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Рея Интернешънъл ООД

Рея Интернешънъл ООД е консултантска компания с над 25 годишен опит в сферата 
на недвижимите имоти.

През годините успяхме да се утвърдим  като бутикова агенция и да останем верни 
на клиентите си, и заедно да преминем през всички трудности, които заставаха 
на пътя ни. Допускахме грешки, екипа ни се променяше, но това ни направи по-
отговорни , по-дисциплинирани, по-устойчиви и най-вече - професионалисти!

Благодарение на дългогодишния ни опит и киентите ни, които са с нас от 
създаването на компанията  се наложиме като една от най-добрите и доверени 
компании на пазара на имоти в България.

Персоналното отношение, коректността и качеството на предлаганите от нас 
услуги, ни доведоха до тук и  продължават да ни водят напред.  Те ни помогнаха   в 
изграждането на взаимно доверие и връзки с множество корпоративни  и частни 
клиенти.

Изборът на партньор е от изключителна важност при сключването на сделка с 
недвижима собственост. Ето защо детайлното познаване на всички елементи на 
пазара за недвижими имоти и личното отношение към всеки един наш клиент, без 
значение от размера на сделката, е водещ принцип в работата на всеки член от 
екипа на  РЕЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ.

Можете да разчитате на професионалното ни съдействие  и отношение, ако 
желаете да реализирате сделка с недвижим имот.

Благодарение на вас - нашите клиенти, ние успяхме да се задържим толкова 
години на пазара и да преминем през всичко - хубаво и лошо - заедно. Това ни 
дава още по-голям стимул да продължим напред и да се развиваме!

Довериха ни се множество клиенти, на които изказваме своята благодарност. 
Водещо при нашата работа е  конфиденциалността и затова не си позволяваме да 
публикуваме имена.

През всичките тези 25 години винаги сме се стремяли да запазим анонимността  на 
нашите клиенти. Това е водещият ни принцип!

Станете наш клиент, партньор, приятел и заедно ще продължим напред.

Тел: +359 2 851 5151
Моб: +359 895 618 787
E-mail: info@reya.bg
гр. София, бул. Петко Каравелов 34
www.reya.bg
www.facebook.com/ReyaInternationalAgency



За разлика от повечето сфери на бизнеса, 
тенденциите на имотния пазар се задържат 
стабилни. Промени, разбира се, има, но те 
са по-скоро свързани с изместения фокус 
и потребности на купувача през 2020г. В 
сравнение с предишни кризи днес има по-

малко доказателства за дисбаланс между търсенето 
и предлагането, а и банките разполагат с достатъчно 
капитал. 
 
Забелязва се спад при много търговски вериги , които  
обявиха  съкращаване на  работни места,  затваряне 
на магазини, както правят и много други търговци на 
дребно. 
 
Междувременно много корпоративни гиганти планират 
да рационализират използването 
на офис пространствата, като съблюдават баланс между 
работата от вкъщи и от офиса. 
Просрочията по наеми са за милиарди. Накратко, 
токсичната комбинация от коронавирус и нарастващи 
онлайн продажби, така нареченият ефект “Amazon”, 
разтърси пазара на търговски имоти, пише Джон Плендър 
за Financial Times. 

С настъпването на пандемията започнаха да се купуват  
по-просторни имоти с по-големи тераси или малко 
дворно пространство към тях, когато са на приземни 
етажи. 

Също така, къщи и парцели за строителство на 
еднофамилни къщи. Двустайните жилища също са 
търсени, но предимно с цел инвестиция. Тези тенденции 
са причина за лекото повишаване на средната цена при 
една сделка. Причините за тези търсения са фактори, 
които не са директно свързани с пазара на недвижими 
имоти

Най-търсени в столицата остават аристократичните 
къщи и сгради в стила на стара София в централните 
части и по-широкия център. Други търсени имоти са в 
предпочитаните и досега райони като „Лозенец“, южните 
квартали и някои от източните части на София, както и 
кварталите в близост до паркова среда и с по-просторни 
междублокови пространства.  

Броят на сделките в по-високия ценови сегмент – над 100 
хил. евро, расте и през 2020 г. Следват покупките между 
70 хил. и 100 хил. евро, които през 2018 г. представляваха 

най-същественият процент. Устойчив остава делът на 
покупките под 50 хил. евро. 
Сделките с имоти ново строителство, които имат акт 14 
или 15,  се възстановиха до нивата от миналата година. Лек 
спад има  при сделките с имоти на етап проект и начало на 
строителство, тъй като хората се чувстват несигурни във 
влошената икономическа ситуация, която е следствие от 
световната пандемия.

Разбираемо по-малко сделки  има за наем, като една от 
причините е разминаването в очакванията на двете страни, 
породено от 
неяснотата на пазара в краткосрочен план, а и липсата на 
чужденци, които са един от основните таргети на наемите в 
страната.

