




АПАРТАМЕНТ 
ДОКТОРСКИ ПАМЕТНИК

Вид строителство: тухла
Площ: РЗП: 200 кв.м., 
Етаж: 2
Вид имот: Многостаен 
Апартамент 
Местоположение: гр. София, 
Докторски Паметник 

По Запитване 

С аромат на дантели, виш-
новка  и истинска Софий-
ска бохема! 

С особена гордост ви пред-
ставям едно ексклузивно 
жилище от типа колекцио-
нерски имоти, на тиха и ин-
тригуваща улица в кв.Док-
торска градина! Тук живота 
и хората те връщат в онези 
вълшебни времена, в които 
красотата и стила са били 
издигнати в култ.

Имота е реновиран и обзаведен с внимание към 
детайла, до най-малка подробност, като остава 
усещането в госта, че след малко тук ще влязат 
на соаре, елегантни и добре образовани дами, 
парфюмирани с французки одеколони,  носещи 
красиви цветни шапки.



Характеристики на имота:

Апартамента се намира на 2 етаж, в еле-
гантна и много добре поддържана коо-
перация .

Разпределение: Фантастично фоайе с 
гардеробна, Изключителен хол с трапе-
зария и тераса, кухня с килер и балкон, 
тоалетна за гости,  три спални, голяма и 
много красива баня с тоалетна,  перално 
помещение.

Състояние: Жилището е изключително 
детайлно реновиран, като в него е за-
пазен и допълнен стила на  старата Со-
фийска бохема и известни аристократич-
ни  фамилии. Високите тавани, красивите 
френски прозорци и камини, ви пренасят  
в  красиви и романтични отминали вре-
мена.

Предимства на имота: Към апартамен-
та има ГАРАЖ,  таван и  мазе .



АПАРТАМЕНТ 
УЛ. ЦАР ШИШМАН

Вид строителство: тухла
Площ: РЗП: 123 кв.м., 
Етаж: 2 от 3
Вид имот: Четиристаен 
Апартамент 
Местоположение: гр. София, 
ул. Цар Шишман

330 000 € 

Площ 123 кв.м. чиста жи-
лищна площ, Таван (8,28 
кв. м.), Мазе (15,71 кв. м.) 

Намира се на 2-ри етаж от 
3 етажа, като апартамените 
са по 2 на етаж, в тихата и 
спокойна част на улицата, в 
непосредствена близост до 
ул. Граф Игнатиев и градин-
ката Св. Св. Седмочисленици 
. Един от входовете на ново-
построената метростанция 
Патриарх Евтимий е на 50 
метра от сградата.



Разпределение - Апартамент с чиста 
обитаема площ 123 кв. м. ,разполага с 
антре, две големи спални, един кабинет, 
обзаведен като библиотека, който може 
да се превърне в трета спалня, хол, пре-
ходна трапезария, самостоятелна кухня 
с балкон, баня и тоалетна.

Таваните са с височина 3 м. Всички стаи 
разполагат с високи и широки прозорци 

и са със сменена дограма, изложение-
то е югозапад/югоизток, вратите са със 
стъкло, като всички тези елементи пра-
вят апартамента изключително светъл.

Предимства на имота: Апартаментът е 
ситуиран в идеален център, на минути 
от НДК, Народно събрание, СУ, театри, 
кина и болници. 



АПАРТАМЕНТ 
ГР. СОФИЯ

Вид строителство: тухла 
Площ: РЗП: 360 кв. м.  
Етаж: 5 от 6 
Вид имот: Пентхаус  
Местоположение: гр. София 
ул. Иван Вазов

1 200 000 € 

Рея Интернешънъл  ви представя, един ексклу-
зивен и прекрасен тризонет, в чудесна коопе-
рация с асансьор и гараж.



Разпределение: Първи етаж - Простор-
но фоайе,  огромна всекидневна с трапе-
зария, кабинет, спалня, дрешник и сани-
тарно помещение;Втори етаж-Елегантна 
и много голяма дневна с трапезария и 
кухня, родителска спалня с баня с вана, 
дрешник, втора спалня, мокро помеще-

ние и  тераса; на трето ниво има огромна  
покривна тераса, чудесно озеленена и 
поддържана.

