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НИЕ

„Купи в България“ е професионална компания за недвижими имоти, която обслужва продавачи и купувачи на 
територията на гр. Варна. Историята ни започва през далечната 2005 година и не след дълго се 

отъждествяваме като една от водещите компании, занимаващи се с покупко-продажба на недвижими имоти, 
строителство, консултантски услуги, отдаване под наем и други услуги, свързани с имотния сектор. 

Повече от 17 години „Купи в България“ е еталон за авторитет на пазара. Собствениците на недвижими имоти 
разчитат на коректно отношение и прозрачни условия, а купувачите получават бърза и компетентна 

информация за имоти, отговарящи на критериите им за търсене. Тези основни принципи осигуряват на 
компанията над 20 000 предложения, което неминуемо довежда до увеличаване на запитванията от хиляди 

клиенти и още повече успешни сделки.

„Купи в България” постоянно се адаптира към нарастващите потребности и информираност на своите 
клиенти, като залага на предоставянето на точна и вярна информация, улеснява достъпа до нея и проучва 

всеки предлаган имот за скрити недостатъци, които клиентите често пропускат. 
Разполагаме с 3 офиса на територията на град Варна. Предлагаме имоти както във Варна, така и в областта и 

цялото Черноморие, което, от своя страна, дава възможността на клиентите да избират между градски или 
извънградски имоти, в населени или в по-малко населени места. „Купи в България“ има и ексклузивни имоти, 

които са адаптирани спрямо тенденциите на пазара и желанията на клиентите.
„Купи в България“ е известна и като ексклузивен представител на строителна фирма „Конструмакс“, която е 

реализирала над 25 успешни проекта в едни от най-предпочитаните части за живеене в гр. Варна. 

Основите на успеха се коренят в силата и компетентността на служителите. „Купи в България“ разполага с 
екип от опитни, талантливи и енергични професионалисти, които са най-важната част от целия процес на 

покупко – продажба на имот. Доверието от страна на клиентите е нашата основна двигателна сила.

?
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ИМПЕР�ТОРСКИ ЛУКС

SCAN ME

АПАРТАМЕНТИ ВЪВ “FLAVIA GARDEN” 

- Целогодишен външен термален 
басейн

- Комплексът е газифициран
- Ултрамодерен подземен 

двуетажен паркинг със зарядни 
станции за електромобили

- Екологично пречистване на 
водата - Energywater - mineral 

water doctor
- Големи на площ апартаменти с 

наистина високи тавани от три 
метра!

- детска площадка
- фитнес комплекс

- сауна и парна баня
- контролиран достъп с 

видеонаблюдение
- парков комплекс, с автентични 

дървесни видове, сред които 
огромни зелени борове. 

Обособени места за отдих и 
разходка, напояване и 

осветяване на площите.

Допълнителна информация, както и техническа
спецификация, ще намерите на нашия сайт:
https://µavia.kupiv.bg/

НА БРЕГА НА МОРЕТО

“Flavia Garden” се състои от два входа със съответно 40 и 
32 апартамента с площ от 40 кв.м. до 400 кв.м. 

Обслужването е с модерни, безшумни, 8 местни 
асансьори, със задвижване 1,6 метра в секунда . 

Апартаментите във “Flavia Garden” са с 1,2,3,4 спални и 
едностайни студия. Сградата се отличава с това, че 

предлага големи апартаменти с 3 и 4 спални, които са 
уникални, не само за к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, а и 

за целия регион. Гледката от високите етажи наистина 
може да Ви приравни с римските сенатори и 

благородници.

Знаете ли, че още в римско време 
Императорите и техните най-близки 

роднини са живели най-близо до морето. 
Дворците им са се виждали от морския бряг 

и пред всеки пристигащ кораб се е 
разкривала зашеметяващата гледка на 

високите сгради, на градините и на 
басейните на най-богатите римляни.