В света след коронавируса, се предвиждат по-ниски 
наеми за офиси и състресение, при което губещите са по-
старите и вехти сгради, но това едва ли вещае финансова 
катастрофа. 
Междувременно, агенцията LaSalle посочва, че доходността 
от първокласните офиси в 
цяла Европа - наемите като процент от стойността на имота 
- e сравнително стабилнa.  
Жилищният пазар у нас остава стабилен. За разлика от 
2008 г., когато настъпи световната финансова криза, днес 
се наблюдава стабилен имотен пазар. На този етап  няма 
отлив на клиенти и няма индикация за спад на цените в 
краткосрочен план. 

Трендът за пазара на недвижими имоти е сключените 
сделки да се извършват в дигитална среда.  Разликата от 
предишни години спрямо тази е, че  към момента хората 
вземат много бързо решение за покупка на имот заради 
бързо променящата се среда, в която се налага да живеем. 
Голям фактор в разликата с други години е, че  търсенето 
не се определя директно от икономическата ситуация, а от 
други фактори, които са взели приоритет в днешния свят.

ИМОТНИЯТ
ПАЗАР
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Зимна приказка Цена
€ 1099000

област Велико Търново
x 4 4 680 m2x 7
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С аромат на дантела, вишновка 
и Софийска бохема

Цена
По запитване

Докторски паметник
град София

x 2 2 200 m2x 3
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Модерната семейна 
идилия

Цена
По запитване

кв. Бояна
град София

x 3 2 300 m2x 3
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Моден нюх Цена
€ 753500

кв. Изток
град София

x 3 10 320 m2x 3
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Съхранената стара София Цена
По запитване

град София
Център

x 5 4 800 m2x 26
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Урбанистичен шедьовър с 
желано местоположение

Цена
€ 589000

ж.к. Иван Вазов
град София

x 2 4 236 m2x 3
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Домът на хипстъра Цена
€ 305000

до стадион “Васил Левски”
град София

x 1 3 105 m2x 2
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Близо до планината Цена
€ 103000

кв. Гоце Делчев
град София

x 1 3 71 m2x 1



16   REYA.bg

Банкси. Повечето от нас свързват това име 
с фурора около аукциона, организиран от 
“Сотбис”, на който най-известният графит на 
уличния артист се самоунищожи, секунди 
след като беше продаден за 1,4 млн. долара. 

Сърцевината на идеите, които Банкси “проповядва” по 
целия свят, се заражда още през 90-те години, когато се 
появяват първите му графити в Бристол, Англия. През 
този период Тони Блеър обявява края на класовата 
борба. Идеята, че за просперитет е нужна само 
позитивна нагласа, взима превес във Великобритания, 
като корпоративната култура нараства все повече. 
Междувременно, железопътниците са приватизирани 
за милиони в полза на група финансисти за сметка на 
обикновените данъкоплатци. Последвалият още по-
голям кливидж между богатите и бедните кара Банкси 
да създаде огромна кампания, която е изключително 
добре организирана - където и да погледнеш, виждаш 
негово творчество. Чрез повторение всеки глас може да 
бъде чут. Това направи Той. 

Веднъж Банкси характеризира уличното изкуство като 

Енигматичният 
уличен гамен

форма на отмъщение. Дали това е една от причините 
за метаморфозата на Банкси от вандал в артист? 
Дали наистина графитите са творчество на едни 
маргинализирани индивиди? Може да се спори много 
по тези теми, но отговорът е някъде посредата - всеки 
един от нас е маргинал, низше създание, до момента, 
в който не придобие съдържание. Банкси изобразява 
перфектния идол в лицето на плъховете - живеещи 
без разрешение, мразени, преследвани, убивани, 
съществуващи в тихо отчаяние в мизерията, но въпреки 
всичко - способни да накарат цели цивилизации да 
паднат на колене.  

След преместването си в Лондон, Банкси запазва 
анонимност, въпреки нарастващата си популярност 
и циркулиращите сравнения с Кийт Харинг и Жан-
Мишел Баския. Всеки новоизникнал графит от артиста 
се превръща в своеобразен паметник на модерното 
изкуство или както самият той представя една от 
творбите си в Тейт Модерн през 2003г. - “прекрасен 
пример за нео-пост-идиотски стил”. Креативността 
и смисълът, които влага, го превръщат в една от най-
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влиятелните фигури през 2010г., наред с Барак 
Обама, Стийв Джобс и Лейди Гага.  
Един имейл, изпратен до официалния сайт 
на Банкси, гласи следното: “Не знам кой 
си или колко на брой сте, но пиша, за да те 
помоля да спреш да рисуваш нещата си там, 
където живеем... Аз и брат ми сме родени тук 
и  живеем тук цял живот, но в последно време 
толкова много юпита и студенти се преместват 
тук, че никой от нас не може да си позволи да 
купи къща, в района, в който сме израснали. 
Твоите графити несъмнено са част от това, 
което кара тези хора да смятат, че нашият 
район е готин. Очевидно не си от тук и след 
като повиши цените на жилищата, вероятно 
просто ще продължиш напред. Направи 
ни услуга и си прави твоите неща някъде 
другаде…”. Уличното изкуство е вълнуващо, 

защото е атака на собствеността, атака на отегчението, 
тo e “отражение на териториалната борба за власт, 
скрита в обикновена гледка в градската среда”.  