Предимства: Безупречна локация, ТЕЦ 
и климатизация, паркомясто, асансьор, 
много елегантно реновиран имот.



АПАРТАМЕНТ 
КВ. ИЗТОК

Вид строителство: тухла 
Площ: РЗП: 505 кв.м.,  
Етаж: 6 и 7 от 7 
Вид имот: Пентхаус 
Местоположение: гр. София, 
кв. Изток

По запитване 

Рея Интернешънъл ви пред-
лага, да се насладим на един 
великолепен мезонет , вели-
колепни гледки и с огромно 
пространства, на една чу-
десна улица в кв.Изток.Жи-
лището е самостоятелно на 
последните два етажа, а 
именно 6 и 7, без скосявания 
и със страхотна тераса.



Разпределение:

Първо ниво:

Просторно фоайе с възможност за много 
гардероби, огромна дневна с трапезария 
и излаз към озеленена тераса, отдел-
на кухня,тоалетна за гости,  родителска 
спалня с дрешник и баня, две спални с 
баня, кабинет, перално помещение.

Второ ниво:

Възможност за втора дневна или поред-

на спалня, две спални с бани.Великолеп-
на озеленена тераса с фантастични глед-
ки.

Предимства:

Невероятна локация и гледки, изключи-
телно висок клас строителни и довър-
шителни материали, отопление на ТЕЦ , 
асансьор от ново поколение, малка бу-
тикова сграда с 5 апартамента, двоен 
гараж  в подземно ниво с много високи 
тавани, перфектно озеленен двор към 
кооперацията.



АПАРТАМЕНТ 
Ж.К. ИЗГРЕВ

Вид строителство: тухла 
Площ: РЗП: 92 кв.м.,  
Етаж: 2 от 6 
Вид имот: Двустаен 
Апартамент  
Местоположение: 
гр. София, жк. Изгрев

215 000 € 

Рея Интернешънъл предла-
га за продажба нов двустаен 
апартамент със съвременен 
дизайн в кв. Изгрев

Характеристики на имота:
Площ - 91.52 кв.м обща площ, 
78.85 кв.м. застроена площ.
Разпределение - представи-
телно антре, просторна об-
заведена дневна с напъл-
но оборудвана кухня, тераса 
пред дневната, обзаведена 
спалня, самостоятелна баня 
със санитарен възел и висок 



клас оборудване, сервизно помещение 
оборудвано с пералня и сушилня.

Жилището се предлага напълно обзаве-
дено с индивидуални интериорни реше-
ния и дизайнерско обзавеждане:

Шкафове дневна - Paolo Cappello, хол-
на маса - Petite Friture, трапезарна маса 
и столове - Magis Steeelwood table & 
chair, осветление - Louis Poulsen Cirque 
Pendant Light, Marset - Santorini outdoor 
collection.

Кухнята е оборудвана с висок клас уреди 
Miele, сушилнята и пералнята в сервиз-
ното помещение са също Miele.

Настилки - Lime Stone X - beton Cotto 
d‘Este, паркет - дърво трислоен от 
Coswick.

Климатици в дневната и спалнята - 
Condex SRC 50 ZS-WB Black and White

Предимства на имота:
• Отлично местоположение в престижен 
столичен квартал
• Представителна жилищна сграда с озе-
ленени пространства, ограничен достъп 
и отлична поддръжка
• Висок клас довършителни работи
• Отлична селекция на мебели, осветле-
ние и настилки с високо качество и ес-
тествени материали.
• Функционално разпределение със свет-
ли и просторни помещения
Към апартамента се предлага и парко-
място с площ 13.19 кв.м. и цена 15 000 
евро.

Върху цените не се начислява ДДС!



АПАРТАМЕНТ 
Ж.К. ИЗГРЕВ

Вид строителство: тухла 
Площ: РЗП: 184 кв.м.,  
Етаж: 13 от 21 
Вид имот: Четиристаен 
Апартамент  
Местоположение: гр. София, 
жк. Изгрев

438 000 € без ДДС

Рея Интернешънъл предла-
га за продажба изключите-
лен имот с местоположение, 
качество и отлични даденос-
ти - четиристаен панорамен 
апартамент с престижен ад-
рес.

