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списание за недвижими имоти 
и още нещо

Тук може да откриете мечтания дом!



Примеа порасна с още една година. Година, през която се научихме да

вървим и градим заедно, да печелим и увеличаваме доверието в нас.

Намерихме много нови партньори, сбъднахме мечти за нови домове и

работим с все повече лекота, увереност и удоволствие! 

Отпразнувахме рождения ден с морски бриз, добро настроение, огромна

доза смях, аромат на лавандула и магията на Примеа.  Партито  ни

подейства освежаващо, мотивиращо и зареждащо. 

Пожелаваме си да сме все така сплотени, вдъхновени и изпълнени с

енергия да посрещаме нови предизвикателства и успехи!

А за коктейлите на вечерта, ще ви разкажем на някой оглед.

Примеа  на  2
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Всички удобства на градската
среда.

ПРИМЕА недвижими имоти ви предлага просторен функционален
апартамент с три спални и морска панорама. Разположен в един от най-
предпочитаните райони на Бургас - Братя Миладинови, с изключително
удобна локация, на 12 минути от морската градина и на 7 минути от
Бургаски свободен университет. 
Апартаментът се намира на 7-ми етаж в нова тухлена жилищна сграда
с Акт 16 и асансьор. Сградата е топлофицирана. Състои се от
просторен хол, отделна кухня и трапезария с източно изложение, три
спални разположени на запад, баня с WC, мокро помещение, балкон и
коридор. Степента на завършеност е на тапа, което дава възможност
на новия собственик да завърши и обзаведе в собствен стил,
осигуряващ му нужния комфорт и уют.

За контакти: Милена Фандъкова +359 884 556602
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6 причини да изберем ново
стрoителство

При закупуване с цел инвестиция, новото строителство има по-голям
потенциал и възврaщаемост при препродажба или отдаване под наем.
Ако купувате с кредит, процентът, който банката отпуска, е по-висок
за нови сгради. При включване в строеж е възможно и плащане на вноски.
При една новострояща се сграда има по-голяма възможност да
избирате различен етаж, изложение, разположение и площ.
Строителите следват новите тенденциите в архитектурата и
залагат на оптимална функционалност и оползотворяване на
пространството, с цел по-голям комфорт на купувача.
Строителните материали и технологии, които се използват са
съвременни, актуални и висококачествени.
Един огромен плюс в забързаното ни ежедневие е, че новите сгради
имат проектирани гаражи и паркоместа.

Един от най-важните въпроси, които си задавате, купувайки жилище е
„Ново или старо строителство?". Примеа недвижими имоти посочват
предимства при покупка в новопостроена или строяща се сграда. 

Вече всички знаят предимствата на ново строителство, посетете сайта
на Примеа и разгледайте актуални и отлично селектирани оферти !

www.primeabg.com +359 884 070707



 Локацията на успеха  

подовите настилки са гранитогрес;
оборудван санитарен възел;
климатици във всяко работно помещение;
външни щори;

ПРИМЕА недвижими имоти продава модерен, светъл офис в топ център на
гр. Бургас, в една от най-новите луксозни сгради на пл."Тройката" -
УЛТИМА. Отличната локация, в близост до обществени сгради, градски
транспорт, районен съд и банкови офиси ви спестява време и осигурява по-
голяма гъвкавост и ефективност.
Офисът е разположен на втори жилищен етаж, със застроена площ от
51,12 кв.м., разпределени в две работни помещения, санитарен възел и
широк коридор. Завършен е до ключ:

Сградата е със смесeно предназначение и предвид местоположението,
имотът е изключително подходящ и за инвестиция, с цел отдаване под
наем.

За контакти: Милена Фандъкова +359 884 556602
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Всекидневната е част от дома, където се събират всички членове на вашето
семейство и приятели. За да се чувствате добре е важно тя да е балансирана и
с положителна енергия. Няколко съвета как да постигнете това:
1. Прочистването на пространство е винаги важна стъпка в създаването на
добър фън шуй. Има различни техники за изчистване на пространството, които
можете да използвате, най-известните са: разпръскване на етерични масла или
звънене на звънци.
2. Супер лесен начин да изчистите хола си е да отворите всички прозорци за
минимум девет минути. Девет е най-благоприятното число във фън шуй. Това
позволява всяка стара и застояла енергия да напусне и да направи място за
нови.
3. Истината на нашето съвремие е, че имаме твърде много „неща“, които се
натрупват в нашите пространства. Хаосът в дома ни носи преумора, стрес и
натовареност в ежедневието ни. Разберете какво е подходящо за вас и
направете малко място. Не забравяйте, че не всеки ъгъл трябва да бъде
запълнен.
4. Използвайте Багуа - картата на енергията на фън-шуй в дома си, за да
видите коя от деветте зони съответства на местоположението на вашата
всекидневна. След това можете да използвате качествата на тази зона, за да
подобрите всекидневна.
5. Петте елемента са даоистка система, която използва циклите на
природата, за да информира и балансира нашето здраве и благополучие. Петте
елемента са земя, метал, вода, дърво и огън.

9 лесни стъпки към фън шуй
всекидневна



Лесен начин да внесете добър фън шуй във вашата всекидневна е да включите по
нещо от всеки от петте елемента във вашето пространство.
6. Цветът се използва във фън шуй, за да подобри или подкрепи определени
области в живота ни. Можете да го внесете в хола с помощта на боя, мебели,
предмети на изкуството или други аксесоари. Важно е да уважавате интуицията
си. Ако някой цвят не ви се струва подходящ, обърнете внимание на това. Ако сте
привлечени от определен цвят, използвайте го.
7. Тъй като холът е пространството в дома, което се споделя, внимателно
обмислете мебелите. Уверете се, че има удобно място за всеки член на
семейството за да се чувства добре дошъл и настанен. Подредете мебелите,
така че да подканват към разговор и взаимодействие. Това означава да
разполагате с места за сядане, обърнати едно към другo. 
8. Изпълнете дома си с растения. Живите зелени растения внасят жизнена
енергия във вашия дом. Не забравяйте да осигурите достатъчно светлина,
пространство, вода и любов.
9. Добавяйки предмети на изкуството по фън шуй трябва да обърнете внимание
на следното: може да внесете желаните цветове или петте елемента чрез
изображение. Например огнено червена картина призовава енергията на огъня за
страст, признание и видимост. Ако е възможно, избягвайте предмети, които са
емоционално заредени или които имат история с вас. И накрая, не закачайте
картини твърде ниско. Когато произведенията на изкуството са
нискоразположени, енергията също ще бъде ниска. Закачете ги на подходящата
височина за пространството и размера на картината.



Синеморец от изгрев до залез
Около устието на река Велека е сгушено едно синьо синьо селце, където
ще откриете вашия летен рай. Златисти плажове, дива природа и синьо
море. Там е ваканцията от детството, усещането за свобода и безкрайно
лято. На юг, само на 300м от плаж Бутамята е разположена стилна
двуетажна къща с двор. 
Зад високата порта ви посрещат зелени площи и басейн, където да се
разхлаждате. На широката веранда ще се насладите на вечери с цялото
семейство. На площ от 240кв.м са разположени четири спални, просторна
всекидневна с кухненски кът, складови помещения, бани, сауна и сутерен.
Къщата разполага със слънчеви батерии за по-добра енергийна
ефективност. Повече за предимствата ще ви разкаже брокера на имота, а
огледа може да съчетаете с разхлаждаща домашна лимонада на бар
"Кораба".
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От 16 юни стартира най-новият проект на Национално сдружение
Недвижими имоти - ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ РЕГИСТЪР на юридически лица
с предмет на дейност посредничество при сделки с недвижими имоти и
физическите лица, упражняващи професията „Брокер на недвижими
имоти“.
Професионалният регистър дава възможност на клиентите - продавачи,
купувачи, наемодатели и наематели - да изберат както агенция, така и
конкретен брокер или агент, на които да се доверят при
осъществяването на желаната от тях имотна сделка. Регистърът е
още една стъпка в помощ на потребителите за информиран избор при
намирането на компетентен професионалист, който да ги води в този
сложен и със сигурност финансово най-значим процес, който не се случва
често в живота на едно семейство или в дейността на компания извън
сферата на недвижимите имоти.
Като всяка икономическа сфера, бизнесът с недвижими имоти се нуждае
от ясни правила и прозрачност. Професионалният регистър ще
допринесе в значителна степен за тяхното установяване и
утвърждаване.
Като член на НСНИ, Примеа недвижими имоти държи на информираност,
сигурност и коректност при избора на имот и процеса на всяка една
сделка. 

За повече информация:  www.publicregister.bg
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Западно от Бургас е разположен кв. Ветрен, с отлично изградена
инфраструктура и много удобства за своите жители. В района има
многопрофилна болница, детска градина, игрища, обществен басейн с
минерална вода и паркове. В близост са Минерални бани и "Аква Калиде" -
превърнал се в модерен културно-туристически център. 
ПРИМЕА недвижими имоти предлага за продажба двуетажна къща в строеж
в кв."Ветрен". Къщата е със застроена площ от  269 кв.м. и двор 780 кв.м.
На първо ниво са разположени просторна всекидневна с три обособени зони
- хол, трапезария и кухненска част. Спалня, кабинет, баня с тоалетна,
отделно още една тоалетна и сервизно помещение. Пред къщата има
широка веранда. На втори ниво има три спални, от които едната с
дрешник и собствена баня, още една баня с тоалетна и две тераси. Към
къщата са предвидени  паркоместа за три автомобила. 

Зелен дом извън града



O B Z O R
B E A C H  R E S O R T
A P A R T M E N T S  F O R  S A L E  F R O M  5 2 0 € / S Q . M .

 www.primeabg.com + 359 884 556605