Някои казват, че Банкси е жертва на собствената си 
популярност - все пак той се бори точно срещу този 
култ към личността, в който сам попадна. Хората дават 
милиони долари за едно негово “платно”, купуват 
си тениски, картички, шапки с негово творчество, 
произведени в Китай с цел печалба, от туристическите 
сергии по света. От активист и провокатор, той се 
превръща във “влиятелна фигура”, чиито призиви 
остават на втори план. Дали това е била целта му? 
Дали всички тези усилия са били лицемерни, или 
просто той е бил поредният, попаднал без да иска 

в капана на световната алчност? Нищо от това няма 
значение. Затова реших да не пиша за това кой е 
той, а какво прави. Само това би ни дало поле за 
съдържателност, което ще ни различи от плъховете. 
Чрез своята мистичност, Бански успя да промени 
не само съвременния турист, който обикаля света в 
търсене на  
“съкровища” от знаменития творец, но и облиците на 
градовете. Уличното изкуство придоби нови размери и 
дори то е добре прието от местните управи и бизнеса, 
тъй като облагородавя публичното пространство. 
“Представете си град, в който графитите не са 
незаконни, град, в който всеки може да рисува, каквото 
му харесва. Където всяка улица e изпълнена с милион 
цветове и малки фрази. Където стоенето на автобусна 
спирка никога не e скучно. Град, в който се чувстваш 
като на парти, на което са поканени всички, а не само 
брокерите за недвижими имоти и бароните на едрия 
бизнес. Представете си такъв град и спрете да се 
облягате на стената - мокро е.“ Е, представихме си го.

Дария-Лора Дачева
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Ориентирани към 
природата

Цена
€ 204000

кв. Бояна
град София

x 3 3 168 m2x 3
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Великолепно 
архитектурно творение

Цена
€ 2500000

кв. Камбаните
град София

x 6 2 870 m2x 7



20   REYA.bg

С любов към театъра Цена
€ 1200000

ул. Иван Вазов
град София

x 3 5 360 m2x 4
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Уютен апартамент в 
затворен комплекс

Цена
€ 110000

кв. Драгалевци
град София

x 1 3 60 m2x 1
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Еклектика и 
аристократизъм

Цена
€ 510000

Докторски паметник
град София

x 2 3 168 m2x 3
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Между града и планината Цена
€ 780000

в.з. Американски колеж
град София

x 4 2 395 m2x 3
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Енергията на водата Цена
€ 240000

кв. Бистрица
град София

2444 m2
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Вашият нов дом ви очаква Цена
€ 188000

кв. Гоце Делчев
град София

x 2 8 117 m2x 2
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Покупката на жилище е един от най-важните избори за 
мнозина. Всеки бъдещ собственик трябва да си отговори 
на няколко ключови въпроса, за да бъде сигурен в 
своя избор. Днес сме в офиса на арх. Марина Игнатова, 
основател на архитектурно студио MI-A, за да ни разкаже 
как нейните клиенти взимат правилнoтo решениe. 

Кое е основното във вашата работа?

В MI-A вече 10 година развиваме най-модерните 
практики за нашите клиенти, като ключово е да спазваме 
качествен, професионален и индивидуален подход при 
комуникацията с всеки един от нашите клиенти. 

През последните години вашето студио специализира 
в проектирането на жилищни сгради от всички 
разновидности. Как хората избират, кое е подходящо за 
тях?

За нас всеки проект е на първо място трябва да се 
харесва на собственика. За да може това да се случи, той 
трябва да бъде информиран за всички възможности и да 
реализира правилното за него решение. Затова в студио 
MI-A предлагаме пълната гама от архитектурни услуги – 
проектиране, заснемане, възстановяване на строителни 
книжа и консултации. Първият въпрос, на който всеки 
решил да има собствено жилище трябва да  отговори, е 
„как протича Вашето ежедневие?“. Щом това се случи – 
започва нашата работа.

Как ежедневието се отразява на избора на жилище?

Едно жилище освен красиво трябва да бъде функционално 
за неговите обитатели, за да се ползва с удоволствие. 
Затова и решението за собствено жилище трябва да е 
направено рационално. Възможно е желанието на нашия 
клиент да бъде за собствена къща, но на ежедневието 
и нуждите му да е по-подходящ апартамент. В подобни 
случаи, в които човек трябва да вземе решение, ние 

АПАРТАМЕНТ ИЛИ КЪЩА

АРХИТЕКТЪТ 
КАТО НАЧАЛО

архитект Марина Игнатова
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ги консултираме за предимствата и недостатъците по всеки архитектурен 
въпрос. 

Какви предимства и недостатъци има апартаментът?