Характеристики на имота:

Площ: 212 кв.м. площ с вклю-
чени идеални части, 183.90 
кв.м. използваема жилищна 
площ



Разпределение - антре, просторна днев-
на с трапезария и кухня, панорамна те-
раса пред дневната и една от спалните, 
три просторни спални, три бани със са-
нитарен възел.

Предимства на имота:
Висок клас сграда с престижен адрес
24/7 охрана в сградата и района около 
нея с видео наблюдение

Портиер и представително фоайе с из-
глед към градина

Функционално разпределение на жили-
щето с просторни и светли помещения
Изключителни панорамни гледки с из-
глед към планината и парка от всяко по-
мещение

В непосредствена близост до парк
Топ местоположение в един от най - 

престижните райони на столицата - Из-
грев.

Високо качество на строителство, лук-
созни общи части с представителни фо-
айета и три асансьора - два пътнически 
и един товарен.

Сградата разполага с градина, спортен 
център разположен на първите два ета-
жа с басейн, фитнес, СПА, зала за спорт. 
Отопление - централно, климатизация, 
рекуперационна вентилационна систе-
ма.

Гараж с автоматична врата в подзем-
ния гараж на сградата с продажна цена 
20 000 евро без ДДС.

Посочената цена от 438 000 евро е без 
ДДС!



АПАРТАМЕНТ 
КВ. ИЗТОК

Вид строителство: тухла 
Площ: РЗП: 165 кв.м.,   Етаж: 3  
Вид имот: Четиристаен  
Местоположение:
гр. София, жк. Изток

420 000 €

Рея Интернешънъл предла-
га за продажба четириста-
ен апартамент с просторни 
и светли помещения в пред-
ставителна нова сграда с топ 
местоположение в кв. Изток

Характеристики на имота:

Изложение: югоизток, юг, 
югозапад.



Разпределение:
просторно фоайе, дневна с трапезария и 
кухня, тераса с югоизточно изложение, 
три спални, като основната спарня е със 
съмостоятелна просторна и светла баня 
с прозорец, втора баня със същите раз-
мери обслужва останалите две спални, 
втора тераса с югозападно изложение 
пред две от спалните, сервизно помеще-
ние.

Предимства на имота:
Луксозен четиристаен апартамент в 
представителна нова сграда с топ мес-
тоположение в кв. Изток:

• Топ местоположение
• Представителна нова сграда 
• Функционално разпределение с прос-
торни помещения
• Напълно завършен с качествени мате-
риали, поръчкови интериорни врати, дъ-
бов паркет, оборудвани бани.
Гараж в подземния паркинг на сградата 
с площ 23 кв.м. и продажна цена 30 000 
евро.

Върху продажните цени не се начисля-
ва ДДС!



КЪЩА, ГР.СОФИЯ 
КВ. СИМЕОНОВО

Вид строителство: тухла 
Площ: РЗП: 600 кв.м.,  
УПИ: 1068 кв.м. 
Етажи: 4 
Вид имот: Къщи/Вили 
Местоположение: гр. София, 
Симеоново 

1 500 000,00 € 

Къщата е реализирана на 
три етажа - сутерен, първи 
и втори етаж. 

На нивото на сутерена са 
разположени гараж за два 
автомобила, сервизни по-
мещения, които обслужват 
инсталациите за отопле-
нието и басейна, сух склад, 
перално и сушилно поме-
щение оборудвано напълно 
с пералня, сушилня, гладач-
на система ‘Miele’, простор-

но помещение за фитнес с прозорци, напълно 
оборудвано с фитнес уреди от ‘TechnoGym’и 
легло за масаж, коридори с вградени гарде-
роби, директен изход към двора на къщата. 
На първият етаж са разположени просторна 



дневна с витринни прозорци към гради-
ната, трапезария отново с изглед към 
градината, самостоятелна напълно обо-
рудвана кухня с висок клас електроуре-
ди, системи за отваряне и прибиране на 
вратите, панорамен прозорец по дължи-
ната на кухнята, индивидуална зона за 
хранене с изход към градината На същи-
ят етаж е разположен кабинет, който е с 
подвижна стена и се свързва или разделя 
със дневната. Всички помещения на този 
етаж са с директен достъп до градината. 