Ако в миналото това е било привилегия 
само за избрани, сега вече времената са 

различни. Толкова различни, че предлагаме 
на Вас императорския лукс на брега на 

морето. Запознайте се с Флавия Гардън – 
лайфстайлът, който можете да наречете 

свой.

Когато говорим за условия, които едва ли 
можете да откриете на пазара, не 

преувеличаваме в нищо. Комплексът, който 
имаме удоволствието да Ви презентираме 

се намира в к.к. „Св. Св. Константин и 
Елена“ и неслучайно носи името на майката 
на Император Константин – Флавия Елена. 

Според легендите тя е обичала красивите за 
окото и душата неща.

ПРЕДИМСТВА



Допълнителна информация, както и техническа
спецификация, ще намерите на нашия сайт:
https://c-max.kupiv.bg/

АПАРТАМЕНТИ В “C-MAX CENTER”

ПРЕДИМСТВА
- Най-добрата локация в 

квартала
- Перфектна 
комуникация

- Впечатляващ дизайн 
- Уредено паркиране

- Качество и изпълнение
- Просторни и слънчеви 

жилища

Т�М, КЪДЕТО СПОДЕЛ�Ш ЛЮБОВТ�!

SCAN ME

Вашият луксозен нов дом в квартал Младост ще се отличава с 
неповторим дизайн, съчетан с принципите на функционално 
обитаване, създадено да обгръща с любов.
За последните 15 години в Конструмакс успяваме да сме 
солидарни с всички критерии на нашите клиенти. В старанието 
ни да предложим истински достоен продукт, проектирахме 
жилища с перфектна ослънчененост, които са естествено 
осветени жилища от уловените слънчеви лъчи, без неудобни, 
начупени пространства, които да създават дискомфорт при 
обзавеждането им, нито компромисно малки спални.
В C-max center ще бъдат изградени 108 апартамента, 
разположени в два входа, с площи от 30 до 150 кв.м. . Предвиден 
е подземен паркинг за 101 автомобила и 38 външни паркоместа, 
които трайно ще решат проблемите с паркирането за всички 
бъдещи собственици в сградата.
Осигурихме всичко необходимо и за тези от вас, които мечтаят 
да са по-близо до слънцето!
На последните две нива на C-max center са разположени 
атрактивни мезонети, които пресъздават усещането за живот 
сред простора и светлината.
Сградата ще бъде газифицирана и всеки клиент ще има 
възможността да избере дали да се включи.

Най-модерните тенденциии в архитектурата 
и в строителството, безкомпромисното 
изпълнение на сградата и перфектната 

локация – всичко това прави C-max center 
еквивалент на перфектно място за 
инвестиция и нещо много повече от 

най-доброто място за живеене във Варна.

Впечатляващият C-max center идва, за да 
напомни с името си, че качественото 

изпълнение в жилищното строителство се 
отъждествява със строителна компания 
„Конструмакс“, която е инвеститор на 

проекта.
Осеметажната сграда е проектирана така, 

че да осигурява дълговечност и лесна 
поддръжка на сградата във времето. 

Архитектурната линия е с внимание към 
детайла. Сградата е решена в топли 

цветове, които са характеризират със 
строителна компания „Конструмакс“. C-max 
center завладява с плъзнатото по фасадата 

стъкло, което отразява слънцето и го 
пропуска в себе си, благодарение на 

хубавите изложения в сградата. Тя привлича 
погледите с класическата чистота в линиите 
си и се превръща в емблематична за квартал  

Младост.
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ЖИВОТ СРЕД БОГ�Т� ЗЕМ�

АПАРТАМЕНТИ ВЪВ “WLADYSLAW” 

Знаете ли, че квартал Владиславово е бил 
село, което е открито от бежанци от 
Беломорска Тракия? Това, което ги е 

привлякло е актуално и днес, а именно 
богатата земя, красивата околност, 

зеленината, изворите и близостта до 
големия град.