На първо място това е локацията. Близост до градски транспорт, обществено 
обслужване, лечебни заведения, детски градини и училища, кина, театри, 
галерии и др. От друга страна, апартаментите дават относителна анонимност, 
осигуряват добра защита и са сравнително лесни за поддръжка. Разбира се 
изборът на апартамент крие недостатъци като липса на уединение, собствен 
двор и лично пространство. Собствениците на апартаменти трябва да имат 
предвид, че са изправени пред невъзможност за намеса във външния вид на 
сградата, както и са принудени да използват общи пространства с останалите 
обитатели на сградата, като асансьори, стълбища и други.
В случай на избор на апартамент, индивидуалността на обитателите се 
определя от многобройните интериорните решения, които могат да бъдат 
взети. Някои от тях са:

Какви предимства и недостатъци има къщата?

Построяването на собствена къща е реализиране на една от най-големите 
мечти за мнозина. Предимствата на къщата са чистият въздух, голямото лично 
пространство и уединение. Животът в къща осигурява самостоятелност, 
тишина и спокойствие. С нея ще имате двор за детето, кучето, котката и Вас. 
Защо не и персонален басейн, барбекю, беседка, зимна и лятна градина, 
люлка и още много други елементи на „градинския“ дизайн, в редица случаи - 
в комбинация с красива гледка? 
 
От друга страна къщите обикновено са отдалечени от всички онези места, 
до които апартаментите имат лесен достъп. Често това налага необходимост 
от личен транспорт за собствениците и техните деца. Не на последно място, 
къщата се нуждае от повече  грижи по отношение на поддръжката.

Освен в интериора, личният отпечатък на собствениците на къщи си 
проличава още от външния вид на сградата:

Разбира се, всички тези определения са условни. 
Тяхната единствена цел е опит за разграничаване 
на различните жилищни сгради.
И в крайна сметка някои хора притежават 
апартамент в града - за работната седмица и къща 
в провинцията - за почивните дни и ваканциите.

Кое е най-важното за всеки собственик на 
жилище?

Независимо дали спрете вашия избор на къща 
или апартамент, най-важно е Вие и вашите близки 
да се чувствате у ДОМА.

Традиционен

Модерен

Класически

Преустроен
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В ритъма на града Цена
€ 305000

 ул.Граф Игнатиев
град София

x 2 4 134 m2x 3
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В полите на Витоша – 
имение без аналог

Цена
€ 6500000

кв. Драгалевци
град София

x 6 2 1400 m2x 6
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Екстравагантност до 
Южния парк

Цена
€ 393200

кв. Иван Вазов
град София

x 2 3 158 m2x 2
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Уютна къща в полите 
на Витоша

Цена
€ 465000

кв. Киноцентър
град София

x 3 4 440 m2x 6
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Апартамент за модерни 
бохеми

Цена
€ 550000

кв. Изгрев 
град София

x 2 2 140 m2x 2
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Сграда „ Мишел „ – лукс и 
комфорт

Цена
€ 270000

 бул. България
град София

x 2 4 207 m2x 3
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Френски стил и луксозен 
дизайн

Цена
€ 1050000

кв. Бояна
град София

x 3 3 600 m2x 4
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Ново начало, нов дом с 
отлично местоположение

Цена
€ 310000

 кв. Гоце Делчев
град София

x 2 8 194 m2x 3



36   REYA.bg

“Артист е онзи, който твори неща, от които 
хората нямат нужда“ е казал един от най-видните 
представители на попарт течението – Анди 
Уорхол. Намирам се в Ню Йорк, 60-е години на 
двайсети век, Анди Уорхол открива собствено 
ателие „Фабриката“, което за няколко години се 
превръща и в основна локация за нюйоркската 
артистична бохема. Седнал съм на сребрист 
диван с Боб Дилън и Мик Джагър и обсъждаме 
предстоящия албум на Rolling stones “Sticky 
Fingers”. Анди му е направил страхотна корица! 
Половин век по-късно, Rolling stones вече са 
издали двайсет и шест албума, а аз все повече 
имам нужда от музика. Обичам музиката!

ДА БЪДЕШ 
БЪСКЕР

От радиото в магазина от който сутрин си 
взимам кафе; през моите песни, които слушам в 
колата; тихия джаз, докато обядвам в любимия 
ми ресторант и момчето с китарата в подлеза 
на метростанция „Сердика“. До новата мелодия, 
която дъщеря ми днес е научила на уроците 
по пияно и ей сега ще ми изсвири и тихото 
припяване на съпругата ми, докато си взима 
душ. Музиката е навсякъде!

За да живее бързо, да живее по-много и да 
живее хубаво, човек винаги се нуждае от такт. 
Затова и всеки забързан град има своя музика, 
достатъчно е само да спреш и ще я чуеш. 



+359 2 851 5151, +359 895 618 787   37  

Понякога тя е 3/4, друг път – 7/8, зависи от мястото и времето, но 
нека се върнем отново на метростанция „Сердика“ при момчето 
с китарата. Или може да отидем в градинката „Св. Климент 
Охридски“, за да чуем как звучи една гайда на фона на жълтите 
павета? Ако пък времето е слънчево, между фонтаните на НДК ще 
открием ведър червен акордеон. Срещу Народния театър група 
тийнейджъри ще свирят следобед в пет на акухарки. Така и така 
сме близо – да се разходим по Витошка?  Там вече всяка крачка е 
под звука на нов такт. Кои са всички тези хора? Това са бъскерите 
на София - уличните музиканти в нашата столица. 

