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Тук може да откриете мечтания дом!
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primea.mollova@gmail.com  

Бягство към морето 
ПРИМЕА недвижими имоти предлага за продажба двустаен
апартамент в гр.Созопол с площ от 73 кв.м. на втори етаж. Жилището
се намира в новата част с уникална морска панорама, в малка, нова
сграда, построена над яхтеното пристанище в града. Състои се от
кухня с дневна, спалня, баня с тоалетна и тераса. Напълно
обзаведено с нови и модерни мебели, електрически уреди в кухнята и
дизайнерски декорирани текстил и аксесоари. Апартамент готов за
нанасяне, който дава възможност да почивате пълноценно или да
генерирате доход от отдаване под наем на морският Ви дом. Направи
своя виртуален оглед, като се обадиш на брокер на ПРИМЕА.



Картината като извор на живот, като емоция, като вдъхновение. 
Представяме ви Ивайло Вълканов и неговoто изкуство.
 
Кой е Ивайло Вълканов ?
Ивайло Вълканов е човек, който съвсем наскоро изостави сериозната си професия в
преследване на романтичната идея за лично щастие и в търсене на смисъл в това,
което прави. Ивайло Вълканов е човек, който се опитва да допринесе за благото на
обществото като прави това, в което смята, че е най - добър. Извън това съм баща на
прекрасна дъщеря, глава на семейство и ... обичайните неща.
 
Какво ме вдъхновява ? 
На този въпрос винаги ми е било особено трудно да отговоря. Вдъхновението ми
идва някак спонтанно, като "спуснато" отгоре, както се шегувам често. В най -
баналните ситуации или в непринудени разговори, например. Докато вървя, чета
книга, гледам филм или слушам музика. Една дума, фраза или случка могат, само за
миг, да изградят в съзнанието ми цялата сцена. В такива моменти трябва веднага да
скицирам "видяното", защото много бързо се размива във времето и избледнява. Ето
защо вече ходя навсякъде със скицник и химикал. Както се казва, никога не знаеш от
кой храст ще изскочи заека. Човешките емоции също са надежден източник на
вдъхновение. Богата съкровищница за вдъхновение, сега като се замисля, е и самото
изкуство. Не е ли логично музите да се навъртат там, където живее самото
изкуството ? И този, който търси вдъхновение, преди всичко, следва да го търси в
самото изкуство. Но това е тема, по която може да кажа и изпиша много.
 
Как започнахте да рисувате и кое ви насочи към миниатюрите?
Започнах да рисувам преди година, година и нещо. Ако трябва да сме точни в
началото на февруари 2019-та година. Миниатюрите дойдоха естествено. Обичам да
се потапям във вътрешния си свят, когато се чувствам уютно, спокойно и сигурно.
Впрочем не е ли това, което ни дава домът ?

Кой нарисува домa
за Примеа?

Повече от творчествот на Ивайло Вълканов може да намерите на
Facebook/studiovlknv  и Instagram/studiovlknv   



Кой нарисува домa за Примеа?
Уют, спокойствие и сигурност. По - скоро рисувам притихнало и усамотено в малкия си
бележник, някак тайно, като в дневник. Всеки творец има свой собствен стил, почерк и
маниер. Моят, явно, е в малките мащаби на нещата. А и, съгласете си, има много
интересна красота в детайла и малките неща. Освен това винаги съм изпитвал едно
особено отношение към картичките като форма на изкуство, може би защото са малки.
Може би за много хора картичките са отживелица, някак архаични, но за мен те са просто
... прекрасни. Те са поезията на изобразителното изкуство. В малката им площ трябва да
съберем максимално голямо послание. Точно, както в лириката ? В картичките символът
говори. Едно сърце, една къща, едно коледно дърво предават толкова много послания.
За мен това е и предизвикателство. С малкото да изкажа многото. Защото всеки може да
се излива на широко, но да се събереш в малко е по - сложно. Има причина обикновено
грижливо да пазим цял живот подарените ни от скъпи на нас хора картички, докато
подаръците минават и заминават.
 
Какво е за вас дома?
Домът, колкото и банално да звучи, за мен е всичко. Твърдо заставам зад идеята, че
баналните неща именно затова банални, защото са чиста проба истина. Само
истинските неща могат да бъдат банални. Само истинските неща устояват на проверката
на времето и така им лепваме етикет "банално", сякащ това е само нещо лошо. Но това
е и истинско. В този смисъл .. в домът е истината. Домът е крепостта, зад стените на
която сме се трансформирали от животни в човеци. Искам да си го представите, за да ме
разберете. Домът е онази граница между враждебната и неусвоена природа и
спокойствието и сигурността на уредената реалност, в който опасност вече не ни дебне.
Домът е територията, в която сме получили възможността да развием вътрешния си
свят. Да седнем един до друг, да поговорим, да обсъдим, как е минал денят ни, да се
осмислим и надградам, да обменяме идеи и да се развиваме индивидуално и
колективно. Навън сме, образно казано, въоръжени, защото навън усвояваме суровата
природа, а с природата никога не знаеш. Докато в домът човек може да се отпусне,
защото стените му ни дават сигурност, че зверове, поне тук, няма. Един вид домът ни
позволява да захвърлим копието и щита, които носим навън, и да си позволим лукса и
свобода да изразим фините си емоции, чувства, пориви.  Спокойствието, сигурността,
уюта, близките ни, родителите и децата ни, родът ни. Уюта на кухнята, спокойствието на
всекидневната, шумът от играта на децата в детската стая, звукът от прибиращия се
партньор. Любимата чаша за кафе, онова особено приятно одеало и прочее. Все неща,
които имат стойност. Това е домът. Символ на целият ни цивилизационен прогрес.
Символ на надграждането.

 
 Повече от творчествот на Ивайло Вълканов може да

намерите на etsy.com/studioVLKNV



Примеа недвижими имоти представя модерна панорамна къща в м.Буджака,
Созопол. Само на 30км от Бургас се потапяте в едно синьо безвремие сред
красива природа с усещане за съвършенство и спокойствие.
Тази елегантна къща е на три етажа с обща площ 315кв.м и поддържан
озеленен двор, с декинг и невероятна гледка море. Mодерна архитектура,
функционално разпределение и завършване до ключ, ви дават възможност
да се погрижите за интериора и да обзаведете във ваш собствен стил за
допълнителен уют.
На първи етаж са разположени просторна всекидневна с трапезария и кухня,
както и мокро помещение, котелно и баня. На втори етаж има 3 спални, всяка
със санитарен възел и тераса с гледка море. На трети етаж е самостоятелен
апартамент с всекидневна с кухненски кът, спалня с гардеробна, баня и
голяма тераса.

"Измислица ли е  морето?" 
 Христо Фотев

За информация и оглед: + 359 884 556605 
primea.mollova@gmail.com  



В дни,в които светът притихна и всеки е у дома, решихме да изместим
фокуса и да ви разведрим с откъс за дома от сборника с есета на Виргиния
Захариева
...“Все пак има основни стойности, на които жилището трябва да отговори
предвид динамиката на живеене в града. В природата сме огледало на
сезоните и те определят нашия ритъм. В града Царството на Другия ни
изтегля във външното, където сме принудени непрекъснато да сменяме
социални роли и маски. Следователно домът в сърцето на града трябва да
осигурява пространство, където можем да се върнем към своята
идентичност, за да починем от това, което купуваме и продаваме навън, да
наденем каквото си искаме лице, да постоим със затворени очи, без да
мислим, за да се върнем към своя център, отвъд привидността. Ако нямаме
такова място, скоро се превръщаме в невротици. Как да изглежда то?
Удобно. Функционално. Достатъчно. Да, но звучи общо. На изток биха
отговорили – като зала за чайна церемония. Те поначало защитават тезата,
че човек е навсякъде вкъщи, стига да влиза в центъра си като вътрешна
връзка със земята и вселената. Навремето в някои български къщи е имало
домашни параклиси – места за молитви."..
Цялото есе може да намерите на www.primeabg.com

На сайта www.virginianotes.com можете да закупите
тази и всичките й останали книги.