На втория етаж са разположени три  
спални, като най-голямата е със са-

мостоятелен дрешник, просторна и 
светла баня, а останалите две са рав-
ностойни по размер и всяка със самостоя-
телна баня. Пред спалните има панорам-
на тераса по дължината на фасадата. 

Имотът разполага с прекрасна градина 
отлично поддържана със зони за спорт, 
почивка, хранене и забавление. Разпола-
га с басейн около, който са разположени 
комфортни, с отличен дизайн и качест-
во градински мебели, просторна зона за 
хранене с трапезария, кухня, барбекю, 
баня и санитарен възел.



КЪЩА, ГР.СОФИЯ 
КВ. ДРАГАЛЕВЦИ

Вид строителство: тухла 
Площ: РЗП: 1400 кв.м.,  
УПИ: 8000 кв.м. 
Етажи: 3 
Вид имот: Къщи/Вили   
Местоположение: гр. София, 
кв. Драгалевци 

6 500 000,00 € 

Изключителна резиденция 
в полите на Витоша

Рея Интернешънъл  има 
удоволствието да Ви пред-
стави този неповторим имот 
- уникалното имение, разпо-
ложено в разкошен парк от 
8 000 кв.м., и изящна къща 
с разгъната площ от 1400 
кв. метра, перфектно раз-
положени в най-елегантна-
та част на кв. Драгалевци. 
Изгледът към планината и 

града е изумителен.Това изключително съче-
тание създава усещане за спокойствие, съвър-
шенство и простор. Детайлите са изпипани до 
съвършенство и подсказват изтънченост, а из-
чистеният дизайн допълва класата на този дом.



Разпределение:
Партер: прекрасно фоайе, винарна, 
апартамент за прислуга, перално поме-
щение, огромен гараж

Първо ниво: огромен салон с ками-
на, френски прозорци с излаз към пар-
ка, дизайнерско обзавеждане, кабинет 
с поръчкова аристократична библиоте-
ка и писалище, изработени от известен 
виенски мебелист, трапезария с маса за 
дванадесет гости, елегантно обаведена 
и оборудвана кухня, зимна градина, пура 
бар, салон за отмора - фитнес, билярдна 
маса, сауна, джакузи

Второ ниво: четири зони за почивка, 
всяка от тях с дневна, спалня, гардероб-
на и баня с хидромасажна вана и тоалет-
на, тераса

Двор: чудесен BBQ кът и външна ками-

на, прекрасни скулпури от известни бъл-
гарски автори, тенис корт, къща за пер-
сонал с три спални и дневна.
 
Предимства:

• Перфектно озеленяване с ценни 
   растителни видове
• Бронзови градински пластики от 
   известни скулптуристи
• Собствен водоизточник, контейнери 
   с вместимост от 5000 литра.
• Електогенератор влючващ 
   се на шеста секунда
• Съвършенна охранителна 
   система - жива охрана
• Отопление на газ и нафта
• Висока и красива ограда
• Изключително подходящ 
   имот за дипломатическа резидениция
• Перфектен достъп
•  Къща за охрана



КЪЩА, ГР.СОФИЯ 
КВ. БИСТРИЦА

Вид строителство: тухла
Площ: РЗП: 400 кв.м., 
УПИ: 800 кв.м.
Вид имот: Къщи/Вили  
Местоположение: гр. София, 
Бистрица

600 000 € 

Рея Интернешънъл  с удоволствие ви пред-
ставя една уютна и комфортна еднофамил-
на къща , с перфектно озеленен двор в Бист-
рица. Къщата е с изключително висок клас 
строителство и довършителни, като отопле-
нието е решено с термопомпа и соларни па-
нели, освен това е включена към каналали-
зация.Двора е изящен, с поливна система и 
красиво озеленяване.



 

 
 
Разпределение:

Първо ниво: Чудесно фоайе,  голя-
ма гардеробна, фитнес салон с баня и 
тоалетна, игрална зала, перално по-
мещение, техническо помещение 

Второ ниво: Светъл и просторен 
хол с трапезария и тераса, страхот-
на кухня, родителска спалня с баня 

Трети етаж: Две големи спални с баня, 
детска спалня с баня, джакузи стая
мансарда; Прекрасно простран-
ство подходящо за хоби стая, ка-
бинет и библиотека, спалня за гос-
ти и др., баня с тоалетна, склад. 