Всеки уличен музикант си има своя град и всеки град си има 
своите улични музиканти. Бъскингът е част от градската култура 
още от античността. В редица държави по света групи улични 
изпълнители са сред най-отличителните черти за своя град и 
основна туристическа атракция. Възхвалата на рицарската чест 
и песните за силната любов от единайсети век са основният 
репертоар на всеки трубадур. С кратка разходка из някой площад 
във френската столица Париж ще срещнем няколко улични 
групи, поддържащи традицията и до днес. Ако пък чувате да 
приближават към вас осем цигулки, два тромпета и китара, то 
вероятно си чакате текилата в някой мексикански бар, а край вас 
всеки момент ще мине местен оркестър мариачи. Salud!

За някои улицата е единствената сцена, за други това е работа 
на пълен работен ден, а за трети – трамплин в живота. Първите 
музикални прояви на британския поп певец Джордж Майкъл са 
на фона на звуците от преминаващите влакове на лондонското 
метро. В парка Голдън гейт в Сан Франсиско е започнала 
музикалната кариера на редица музиканти, сред които и на най-
известния китарист-левичар – Джими Хендрикс. 

В града понякога е шумно и понякога бързаме, но ако забавим 
крачка и погледнем встрани ще видим една шапка на тротоара и 
ще чуем над нея музиката на града – изпълнена от неуморният и 
вдъхновен уличен музикант. Едно е сигурно – бъскарите са важен 
елемент от пейзажа на всеки град. Може би Ницше е бил прав, 
когато е казал „Без музика, животът би бил грешка.“

Емил Й. Николов



Как създадохте уредите за 
дезинфекция UV-C 2020?

Когато става въпрос за защита на 
семейство, близки и служители 
няма място за компромис. През 
март месец пандемията COVID-19 
навлезе в България и станахме 
свидетели на ситуации, в които 
заразата се развива на места на 
които всички налични мерки за 
защита и дезинфекция са спазени. 
Говоря например за болничните 
помещения. 

В ИКИС СЛ си дадохме сметка, че 
основен проблем е човешкият 
фактор и си поставихме за цел 
да намерим решение в което 
дезинфекцията да бъде 100%. 

Не след дълго създадохме и 
първите прототипи от серията UV-C 

МОДЕРНИ РЕШЕНИЯ 
ЗА ВСЯКО ЖИЛИЩЕ

2020 уреди за дезинфекцията с 
UV-C лъчение. Това беше и най-
логичното нещо, което можехме да 
направим.

Защо дезинфекция с UV-C 
лъчение?

Методът на дезинфекция с 
източници на UV-C лъчи се 
използва по цял свят вече над 100 
години. 

Масово подобни уреди днес са 
широко разпространени в Западна 
Европа и Америка. Технологията 
им е много висока и подобни 
уреди преди COVID-19 са били 
трудно достъпни - произвеждани в 
ограничени количества и на доста 
високи цени. 

Предимството на UV-C лъчението 

пред останалите методи за 
дезинфекция е, че неутрализира 
до 99.9% от всички облъчени 
микроорганизми  и бактерии 
като разрушава генетичната 
им структура и пречи на 
размножаването им.  Говорим за 
уреди с много широко поле на 
употреба. Те винаги ще бъдат от 
полза в условията на глобално 
замърсяване и урбанизация 
като ни гарантират сигурност и 
превенция срещу всички вируси.

А опасни ли са за хората?

UV-C източниците излъчват 
светлина с дължина на вълната 
около 254 nm. Подобно лъчение 
е особено опасно, ако човек не е 
внимателен и подготвен. 
Когато създавахме уредите от 

“Моят дом е моята крепост“ казва 
Хенри VIII през ХV век. Днес тази 
максима е по-актуална от всякога. В 
условията на световна пандемия, най-
сигурното място за всеки е неговият 
дом. Той обаче не е напълно защитен 
от внасяне на зарази и бактерии от 
външния свят. 

Как да създадем необходимата 
превенция във всяко жилищно 
помещение – разказва ни Александър 
Чернодрински. Той е един от 
основателите на фирма ИКИС СЛ (IKIS 
SL), която вече 23 години развива своя 
бизнес в сферата на осветителни тела 
и метални изделия.  

В условията на глобална 
икономическа криза от настъпващата 
пандемия COVID-19, ИКИС СЛ 
фокусират опита и възможностите 
си в създаването на серия уреди за 
UV-C дезинфекция по най-модерните 
световни стандарти. 



серията UV-C 2020 ние търсехме 
начини те да бъдат ефективни, но и да 
са максимално безопасни за нашите 
клиенти. Условно казано може да 
разделим уредите от серията ни на 
светлинни и въздушни. 

Тези, които дезинфекцират 
помещенията с пряко осветяване, са 
с вграден детектор за движение. По 
този начин при неволно излагане 
на лъчение от страна на дете или 
домашен любимец – уредът спира. 
Въздушните ни уреди пък са със 
скрито в тялото UV-C лъчение. 

