
Начало на строителството:
началото на 2023 г.
Срок за завършване:
14 месеца акт 14
24 месеца до акт 15
30 месеца за входиране на
документите за акт 16

ЕЛЕГАНТ
РЕЗИДЪНС

Строително инвестиционна 
компания Елегант Билд е 

насочена към строителството 
на жилищни и обществени 

сгради, които се отличават с 
функционалност, качество и 

луксозно изпълнение

СТАНДАРТЕН ПЛАН: 
5000€ резервационна такса

30% при подписване на
Предварителен договор

30% при получаване на Акт 14

20% след поставяне на дограма

10% след получаване на Акт 15

10% след получаване на Акт 16 

ПЛАН С ОТСТЪПКА
3 000 € 
5000€ резервационна такса

50% при подписване на 
Предварителен договор

40% след получаване на Акт 14

10% след получаване на Акт 16

ПЛАН С ОТСТЪПКА
5 000 € 
5000€ резервационна такса

90% при подписване на 
Предварителен договор

10% след получаване на Акт 16 

НАЧИНИ ЗА
ПЛАЩАНЕ НА
АПАРТАМЕНТ:

+359 884 70 51 15
info@ElegantBuild.bg
www.ElegantBuild.bg

Модерен жилищен комплекс, 
състоящ се от две сгради с 
четири входа върху имот от 
над 5 300 кв. м. с голям 
озеленен вътрешен двор.



Отоплението е предвидено на ТЕЦ. Има налични едностайни, двустайни и 
тристайни жилища, които са подходящи за инвестиция и за лично ползване.

Отличава се с бърз и лесен достъп до центъра на града, летището и околовръстния път. 
Намира се до главния булевард Симеоновско шосе, зад магазин Фантастико в                             
ж.к. Малинова долина - Студентски град. В близост се намира новоизградения парк, 
магазин Кауфланд, Национална Спортна Академия, Зимния Дворец, две детски градини, 
детски център и детска ясла, медицински център, спирки на автобуси 94, 280 и 102.

ОБЩИТЕ ЧАСТИ                                                 
ще са луксозно завършени с гранит, 
алуминиеви парапети и по един 
електрически осем местен асансьор 
във всеки вход.

Ще бъде постигнато много добро 
качество на строителството с 
използвани най-модерни 
технологии и материали при 
изграждането.
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СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ
• стени - на фина шпакловка

• под - замазка

• тераса - висококачествен 
гранитогрес и луксозни парапети

• панорамни прозорци с цветна PVC 
дограма и тройни стъклопакети

• блиндирана входна врата

ВЪЗМОЖНО
НАЙ-ДОБРАТА

ЛОКАЦИЯ В
жк. Малинова

долина
гр. СОФИЯ



СУТЕРЕН



ПЪРВИ ЕТАЖ



ТИПОВ  ЕТАЖ



ПОСЛЕДЕН  ЕТАЖ