Двор: Чудесен навес за два автомобила, 
отделна постройка с пещ и барбекю, гра-
дински склад



КРАСИВА ЕДНОФАМИЛНА 
КЪЩА В НАЙ-ЖЕЛАНИЯ 
З А Т В О Р Е Н  К О М П Л Е К С

Вид строителство: тухла 
Площ: РЗП: 600 кв.м.,  
Двор: 1950 кв.м. 
Етажи: 2 
Вид имот: Къщи/Вили  
Местоположение: гр. София.

1 100 000 € без ДДС 

Представяме ви страхотна къща, в невероят-
на паркова среда. Комплекса е поддържан и 
озеленен перфектно, с изящни растителни и 
дървесни видове. Социалната среда е безу-
пречна и много подходяща за семейства с деца. 
За комфорта на живущите се грижи денонощ-
на охрана, почистващ и градински персонал. 
 
 
 
 
 



Разпределение:

Сутерен: Хоби стая, три склада, техниче-
ско помещение, перално помещение, са-
нитарно помещение

Първи етаж: Светло фоайе, просторен 
хол с камина, трапезария с излаз към ве-
ранда и барбекю, кухня, тоалетна за гос-
ти, спалня за гости с баня.

Втори етаж: Родителска спалня с дреш-
ник и баня, две детски спални с баня, те-
раса

Предимства:
Перфектна локация и достъп, отопление 
на газ,  паркоместа, денонощна охрана, 
близост до Англо-американско училище.



Вид строителство: тухла 
Площ: РЗП: 870 кв.м.,  
УПИ: 2050 кв.м. 
Вид имот: Къщи/Вили   
Местоположение: гр.  
София, Камбаните 
 

 Цена: по запитване 

За Рея Интернешънъл е изключително удоволствие 
и чест да ви представи едно имение, което би задо-
волило и най-взискателния вкус и стил. Към това ве-
ликолепно архитектурно творение можем да доба-
вим прекрасно озеленения и подържан  двор , както 

ФАНТАСТИЧНА РЕЗИДЕНЦИЯ 
В НАЙ-ИЗЯЩНИЯ ЗАТВОРЕН 
КОМПЛЕКС ДО МОНУМЕНТ 
КАМБАНИТЕ



и изисканата социална среда и красиви 
къщи наоколо. Комплекса е организиран 
перфектно, със страхотна паркова и гор-
ска среда в които има редки растител-
ни видове, с красиви улици и денонощна  
охрана.

Разпределение:

Сутерен: Хоби стая, три склада, техниче-
ско помещение, перално помещение, са-
нитарно помещение

Първи етаж: Светло фоайе, просторен 
хол с камина, трапезария с излаз към ве-
ранда и барбекю, кухня, тоалетна за гос-
ти, спалня за гости с баня.
Втори етаж: Родителска спалня с дреш-
ник и баня, две детски спални с баня, те-
раса

Предимства:
Перфектна локация и достъп, отопление 
на газ,  паркоместа, денонощна охрана, 
близост до Англо-американско училище.



КЪЩА, ГР.СОФИЯ 
К И Н О Ц Е Н Т Ъ Р

Вид строителство: тухла 
Площ: РЗП: 440 кв.м.,  
УПИ: 500 кв.м. 
Етажи: 4 
Вид имот: Къщи/Вили   
Местоположение: гр. София, 
Киноцентър

515 000 € 

Предлагаме за продажба 
съвременна и многофунк-
ционална къща създадена 
по индивидуален проект в 
полите на Витоша.

Разпределение:
 
къщата е реализирана на 
три етажа - сутерен, първи, 
втори и трети етаж.

На нивото на сутерена са 
разположени гараж с топла 



връзка, сервизни помещения, които об-
служват инсталациите за отоплението ( 
газ и термо помпа ) , сух склад, директен 
изход към двора на къщата.

На първият етаж са разположени прос-
торна дневна с витринни прозорци към 
градината, трапезария отново с изглед 
към градината, самостоятелна напълно 
оборудвана кухня с висок клас електро-
уреди, панорамен прозорец по дължина-
та на кухнята, индивидуална зона за хра-
нене с изход към градината. На същият 
етаж е разположена тоалетна за гости и 
баня.