Въздухът в помещението циркулира 
през него и така се дезинфекцира 
през цялото време. Като допълнителна 
мярка всички наши уреди за 
дезинфекция използват източници 
на UV-C лъчение от Philips. Те са 
качествени и с дълъг живот, но и не 
отделят озон. 

Това позволява местата, които 
се дезинфекцират с директно 

Къде е бъдещето?

Бъдещето е навсякъде. Подобни уреди 
вече са безопасни и на достъпни 
цени. Те  имат широка приложимост 
както при по-малки помещения като 
апартаменти, училищни стаи, офиси и 
пр.,  така и при големи като фабрики, 
халета, молове и стадиони. 

Технологиите се развиват в тази 
насока и вече имаме уреди, които 
са напълно безвредни и безшумни. 
В момента голяма част от уредите 
от серията UV-C 2020 се включват в 
близката wi-fi мрежа. По този начин 
собствениците могат да управляват 
и контролират дезинфекцията през 
мобилния си телефон където и да се 
намират. 

До края на годината целим всички 
наши уреди да са снабдени с подобна 
функция. Ние непрестанно създаваме 
нови уреди за дезинфекция, за да 
отговорим за всяка индивидуална 
нужда на нашите клиенти.

лъчение да бъдат безопасни за хора непосредствено след края 
на дезинфекцията, а уредите за въздух могат да са работещи в 
присъствието на хора и домашни любимци. 

За да бъдем максимално сигурни в безопасността на нашите 
клиенти ние отговаряме на всички стандарти, както и на Наредбата 
за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 
електрическите съоръжение, предназначени за използване в 
определени граници, и съществените изисквания за безопасност 
на други наредби за оценяване на съответствието. Всички уреди 
от серията UV-C 2020 са тествани и сертифицирани от Център за 
изпитване и Европейска сертификация – Стара Загора, Лаборатория 
„Изпитване на машини, съоръжения и устройства” – Стара Загора, 
разполагат и с Протокол от изпитване на бактериологично 
действие, издаден от Национален център по заразни и паразитни 
болести – София и Лаборатория по „Дезинфекция, стерилизация и 
биоиндикатори” – София.
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„Свирача „ на Павел Койчев : Изкуство, съчетано 
в луксозен дом в затворен комплекс

Цена
€ 1500000

кв. Симеоново
град София

x 4 3 600 m2x 3
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Любовта на дизайнера Цена
€ 750000

 кв. Изгрев 
град София

x 2 2 180 m2x 3



+359 2 851 5151, +359 895 618 787   43  

Уютът на младия дух Цена
€ 400000

НДК
град София

x 2 6 295 m2x 2
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Нежност и музика Цена
€ 359000

 кв. Иван Вазов
град София

x 2 6 160 m2x 2
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Да забавиш темпото Цена
€ 1050000

град Вършец
4 3000 m2
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Традиция в полите на 
Витоша

Цена
€ 380000

кв. Бояна
град София

x 2 2 200 m2x 4



+359 2 851 5151, +359 895 618 787   47  

Дом за бягство Цена
€ 460000

в близост до София
x 3 1 280 m2x 3
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История и традиции Цена
€ 690000

град Копривщица
x 12 3 1000 m2x 12
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Ето какво имаше Елена да сподели с нас:

“В дните на изолация покрай пандемията се научихме да 
ценим истински нашия дом - мястото, където се наложи 
да прекарваме много повече време отколкото някога сме 
предполагали. Някои от нас се захванаха с ремонти, други 
започнаха да окрасяват апартаментите си, да подменят 
предмети, да допълват. Осъзнахме, че имаме нужда от още 
заобикаляща ни красота. 

Един дом, построен от добър архитект, обзаведен от 
професионален интериорен дизайнер невинаги притежава 
необходимата атмосфера, за да се чувстват собствениците 
уютно и да са наистина щастливи вкъщи. Тогава е важно 
да се обърнем към декоратора - човекът, който ще постави 
последния щрих в нашия дом. 

Срещаме се с Елена Филипчева на по един ароматен 
следобеден чай, поднесен в изящен порцелан в домът й, 
който носи усещане за аристократичен уют. Самата тя няма 
нужда от представяне - всеки, който е присъствал под една 
или друга форма в софийското сосиете, е чувал за нея. Тя е 
жена, възпитана в естетика и една от най-стилните фигури 
в публичното пространство. Създател  е на добре познатите 
концептуални събия “Bon Marche”, които възпитават  у своите 
посетители елегантен стил и усет към съвършенство в бита и 
модата, с привкус на старата софийска бохема.

