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Модерна жилищна сграда с два входа
с обща застроена площ от 7 300 кв. м.
И частна детска градина

Начало на
строителството:

06.2022г.

Срок за
завършване:

04.2023г. АКТ 14
12.2023г. АКТ 15

06.2024г. АКТ 16

Елегант Фантастико
Строителна и инвестиционна компания ЕЛЕГАНТ се занимава със строителство от 2004 година и 

предлага цялостни решения в сферата - намиране и закупуване на подходящи терени за строителство, 
осигуряване на необходимите разрешителни от държавни и общински органи, създаване на концепция 

за реализиране на инвестицията, качествено изпълнение на всички видове СМР и довършителни работи, 
строг инвеститорски (инженерен и финансов) контрол, финализиране и въвеждане в експлоатация на 

обектите. Компанията разполага със собствена база машини и оборудване и си партнира с едни от 
най-големите и утвърдени фирми в областта на строителството.

С построените от нас множество сгради и обекти през изминалите години сме доказали нашия 
професионализъм и името ЕЛЕГАНТ се превърна в синоним на опит, коректност, качество и надеждност



Сградата е монолитна, 
стоманобетонна конструкция,                 
с топлоизолация 10 см. 
Отоплението е предвидено                       
на газ.

Фасада - с керамични тухли, 
декоративни елементи и 
фасадна мазилка. 

В сградата има двустайни                                
и тристайни апартаменти, ще 
има и частна детска градина.

АПАРТАМЕНТИТЕ                                      
СЕ ПРОДАВАТ: 
• стени - шпакловка

• под - замазка

• тераси - гранитогрес и                      
луксозни парапети

• цветна PVC дограма                                      
с троен стъклопакет

• блиндирана входна врата

ОБЩИТЕ ЧАСТИ ще са луксозно завършени с гранит, 
алуминиеви парапети и по един хидравличен осем местен 
асансьор Orona във всяка сграда.                                                                    

ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО СА ИЗПОЛЗВАНИ НАЙ-МОДЕРНИ 
ТЕХНОЛОГИИ И КАЧЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ.
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ОТЛИЧАВА СЕ С БЪРЗ И 
ЛЕСЕН ДОСТЪП ДО 

ЦЕНТЪРА НА ГРАДА, 
ЛЕТИЩЕТО И 

ОКОЛОВРЪСТНИЯ ПЪТ. 

Сградата се намира до                 
бул. Симеоновско шосе,
зад магазин Фантастико
в ж.к. Малинова долина - 
Студентски град, София.

 
В близост е 

новоизграденият парк, 
магазин Кауфланд, 

Национална Спортна 
Академия, Зимния дворец, 
две детски градини и ясла, 

медицински център и 
спирки на автобуси.



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:

ОТЛИЧАВА СЕ С БЪРЗ И 
ЛЕСЕН ДОСТЪП ДО 

ЦЕНТЪРА НА ГРАДА, 
ЛЕТИЩЕТО И 

ОКОЛОВРЪСТНИЯ ПЪТ. 

ТИПОВ ЕТАЖ



ПОСЛЕДЕН ЕТАЖ