На втория етаж са разположени четири 
спални с тераси и баня и тоалетна, пе-
рално помещение.

На третия етаж е разположен самостоя-
телен апартамент с дневна, спалня и 
баня с тоалетна, тераса.
Имотът разполага с прекрасна градина 
отлично поддържана със зони за почив-
ка и хранене. Разполага с градински ме-
бели и барбекю.

Предимства на имота:

• съвременно функционално разпреде-
ление съчетано с индивидуален дизайн 
на интериора
• просторни, светли и функционални по-
мещения
• отличен достъп
• поддържана заобикаляща среда
• охранителна система
• канализация



КЪЩА 
С. БОЖЕНЦИ

Вид строителство: тухла 
Площ: РЗП: 140 кв.м.,  
УПИ: 1050 кв.м. 
Етажи: 2 
Вид имот: Къщи/Вили   
Местоположение: 
с. Боженци

По договаряне 

Рея Интернешънъл пред-
лага за продажба уникален 
имот - ‚най-старата‘ къща 
запазена в архитектурно - 
исторически резерват с. Бо-
женците.

Къщата е построена в края 
на XVII или началото на XVIII 
в. и носи типичните белези 
на традиционната боженс-

ка архитектура, запазена до днес представля-
ва историческа и архитектурна ценност.

Някога това била къщата на Цана Манафска, а 
през XIX в. на известния боженски род - Деневи.
Къщата е в перфектно състояние след рестав-
рации през 1970 и 2005 година.



Намесите в автентичната архитектура са 
с отваряне на цялото пространство, кое-
то преди било разделено на две с кирпи-
чена стена. Изградена е и нова баня. Най 
- сериозното преустройство е изгражда-
нето на вътрешна стълба, която преди 
не съществувала.

Вътре всички оригинални ламперии са 
запазени. Особено ценни са вътрешните 
‚кепенци‘, които се плъзгат и така затва-
рят прозорците. Обзавеждането е внима-
телно подбрано за да подчертае стария 
дух на къщата и нейната автентичност.

Характеристики на имота:
- площ 140 кв.м и 40 кв.м. лятна кухня, 
УПИ - 1050 кв.м.

Разпределение:
реализирана на два етажа съчетава в 
себе си автентичност със съвременна 
функционалност и удобства за живот. На 

първият етаж са разположени лятната 
кухня отворена директно към градината, 
просторна дневна с трапезария и напъл-
но оборудвана кухня, баня с душ каби-
на и санитарен възел. На втория етаж са 
разположени просторна и отлично осве-
тена с многобройни прозорци дневна, от 
която се излиза на тераса с изключите-
лен изглед, три самостоятелни спални с 
оригинално обзавеждане.

Предимства на имота:
• най-старата къща в с. Боженците ав-
тентично запазена до наши дни
• архитектурен и исторически паметник
• просторни и светли помещения с автен-
тичен интериор и архитектурни детайли
• уникална природна среда в близост до 
църква и сред красиви къщи представи-
тели на боженската архитектура
• отлично поддържана градина за без-
времие



ГР.СОФИЯ КВ. 
СУХА РЕКА

Според Имота 

Сграда „Шевица“ е съв-
местна инвестиция на стро-
ително-инвестиционна ком-
пания „Бокал Инженеринг“ 
ООД и „Интербон Естейтс“ 
ЕООД. Проектът е дело на 
„ПЛАНИНГ архитектурно 
студио“, арх. Илиан Илиев. 
Вдъхновени от колорита, 
символиката и магията на 
българските шевици, ние 
избрахме „Шевица“ за име 
на съвместния ни нов жи-
лищен проект. Съхранена-

та през вековете шевица е най-българският 
символ, свързан с плодовитостта, красотата, 
здравето и силата. Закодираните форми и цве-
тове на различните шевици носят хармония и 
равновесие, дават сила и защита. Нашата ам-



биция е сграда  „Шевица“ да се превър-
не в обединител на хармонията и уюта 
в дома, съобразени с функционалността 
на пространството и комфорта на спо-
койния живот.