ДЕКОРАТОРЪТ КАТО 
ПОСЛАННИК НА 
ЕСТЕТИКАТА
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Професионалният декоратор трябва да опознае 
собствениците на дома, “да влезе под кожата им”, за 
да разбере какво е тяхното ежедневие, техните нужди, 
усещания, пристрастия, какво харесват, на какво се 
възхищават, обичат ли цветове, цветя, стъкло или 
керамика, антики или модерни обекти. Деликатни 
подробности, които навлизат в личното пространство 
на всеки от нас и затова са толкова ценни. В цялостната 
декорация на жилището или къщата трябва да има 
една тема, проследена във всяка стая, на всеки етаж, 
един разказ, който е разказът на стопаните на дома, 
една сценография, в която участват те. Миш-машът 
от всякакви предмети води до безвкусно възприятие 
на средата, в която живеем, нарушава спокойствието 
на обитателите без дори те да си дават сметка за 
причината на липсващ комфорт. Дори безбройните, 
дребни спомени, на които държим могат да бъдат 
организирани, така че да се превърнат в интересна 
инсталация. Типично се наблюдава как картините и 
семейните снимки, задължително присъстващи във 
всеки дом, са безразборно окачени по стените без 
логика и принципи на окачване и подредба. 

Тези разсъждения ще се сторят на някого излишни, но 
и малките промени водят до изненадващо красиви 
за окото резултати - разместване местата на мебели, 
точното разпределение на осветителни тела, допълване 
с нови възглавници в цветове или с мотиви, свещници, 
вази и кашпи с подходящи растения. Лесно е “да рисуваш 
на чист, бял лист” - когато жилището е ново и в момента 
се обзавежда. Но истинският декоратор се отличава 
в случаи, когато един дом е обитаван дълго време, 
натрупани са безразборно куп излишни вещи. Тогава е 
предизвикателство за професионалиста да “преоблече” 
дома, така че обитателите му да се почувстват като в ново, 
желано място. Могат да се променят цветове и ухания, 
материии и материали, да се “успокои” окото и да ни е 
приятно да се връщаме вкъщи, да каним приятели и да 
споделяме приятни моменти в един подреден, красив 
дом. 

Професията на декоратора е непозната у нас. Грозотата 
така ни е заляла, че може би вече сме ваксинирани 
срещу красотата и нямаме потребност от нея. Или 
всеки смята, че знае и може всичко и няма нужда от 
професионална подкрепа. Но винаги едно странично 
мнение и помощ водят до успешни решения. Нека не 
подценяваме детайлите, защото в тях е ключът към 
щастието.”
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Старинно бижу Цена
По запитване

НДК 
град София

x 5 2 330 m2x 2



Newton ("Нютън Ипотечни Консултанти" ООД) е
регистриран кредитен посредник под
№ BCI00005 в Регистъра на БНБ. Дълго-

годишният опит и експертиза в ипотечното
кредитиране са наша отличителна черта и
конкурентно предимство. Екипът ни се състои от
високо квалифицирани финансисти и юристи с
над 20 годишен опит във водещи банки в
страната. 

Работим за пазарна среда, основана на
прозрачност и конкуренция, в чийто център са
интересите на клиентите ни.

Извършваме цялостно консултиране и
предлагаме индивидуални решения за ипотечно
финансиране, съобразени с профила,

параметрите на търсене и изискванията на
нашите клиенти.  

Услугите ни са напълно бе���а��� и включват:
✓ Проучване и анализ на банковия пазар;

✓  Договаряне на индивидуални ценови условия;

✓ Сравнителен анализ на банковите оферти и
разясняване на съпътстващи кредита банкови
продукти и услуги;

✓ Структуриране, подготовка и цялостно оком-

плектоване на кредитната апликация; 

✓ Представляване пред банки, нотариуси, оцени-

телни компании и органи на администрацията;

✓ Експертно съдействие през целия живот на
кредита.

Доверете ни се и заедно ще преминем през
процеса на финансиране на вашата мечта за нов
дом със спокойствие и увереност.

С �ас �ре����ра�е�о е �ес�о!

НЮТЪН  ИПОТЕЧНИ
КОНСУЛТАНТИ  ООД

 

КРЕ�ИТНИ КОНСУ�ТАЦИИ
С ЕКСПЕРТ В ЖИ�ИЩНОТО КРЕ�ИТРАНЕ

 www.newton.bg    •  +359 895 444 444   •  credit@newton.bg    •   бу�. "Вас�� ес��" 91    •    #NewtonMortgageConsultants
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Аристократично бижу Цена
€ 420/мес.

 ул. Солунска
град София

x 1 3 67 m2x 1
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Уютът на модерния денди Цена
€ 1500/мес.

кв. Изгрев 
град София

x 2 2 140 m2x 2
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Пентхаус със зашеметяващ 
интериор

Цена
€ 2800/мес.

 кв. Изгрев 
град София

x 3 5 450 m2x 3
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Домът на естета Цена
€ 1600/мес.

Оборище 
град София

x 2 5 200 m2x 3
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В сърцето на града Цена
€ 1500/мес.

бул. „Джеймс Баучергр” 
град София

x 3 3 200 m2x 6
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Яж, моли се и обичай Цена
€ 750000

Италия
област Тоскана

x 5 3 230 m2x 4
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Сред хълмовете на Кианти 
Фиорентино

Цена
€ 1380000

Италия
област Тоскана

x 5 2 750 m2x 5
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Пътешествие в XVI век Цена
€ 990000

Италия
област Тоскана

2 500 m2x 18



Детелина Смилкова 
зад волана на 
BMW Серия 4 Купе

Искам да давам, 
да помагам, 
да мотивирам

Детелина Смилкова е една от успешните 
бизнес дами в България. Като истински 
скорпион, тя притежава онези качества, 
заради които не съществуват думите „няма“ 
и „не мога“. Ако трябва да я опишем с 
няколко думи това са: Енергия, резултати, 
обич, споделеност, страст. Между многото 
й задачи, успяхме да я откраднем за малко, 
за да разговаряме с нея за житейската й 
скорост, докато шофираме из града новата 
BMW серия 4, пристигнала буквално дни 
преди този разговор. Накрая паркираме в 
сърцето на столицата, в хотел Hilton, за да 
изпием чаша кафе и да довършим разговора 
(лаптопът обаче не напуска компанията ни – 
Детелина винаги е на stand-by).

Досега пътувах с бясна скорост през живота

По-голяма част от живота ми мина буквално на бясна 
скорост – благодарна съм и се наслаждавам на тръпката. 
Сега обаче отпивам глътка по глътка от удоволствието да 
карам на ръчна и дори понякога съзнателно много бавно. 
Така успявам да откривам нови аспекти, моменти и нива 
на осъзнатост. Осъзнавам, че това е лукс и го оценявам все 
повече.

Новата нормалност

Най-ценното, на което ни учи всяка една реалност и 
нормалност, е адаптивност и фокус върху съществените 
неща - аз това го тренирам цял живот. 
Така нареченото “ново нормално” ми се струва нормално 
открай време по своята същност - да прекарваме повече 
време с близките си, да съкратим излишните контакти и да 
се концентрираме върху това, да ценим времето заедно и 
как го прекарваме. Това са все положителни неща като в 
онази популярна интернет шега: Ето, сега разбрахме кои 
срещи можеха да са просто имейли“. 
Натъжава ме обаче, че дистанцията се превърна в знак за 
обич и грижа, и че пътуванията не са така безгрижни. 
За мен като че ли най-голямата промяна бяха он-лайн 
събитията, на които започнаха все по-често да ме канят като 
говорител. Липсва ми прекият контакт с аудиторията и все 
още свиквам, но и това като всяко нещо има предимства.

Красота и интуиция

Kрасотата е в очите на наблюдателя. В моите очи тя е в човечността, в 
самата женска същност и енергия, в уязвимостта дори. Да се учиш, значи да 
се променяш – така, че дълбоко се надявам никога да не спирам. Женската 
сила е в интуицията. Ние имаме онази изключителна вътрешна мъдрост и 
ако я развиваме и слушаме на практика сме непобедими. 
Навсякъде по света има уверени и силни жени, и такива, които не вярват 
в себе си. Дори България често е давана за пример за професионално 
равенство между половете на конгреси и конференции, на които съм 
ходила по цял свят.
За съжаление обаче, самотата е глобален проблем и това прави много 
жени уязвими. Парадоксално е, че колкото повече възможности за он-лайн 
комуникации имаме, при някои хора толкова повече страда общуването в 
живия живот. 

Време за моето „аз“

Най-сетне мога да кажа, че имам време за моето „аз“. Както и по-горе 
споделих, дълги години изкарах на екстремно високи обороти, но вече 
съзнателно търся паузи. Удоволствие ми носят приятелите, спортните 
танци и удовлетворението да уча нови неща. На 50 години започнах да уча 
екзотичен чужд език и потъвам в преживяването.

Оставям се душата да ме води

Животът ми така се беше стекъл, че повече от 25 години се возя и не ми се 
е налагало да шофирам. Едва сега започнах да откривам очарованието на 
това да съм сама с автомобила и да се отпусна карайки нанякъде. Понякога 
просто ей така, без посока… 
Като във всяко нещо има и дами и господа, които са вдъхновение и такива, 
които са по-скоро лош пример. Имам приятелки със завидни умения зад 
волана и приятели мъже, които просто… се справят.
И сега бих потеглила, оставям душата ми да ме води и всеки момент 
е различен, но със сигурност бих потърсила компанията на някой – 
споделеността ми е важна.

Интервюто и фотосесията са реализирани за 
специалния проект „Истинската скорост на 
жените“ на сп. Твоят БИЗНЕС. Този проект няма 
аналог по рода си и представя житейските 
скорости на успешни дами, като навлиза 

дълбоко в душата им в много откровени интервюта зад волана 
на абсолютно нови модели автомобили. Всяка седмица може да 
откриете ново интервю и галерия на www.tbmagazine.net/lady-speed

Текст: Ина Георгиева
Снимки: Светослав Ханджийски
Гардероб: Marella, фирма MDL
Лаптоп: Yoga Slim 7
Локация: хотел Hilton София



#МОРЕТО
В СОФИЯ

PORTO ДОСТАВКА
ОТ МОРЕТО, ДО ТВОЯТА ВРАТА!

НАПРАВИ ПОРЪЧКА НА
portomaltese.bg
+359 88 330 8020