Купи в България Ви презентира най-новия 
си проект – Жилищна сграда „Владислав“, 

която носи името на полския крал 
Владислав III Варненчик, загинал в битката 

при Варна през 1444 година.

SCAN ME

ПРЕДИМСТВА
- Функционално и удобно 
разпределени апартаменти с големи 
остъклявания
- Безкомпромисна прецизност
- Непреходна стойност на дома
- Възможност за преустройство по 
време на строителство
- Изгражда се на голяма отворена 
площ
- Строителство от доказан строител с 
безупречна репутация - 
“Конструмакс”
- Район, съчетаващ спокойствие, 
чистота и удобства на крачка 
разстояние
- Съвремен дизайн, съчетан с 
качествена среда за живот
- Атрактивни цени и схема на 
плащане

Всеки прозорлив клиент ще се насочи към жилищна сграда 
„Владислав“, защото в нея ще намери превъзходен дом и то за 
атрактивен бюджет.

Стъпаловидната сграда удовлетворява различни жилищни 
потребности и вкусове със своите 1-стайни, 2-стайни и 
3-стайни апартаменти, както на работещия градски човек, така и 
на хората, които искат да избягат от динамиката в централните 
градски части.

Жилищна сграда „Владислав“ разполага със 126 апартамента, 
разпределени в 3 самостоятелни входа. Площта варира от 51 
кв.м. до 87 кв.м., за жилища с една и две спални. Помещенията 
са с нормални размери, геометрично правилни очертания, лесни 
за обзавеждане и оптимално оползотворяващи интериорното 
пространство.

Подземни и партерни паркоместа и гаражи решават паркирането 
и носят удобството и максималния комфорт да защитите колата 
си от външи въздействия. В подземния гараж с предвидени 69 
бр. места за паркиране. На партерно ниво са разположени три 
търговски помещения, 30 гаража и 35 наземни паркоместа.

Локацията е сред характеристиките, открояващи жилищна 
сграда „Владислав“ като неповторима жизнена среда сред 
богата и красива околност. В светлината и простора до 
кръстовището на бул. „Трети Март“ и бул. „Константин и 
Фружин“, и в обозрима близост до супермаркет „Кауфланд“ и до 
веригата „Jumbo“.
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Допълнителна информация, както и техническа
спецификация, ще намерите на нашия сайт:

https://vladislav.kupiv.bg/



Н�ШИТЕ БЪДЕЩИ 
�МБИЦИОЗНИ ПРОЕКТИ

Flavia Park

Сахаров III

Изключително амбициозен проект, вдъхновен от 
уникалния Flavia Garden и продължение в серията 
Flavia. 
Flavia Park е бутикова сграда, разположена в к.к. 
Св.Св. Константин и Елена и е предвидена за 
най-страстните ценители на релакса и лукса. 
Коридорите на сградата ще са с височина от 
6 метра, придаващи вид на императорски дворец, 
приветстващ своите обитатели. Комплексът ще 
разполага и със собствен външен басейн, както и с 
характерна за Flavia Garden градина и зелени 
площи.

Продължение на жилищните сгради Сахаров I и 
Сахаров II в квартал Победа, предоставящи голямо 
разнообразие от апартаменти с включени 
паркоместа. Сахаров III се стреми да надмине 
своите побратими проекти, като предлага на 
клиентите още по-голям избор от уютни жилища.

Coming Soon!

Coming Soon!
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В КВ. ВЪЗРАЖДАНЕ
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ПРЕДСТО�Щ
жилищен ПРОЕКТ

Запознайте се и с нашия нов предстоящ жилищен проект в 
квартал Възраждане, гр. Варна.

Mногоетажна жилищна сграда, която идеално се помества в 
квартал Възраждане, в близост до парк “Възраждане”. С 

модерен и стъпаловиден дизайн, който ярко изпъква сред 
архитектурния пейзаж на квартала. Сграда, която се стреми да 

удовлетвори различни жилищни потребности и вкусове със 
своето разнообразие от апартаменти, пригодени за всеки.