Сградата се намира в софийския северо-
източен квартал „Суха река“, граничещ 
с кварталите „Хаджи Димитър“ и „Реду-
та“, в административен район „Подуяне“ 
на Столична община. Застрояването на 
сградата е предвидено успоредно на бул. 
„Ботевградско шосе“ върху поземлен 
имот с площ от 4 122 кв. м., като входът 
към комплекса е от ул. „Гаврил Кръсте-
вич“ и от бул. „Ботевградско шосе“. Дво-
рът на комплекса е облагороден с богато 
озеленяване, с каквото малко сгради в 
квартал „Суха река“ могат да се похва-
лят, с детски кът и места за отдих на жи-
вущите. 

Строителството на сграда Шевица за-
почна през декември 2019 г., като пла-
нирания срок за Акт 14 е май 2021 г. и 
Разрешение за ползване - май 2022 г.

Жилищен квартал  „Суха река“ е тих и 
спокоен район с добра инфраструктура, 
с развити комуникации и градски транс-
порт.  Кварталът предлага достатъч-
но зелени междублокови пространства, 
като емблематични за него са люляци-
те и липите. Районът  е предпочитан от 
семейства с деца и млади хора. В бли-
зост до сграда “Шевица“ се намират дет-
ски градини, ясли, училища, медицински 
център, магазини. На територията на ра-
йон „Подуяне“ е и един от най-големите 
спортни комплекси – „Виваком Арена – 
Георги Аспарухов“, както и изцяло обно-
веният градски парк „Герена“.



КЪЩА, ГР.СОФИЯ 
КВ.ДОКТОРСКИ ПАМЕТНИК

Вид строителство: тухла 
Площ: РЗП: 200 кв.м.,  
УПИ: 260 кв.м. 
Етажи: 3 
Вид имот: Къщи/Вили   
Местоположение: гр. София, 
кв. Докторски Паметник

1 100 000,00 € 

Рея Интернешънъл  предлага на вашето вни-
мание за продажба триетажна къща в Доктор-
ска градина. Един чудесен имот, с голям потен-
циал и възможност за преустройство.

Разпределение:

Къщата е на три идентични етажа и под-
покривно пространство с 5 Спални и 3 
Бани.

Състояние: за ремонт

 
 
Предимства:

• Перфектна локация
• Романтично дворно пространство
• Възможност за модерно преустройство 
или ново строителство.



ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ

instagram.com/reya.bg/

Дизайн, предпечат и реклама: 

www.inspirestudio.eu 

fb.com/ReyaInternationalAgency/

Очаквайте скоро изцяло обно-
вения ни сайт на www.reya.bg, 
с много нови възможности, функцио-
налности, красив дизайн и изключител-
но интуитивна търсачка, за да намерите 
още по-лесно желания от вас имот.



След няколко месеца на 
безвремие ние от REYA 
INTERNATIONAL, сме 
щастливи да ви поканим да 
се срещнем , да споделим 
идеи и хубаво вино, да се по-
радваме на чудесното си на-
стоящо и бъдещо партньор-
ство  и приятелство с всеки 
от вас.

Нека заедно създадем едно 
ново начало, а какво по-под-

ходящо място от страхотни-
те дизайнерски апартаменти, 
направени с много замисъл 
от креативните архитекти на 
„SKLADA”  и ексклузивно про-
давани от нас.

С удоволствие ще ви очаква-
ме на първото ни, от пред-
стоящи много,  клиентско со-
аре  на 18.06.2020г., на ул. 
Щерю Атанасов № 11 с на-
чало от 16ч до 20ч.

СЪБИТИЯ





РЕЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД е консултантска компания 
с над 25 годишен опит в сферата на недвижимите имоти. 

През годините успяхме да се утвърдим  като бутико-
ва агенция и да останем верни на клиентите си, и за-
едно да преминем през всички трудности, които за-
ставаха на пътя ни. Допускахме грешки, екипа ни се 

променяше, но това ни направи по-отговорни , по-дисцип-
линирани, 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 пред-
лаганите от нас услуги, ни доведоха до тук и  продължават да 
ни водят напред.  Те ни помогнаха   в изграждането на взаим-
но 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 отноше-
ние, ако желаете да реализирате сделка с недвижим имот.
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 на-
пред.

 
С уважение

Екипа на РЕЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ




