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и още нещо

Тук може да откриете мечтания дом!



ПРИМЕА недвижими имоти предлага за
продажба тристаен апартамент на
метри от площад Тройката и
обществени сгради. В районът има
възлова спирка на градски транспорт,
детски площадки, училища и градини.
Имотът се намира в тухлена сграда с
асансьор. Източното изложение и
етажността на имота гарантират
светлина и топлина. На чиста площ от
65 кв.м. са разпределени както следва -
просторен коридор, с възможност за
вграждане на голям гардероб,
санитарен възел, всекидневна с
кухненска част, преходна, родителска
спалня с тераса и още една спалня с
тераса. Към апартаментът има
прилежащо избено помещение с площ
от 5 кв.м. Жилището е след основен
ремонт, продава се с наличното
обзавеждане, без електроуредите. Има
възможност за паркиране в заден двор с
контролиран достъп. За повече
информация и огледи, моля свържете се
с нас.

Ива Стойкова
+ 359 884 556603

Удобствата
 на градската среда
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Съвети към купувачи 

Каква е целта на покупката? Дали купувате за личнo ползване или за
инвестиция.
Вашият приоритет е да определите какъв имот търсите и
параметрите за площ, разпределение, изложение и район.
Какъв е вашият бюджет и как ще финансирате покупката? С лични
средства или с кредитиране от банка. Ако купувате с кредит, вземете
предварително одобрение от банка.
Трябва да знаете, че в медиите се рекламира една много малка част от
всички имоти, които се предлагат, затова е хубаво да се свържете с
професионалисти, които имат много по-голям достъп до информация.
След като сте избрали имот е важно да се извърши проверка на
собствеността и документацията на имота в съответните служби:
Агенция по вписванията; Агенция по геодезия, картография и кадастър;
Община;  Местни данъци и такси.
Коректност и професионализъм през основните етапи на сделката:
Оглед; Преговори; Документация; Предварителен договор; Нотариален
акт; Предаване на владение.
При извършване на покупко-продажба на имот и при изповядване на
сделката страните дължат такси. Сумата се формира общо от
следните компоненти: Такса за вписване, местна и нотариална такса.

Пътят към мечтания дом е кратък, следвайки тези стъпки.

www.primeabg.com +359 884 070707



ПРИМЕА недвижими имоти продава функционален офис в бизнес сграда
на ул. "Александровска". Офисът е разположен на седми етаж с обща
площ от 166 кв.м. Състои се от три големи зали, санитарно помещение
и кухня. Продава се с наличното обзавеждане. Отличната локация на
главна търговска улица, в близост до обществени сгради, градски
транспорт, районен съд и банкови офиси, ви спестява време и осигурява
по-голяма гъвкавост и ефективност.
Имотът е изключително подходящ и за инвестиция, с цел отдаване под
наем.

З А  В А Ш И Я Т  Б И З Н Е С

Пламена Динкова 
+359 885 446699
www.primeabg.com

Офисът на Александровска



Едно вечно младо момиче завинаги

белязва артистичния дух на Бургас. Тя

остава в сърцата на Бургазлии със

своите поетични творби за морето,

лятото и младостта .

Желанието на хората да се докоснат до

мястото, където е творила и да се

потопят в тази атмосфера, превръща

дома на Петя Дубарова в къща-музей. 

Самата къща е построена през 1926г. от

италианския архитект Рикардо Тоскани и

по-късно е закупена от дядото на Петя.

В къщата ще видите различни експозиции

от научен и творчески характер, творби

на поетесата, нейни снимки и портрети.

Влизайки в нейната стая ще откриете

китарата, любимия радиоапарат, нейния

диван, библиотеката, дървената

матрьошка, гоблена на стената и

стъклената ваза. 

В дома музей ежегодно се провеждат и

много събития, които обогатяват 

културния календар на Бургас  като

национален литературен конкурс “Петя

Дубарова”, летен уъркшоп, литературни

четения и представяния на книги .

Не пропускайте да посетите къща-музей

„Петя Дубарова“ на ул.”Гладстон” 68

Къщата музей
 на 

Петя Дубарова 



Раят е на една крачка от плажа

ПРИМЕА недвижими имоти предлага за продажба апартаменти във ваканционен
комплекс „Обзор Бийч Резорт”, с площ от 70кв.м до 130 кв.м. Апартаментите са
просторни, комфортно и елегантно обзаведени, оборудвани с всичко необходимо
за удобството на собствениците и гостите на комплекса. От почти всеки
апартамент се открива прекрасна гледка към морето или към склоновете на
Стара планина. С покупката на апартамент в комплекс „Обзор Бийч Резорт” вие
се сдобивате не само с летен дом, където да се наслаждавате на ваканцията си,
но също така можете и да печелите. Комплексът предлага услугата „Управление
на имот”, за да гарантира максимално добра доходност на собствениците. На
разположение на собствениците, комплексът предоставя разнообразни заведения
и кътчета за отдих, басейни, фитнес, СПА, паркинг и др. “Обзор Бийч Резорт” е
семейно ориентиран, като за най-малките предоставя детска градина с
професионални аниматори. Намира се на първа линия, непосредствено до
плажната ивица, дълга 10км. Обзор е екологично чист курорт, сгушен в
прегръдката на обширна борова гора с удивителна крайморска градина. 

За контакти: Милена Моллова +359 884 556605
www.primeabg.com



Всеки, който има за задача да проектира и обзаведе интериора на дома знае, че
това не е никак лесно. Един безкраен избор от нюанси, стилове, тенденции и
през повечето време само си представяте как ще изглежда. Е, добрата новина е,
че технологията е направила тази задача много по-леснa. В наши дни има
редица страхотни приложения, които са специално създадени, за да ви помогнат
да превърнете вашата визия в реалност.

Ако сте от хората, които знаят, че
искат домът им да изглежда добре,
но нямат силно усещане за личния си
интериорен стил, тогава
разгледайте приложението
Homestyler за цялостно
вдъхновение. Проектирайте красива
стая, като щракнете перспективна
картина на вашето реално
пространство. Поставете
висококачествени 3D модели на
истински мебелни продукти .

Най-добрите приложения за дизайн
 на дома.

Easycare colour design
Попадали ли сте на цвят, който
харесвате, но не знаете дали ще
подхожда на вашия интериор?
Тогава се нуждаете от Easycare
colour design в живота си. Това
удобно приложение ви позволява да
направите снимка и да добавите
желания цвят.

Measure
Measure разрешава проблема с
мащабите, които избирате като
трансформира камерата на
телефона ви в измервателно
устройство, използвайки разширена
реалност. С него можете да
измервате всичко и навсякъде .

Homestyler
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For more information about the event, visit www.reallygreatsite.com. You
l t t t (123) 456 7890

Милена Фандъкова  +359 884 556602 

Новото начало  е  в  з е л ено!

Търсите ли успокояващата зеленина, комфорт, уют и спокойствието на
живота в къща? Представяме ви нова двуетажна къща в кв."Минерални
бани", Бургас. Къщата е с разгъната застроена площ от 110 кв.м. и с двор
670 кв.м. Разпределението им е както следва: На първи етаж има коридор,
кухня с трапезария, дневна и баня с тоалетна. На втори етаж са коридор,
две спални и баня с тоалетна. Къщата е завършена до ниво на тапа с PVC
дограма. Подходяща е както за вила, където да прекарвате почивни дни,
така и за постоянно живеене. Дворът е озеленен, има плодни дръвчета,
декоративни храсти и цветя. Намира се в близост до автобусни спирки,
болница, аптека и магазини.



"Направи си сам" проектите са
най-добрия начин да придадете
уникално излъчване на жилището
си и да спестите средства. Днес
ви показваме как празната стена
може да се превърне в любим кът
събрал спомени и любими
предмети. 

П р о е к т и "
Н а п р а в и  с и

с а м "  

Изберете цвета, в който искате да
боядисате стената като рамка .
Измерете пространството и го разделете
на няколко нива.
Добавете тесни рафтове, които може да
боядисате в същия цвят.
Изберете любимите предмети, картини  и
снимки, рамкирайте и аранжирайте.
Насладете се на резултата от добре
свършената работа! :)



Let us guide you home 
www.primeabg.com