Контрастът от използваните цветове във фасадата са и символ
на контрастa от разнообразни жилищни предложения, от които 

клиентите могат да изберат своя бъдещ уютен и светъл дом.

В проекта са предвидени подземни и партерни паркоместа и 
гаражи, които да улеснят паркирането и да предоставят нужните 

удобство и комфорт на живущите в нея. 



н�шите

КУПИ В БЪЛГ�РИ�

ПОСТИЖЕНИ�

На 17 май 2022 година в хотел Нуаtt Rеgеnсу Ѕоfіа се проведе тържествената церемония по връчване на седмите „Годишни награди на 
imoti.net”. В надпреварата за имотни отличия са взели участие повече от 60 представители на сектора, а организаторите посочиха, че 

конкуренцията в отделните категории е била много оспорвана.

Купи в България бе номинирана в две категории – „Имот на годината“ и за „Най-добър сайт за недвижими имоти“.

В надпреварата за имот на годината бяхме номинирани с емблематичния за Варна жилищен комплекс „Flavia Garden”, който е построен от 
строителна компания „Конструмакс“ и репрезентиран от компания за недвижими имоти „Купи в България“.

B peзyлтaт нa тexнoлoгичнитe инoвaции днec пpeĸapвaмe вce пo-гoлямa чacт oт вpeмeтo cи в дигитaлнoтo пpocтpaнcтвo. Ние от Купи в 
България смятаме, че е от изĸлючитeлнa вaжнocт нашите клиенти да могат бързо, лесно и удобно да достигат до цялата информация, която 

им е необходима.  След много положени усилия, трудът ни възтържествува, получавайки признанието и наградата, че сайтът kupiv.bg е 
„Най-добър сайт на агенция за недвижими имоти“.

Наградата за сайт получи и прие основният отговорник, който вложи 2 години усилия, за да имплементира и създаде най-добрите практики 
за изграждане на перфектния уебсайт за имоти – ръководител екип „Продажби“ Мария Златева.

с награда за най-добър сайт за недвижими имоти
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FLAVIA GARDEN

Зa cтpoeжa нa жилищен комплекс „Flavia Garden“ в к.к. Св. Св. Константин и Елена „Конструмакс“ OOД бe oтличeн c пъpвa нaгpaдa в 
категория "Иновации в луксозното жилищно строителство".

Десетото юбилейно издание на престижния конкурс за Луксозно строителство, архитектура и дизайн - LUXURY Property AWARDS се проведе 
на 30.09 в хотел „Маринела“ в София. Церемонията показа, че дори в период на световна епидемична криза луксозното строителство не е 

засегнато, а дори бележи нови върхове в иновативното развитие на сектора. Едно от тези развития е именно жилищен комплекс „Flavia 
Garden”.

Отличието беше връчено на строителният инженер на „Конструмакс“ ООД – Бояна Тодорова и маркетинг и ПР мениджърът на „Купи в 
България“ – Пламен Пантелеев, които отправиха благодарност към всички свои колеги, които работят върху осъществяването на проекта.

Специални гости на вечерта бяха главният секретар на Българската агенция за инвестиции Ирина Кирова, депутатът от управляващата 
коалиция Георги Колев, член на комисията по благоустройство, инж. Георги Григоров - председател на Национална Строителна Федерация, 
проф. Д-р Арх. Тодор Булев - председател на Съюза на Архитектите в България и др. А вечерта разведриха със своите изпълнения Коцето 

Калки заедно с неговата нежна половинка Мартина, както и Джина Иванова от легендарната група Трамвай № 5.

с награда на Наградите за луксозно строителство, архитектура и дизайн!
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з�що д� купиш

КУПИ В БЪЛГ�РИ	

1

с н�с

Закупуването на жилище е едно от най-важните решения, които ще вземете, а правилните съвети и насоки са от първостепенно значение. 
Опитът и експертизата имат значение и те могат да направят значителна разлика, за да сте сигурни, че не само ще намерите правилния 

имот за Вас, но и ще платите най-добрата цена.

В „Купи в България“, ние не само имаме задълбочено разбиране на пазара, ние също имаме достъп до много имоти, които не са на пазара, и 
информираност за имоти, които предстои да бъдат обявени. Най-важното е, че сме много наясно с нюансите, които определят стойността, 
и преценяваме качеството на строителството, материалите и изпълнението. Ние ще изслушаме Вашите нужди, ще Ви намерим перфектния 
дом и ще се погрижим да вземете образовано и информирано решение. След като изберете имот, ние ще представляваме Вашия интерес 

гръмогласно по време на процеса на закупуване, договаряйки възможно най-добрата покупна цена, управлявайки и застъпвайки се за Вас по 
време на изготвяне на документите, право на собственост и прехвърляне на владението. Ние също така можем да ви асистираме да 

завършите дома си като ви предоставим екслузивни талони за отстъпки за всички необходими довършителни работи по пътя на създаването 
на мечтания дом.

„Купи в България“ залага на млади и енергични консултанти и сътрудници, преминали висока степен на обучение и отличаващи се със 
завиден професионализъм и мотивация за работа.

Моля, свържете се с нас, за да организираме среща.

?

?

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ

2
3

4

Ние сме еталон за качество

Инвестираме големи средства в реклама

Оперираме успешно в България и чужбина

Имаме отлични пазарни познания
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Варна е един от най-големите градове в България и избора на правилната компания за недвижими имоти, която да продаде Вашия дом, е 
едно от най-важните решения, които ще вземете. За да получите най-добрата сделка за Вашия имот на пазар като този, имате нужда от 

агенция за недвижими имоти с опит и голяма сфера на влияние, която да Ви даде възможността да се свържете с правилните купувачи и да 
увеличите максимално интереса към Вашите активи. Вашият дом е много личен, важен и ценен актив и може да бъде емоционално и сложно 

усилие да го продадете. За продажбата на един имот са необходими отговори и съдействие в много направления, в които ние можем да 
асистираме.

В „Купи в България“ нашите несравними маркетингови стратегии и мрежови възможности водят до повече продажби и по-високи продажни 
цени. Нашият опит е ненадминат, тъй като продаваме над 500 имота годишно. Ние не просто качваме Вашия имот в „система“ като 

многобройните гигантски брокерски фирми, ние прилагаме личен и специфичен подход към всеки дом и това ни прави смислено различни. 
Ние консултираме и съветваме нашите клиенти от самото начало, за да определим най-добрите механизми и стратегии за продажба на 

жилището, и то на най-висока цена. 
Вашият имот ще има собствена страница в нашия уебсайт, който спечели награда и признание за най-добър сайт за недвижми имоти за 2021 

г. Той ще бъде професионално заснет и клиентите ще имат възможност да се разходят виртуално из него. И това е само началото! Нашите 
маркетинг специалисти ще изградят творческа концепция за имота и ще Ви презентират концепция за реклама, която включва дигитален 
маркетинг, винили, билборди, печатна реклама, ден на отворените врати, видео и още многобройни канали за разпространение, което да 

гарантира бързата продажба.
„Купи в България“ е наистина компания за недвижими имоти с пълен набор от услуги и нашите консултанти не са просто агенти по 

недвижими имоти, те са специализирани консултанти в недвижимите имоти. Ние сме успешни и с доказан опит не само в продажбата на 
жилища, но и в постигането на рекордни резултати за своите клиенти! 

Награди, които са 
доказателство за 

лидерската ни позиция

4+ езика, на които 
можете да бъдете 

обслужени
Мултиканални 

маркетингови услуги

Повече от 17 години 
опит в продажбите
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kupiv.bg

Купи в България

0897 630 830 052 630 830 info@kupiv.bg

гр. Варна, 9000, ул. „Акад. Андрей Сахаров“ 19, вх. 1, партер
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