Дом в сърцето на града



За информация и оглед: + 359 884 556615 
primea.gondova@gmail.com  

С фън шуй ще превърнете апартамента си в дом, а не просто в място,
където преспивате. Примеа недвижими имоти ви предлага отлична
локация и пространство, където да развихрите въображението си!
Многостаен апартамент 263 кв. в луксозна сграда в суперцентъра на
градa с панорамни гледки от всяка стая. Жилището заема целия
последен етаж на сградата, няма скосове и се състои от коридор,
огромна всекидневна с трапезария и кухненска част 60 кв., три спални,
от които едната с дрешник, три бани, четири тоалетни и четири тераси,
от които тази на всекидневната 20 квадрата. Продава се направено до
ключ .

Правилното пространство на
правилната локация!



Изберете най-удобното за вас място, което да превърнете във ваш малък офис.
Разчистете го , подредете го, добавете всички нужни офис материали и разбира се
озеленето го с някое растение .
Със започването на деня, се облечете и пригответе все едно ще излизате за
работа, това два допълнителна мотивация.
Пригответе си топло кафе или чай и пуснете лека приятна музика за настроение.
Планирайте! Правете си график със задачи за деня и се старайте да се
придържате към него.
Не се изолирайте. Дори и работейки от вкъщи, поддържайте комуникацията с
колеги и клиенти. Вече има много видео приложения като zoom room, hangouts,
skype и други, които ви помагат да преодолеете разстоянието.
Здравето е важно, затова отделяйте време за тонизираща гимнастика, йога или
вашия избир за поддържне на форма.
Какво да правим ако децата също са у дома? Ясно е, че няма да ви разберат ако
кажете , че сте по средата на важна среща или да не пипат тези документи.
Запасете се с любимите им играчки, бисквити и цветни моливи и книжки. 
Вдъхновение! Намерете своя източник на вдъхновение - дали ще е  любима
семейна снимка или снимка на  мечтана дестинация, нещо за което
спестявате.Поставете го на видно място и  се рареждайте с позотивизъм и енергия
всеки път, когато го погледнете.  

 

Хоум офис в 8 стъпки

Лека работа и успешен ден 
от 

 ПРИМЕА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ



Семпло оформление, изчистени линии и деликатна декорация. Едно невероятно
съчетание на минимализъм и елегантност. Примеа недвижими имоти представя луксозно
обзаведен апартамент с две спални. Разположен в супер център, само на 300м от Морска
градина. Новопостроена жилищна сграда, с А16 и асансьор. Апартаментът се състои от
две спални, голяма всекидневна с трапезария и отделна кухня, широк коридор с вграден
гардероб и дрешник, баня с WC, отделно WC. По проект жилището е с три спални, в
момента е преустроено на апартамент с две спални, но може лесно, да се върне към
първоначалното разпределение. Високо качество на довършителните работи и вложените
материали. Продава се с цялото обзавеждане! Към имота има прилежащо помещение в
сутерена, с площ 11,73 кв.м. и прозорци към вътрешния двор на сградата. Имотът се
продава с партерен лицев гараж. Гаражът е с площ 38 кв.м., със склад и излаз към
вътрешен двор.

Минимализъм и елегантност

За информация и оглед: + 359 884 070707
primea.burgas@gmail.com  



Свалете приложението в Google play или app store 

Какво е Смарт БУРГАС
В последните години нашия град не спира да се развива и да се доближава все повече към
определението за умен град, използващ интелигентни технологии за да подобри живота на
своите граждани.
Най-новата придобивка на града е платформата Смарт Бургас. В градската платформата
ще намерите информация за прогноза за времето, пътна обстановка и трафик, управление
на отпадъците, обявени ремонти, паркоместа и паркинги, зони за спорт и отдих.  Ще
откриете и карти за велоалеи и велостоянки, видео наблюдение в реално време и връзка
към мобилните приложения за местни културни и исторически забележителности.
Може да регистрирате вашия бизнес, да разгледате бизнес картата на града и да намерите
информация за свободни парцели в индустриалните зони.
Платформата е проект в развитие. Системата ще продължи да се развива и разчита на
активно гражданско мнение. Има секцията анкета с актуални въпроси, където може да
дадете вашия глас. Различните модули могат да бъдат добавяне в секция любими за по-
бързо и удобно следене.
 



„Ако можеш да мечтаеш за това,
може да го направиш“ 

Уолт Дисни


