и с предлагани различни схеми на
разплащане, Апартаментите се предлагат без комисионна от купувач.



КЪДЕ В
ИНСТАГРАМ?
По с л е д в ай т е  @ t h o r n i o r  
з а  в дъ хно в ени е  и  ид еи

И Н Т Е Р И О Р Ъ Т  У  Д О М А

Тук ще намерите креативни и лесно
приложими идеи как да освежите,  реновиране
и декорирате вашия дом. 



За детайли: + 359 884 070707

ПРИМЕА недвижими имоти продава отличен
функционален имот, в сграда със смесено предназначение
на бул. "Демокрация" 7. Разположен на главен булевард, с
изключително добра свързаност с градски транспорт и в
непосредствена близост до супер център. Имотът е на
трети етаж, състои се от антре, две стаи и два
санитарни възела. Завършен е до ключ, с подови настилки
и оборудвани санитарни помещения. Изложението е
югозапад с лице към Демокрация. Подходящ е за офис или
за жилище с цел отдаване под наем.
Обадете се и организирайте своя оглед сега!

Търсите интересна локация
 за бъдеща инвестиция?



Отворената зона на пристанището в
Бургас е сред най-предпочитаните
места за отдих и разходки на пешеходци
и велосипедисти. Поредното допълнение
към модерната визия на пристанището
и ценна придобивка за целия град е
новопостроеният Конгресен център –
Бургас.
Атрактивната сграда на шест нива е
разположена в северната част на
източния вълнолом на пристанищен
терминал Бургас-изток. Тя може да се
използва целогодишно като място за
провеждане на световни и национални
конференции, конгреси, изложения,
концерти и различни образователни
събития.
Конгресният център разполага с две
зали за провеждане на събития от
различен характер. Едната зала е с
капацитет до 550 места и е оборудвана
с най-висок клас аудио-визуална техника
и сценично осветление. Втората зала е
с капацитет до 250 места. С
изграждането на Конгресния център
град Бургас има възможност да бъде
домакин на важни международни
събития, надграждайки модерния си
облик на динамично развиващ се
пристанищен град.  
Центърът спечели награда за
СГРАДА НА ГОДИНАТА 2020 - 
 КАТЕГОРИЯ ГРАДСКА СРЕДА

източник: buildingoftheyear.bg

Конгресен център 
- Бургас



ПРИМЕА недвижими имоти продава двустаен апартамент в ж.к.
Славейков с площ от 59 кв.м. Жилището е обособено с две спални,
всекидневна, кухня бокс, баня с тоалетна, две тераси и мазе. От едната
тераса се разкрива прекрасна панорама към езерото Вая. Към дневната
може да се добави кухненска част, тъй като граничи със санитарното
помещение. Изложението е запад и изток. Отлична локация в близост до
градски транспорт, бърза линия, училища, детски градини и големи
търговски обекти.

Компактен дом за цялото семейство

За информация и оглед: Милена Моллова +359 884 556605



Старите красавици на Бургас

В няколко последващи броя ще ви напомним за старите сгради на Бургас, носещи
много история и красота. 
Централната ЖП гара - Бургас е разположена на основната търговска улица -
Александровска. Модерният във функционално и естетическо отношение проект е
дело  на архитектите Никола Костов и Кирил Маричков и се използва и за
построяването на гара във Варна. Двете сгради са еднакви в архитектурното си
решение и се различават само в някои детайли на авторското ръководство.
Бургаският обект се ръководи от арх. Н. Костов, а варненския от арх. К. Маричков.
Строителството на сградата започва 1908г. и се осъществява на три етапа до
окончателното предаване през 1929г. Сградата е на два етажа със сутерен. Тъй
като е във формат на буквата Г има две предни фасади - по-къса на изток и по-
дълга на север. Цялата композиция се балансира от висока кула с четири часовника.
Архитектурната сграда успешно съчетава стила Модерн с елементи на барока и
сецесиона.
Първият началник е бил Антон Якамакев. Сградата е обявена за архитектурен
паметник и реставрирана през 2016г.



Преоткрийте Равда

МИЛЕНА МОЛЛОВА 0884 556605

УПИ В С. РАВДА

Продава урегулиран
поземлен имот в с. Равда в
близост до новоизградения
комплекс "Емилия Романа"

695КВ.М

Лице  на парцела - 20м
Дълбочина  - 35м

 С всички комуникации



Говорим ли за домашния декор, от шаби шик до модернистичен стил, всеки има свои
уникални характеристики и предмети, които превръщат жилището в дом.
Често личността и естествените ни насоки играят повече роля, отколкото си
даваме сметка. Кои сме ние и по-конкретно как обичаме, се отразява в начина, по
който проектираме дома си и как това ни позволява да взаимодействаме с другите
- независимо дали е съзнателно или не.
Добре прекарано време
Ако държите на качествено време с любимия човек, вие давате всичко за комфорт
и уют. За вас домът трябва да има помещения, където можете да се сгушите
заедно и да гледате филм, да се уговорите за среща или семейна вечеря или да
седнете рамо до рамо и да работите по проект. Тъй като приоритизирате
връзките с другите - и по-специално, времето прекарано с тях - вие обзавеждате,
така че специалните моменти да бъдат лесно уловени. Независимо дали става
въпрос за филмови ъгли, големи дивани, уютни възглавници или снимки по стените. 
Малките жестове 
Ако вашата любов се изразява с жестове към половинката, вие проектирате дома
си по начин, който почита уникалните нужди на всеки от обитателите. Например
тази гаражна работилница за вашия съпруг или къта за рисуване за вашия
съквартирант. Даването на другите е естествено за вас и дизайнът на вашето
пространство не е изключение. Виждате вашето споделено пространство или
изграждането му - като акт на любов и грижа и искате да се уверите, че сте
приоритизирали нуждите на другите.

О т к р и й т е  ст и л а  н а  в а ш и я  д о м а ш е н
д е к о р ,  сп о р е д  т о в а  к а к  о б и ч а м е !



Думите
Обичате да изразявате емоциите си с
целенасочени цитати, мантри и дори
стихотворни редове. Харесвате, когато
домашният декор служи за вдъхновение,
ангажиране или насърчаване на дълбоки
чувства. Следователно не е изненада, че
думите са отрупани по стени, шкафове,
табла за съобщения и други повърхности.
Също така проектирате физическите си
пространства, за да включите елементи на
разговор като приоритет. Например, всички
дивани и канапета са обърнати навътре, за
да бъдат по-благоприятни за дълбоки
разговори, а основният кухненски плот има
кът за сядане, за да разговаряте докато 
 приготвяте храната.
Физическо докосване
Ако вашият тип е изцяло тактилен, всичко е
за близостта. Копнеете за моменти, в
които можете да бъдете в присъствието на
другия - прегръдка или просто държане за
ръце. Вашият декор излъчва тези лични и
интимни елементи и независимо от това
кой влиза във вашето пространство - те ще
се чувстват като у дома си. 
Това означава, че несъмнено ще искате да
включите пухкави килими или възглавници,
предмети, които просто се усещат добре на
допир, и зони, които насърчават
споделянето на одеяла, места за сядане или
дори храна.
Подаръци
Ако изразявате и приемате любовта чрез
подаръци, домашният ви декор е колекция
от специални предмети от важни хора в
живота ви. Например диванът е наследен от
възрастен роднина или рисунките на
хладилника са направени от вашите деца.
Вие виждате своето пространство като
„албум“ - нещо, което е естествена смесица
от моменти и предмети, които цените.
Поради тази интимна визуализация на това
кой сте във вашето пространство, вашият
дом предизвиква приветливо усещане към
всички, които влизат.


