
Продава се
здравно заведение в

к.к. „слънчев бряг”

куПи
изгодно! For sale

Hospital
at sunny Beach sea resort

excellent Prices!



•503 кв.м площ по скица
•разгъната застроена площ (рзП) 1960 кв.м
•поземлен имот/земя/ — 1308 кв.м,
урбанизирана
•4 етажна сграда 
•предназначение: здравно заведение
•находяща се на  адрес: гр. несебър, к.к. 
„слънчев бряг”

•503 m2 sketch area 
•Total built-up area (BUa) 1960 m2
•Zoned land property — 1308 m2, urbanized
•4-story building
•Designed for: hospital
•located at: Nessebar city, sunny Beach sea resort





етаж 1
регистратура; скенер; 
ехограф; рентгенов кабинет; 
фотолаборатория; кабинет 
дежурен лекар; аптека; 
хирургия и травматология; 
манипулационна; санитарни 
помещения/WC; съблекалня; 
склад; счетоводство; каса; 
управител

registry; scanner; Ultrasound; 
X-ray office; Photo lab; on-duty 
Doctor’s office; Pharmacy;
surgery and Traumatology;
Manipulation room; sanitation 
Facilities/WC; Changing room; 
storage; accounting; Cashier; 
Manager

Floor 1



етаж 1
Floor 1



оториноларингология; 
кабинет вътрешни болести; 
манипулационна; кабинет 
акушерство и гинекология; 
клинична лаборатория; кабинет 
детски болести; операционна 
зала; 2 кабинета дентална 
медицина

етаж 2
Floor 2

otorhinolaryngology; Internal 
Medicine office; Manipulation 
room; obstetrics and Gynecol-
ogist office; Clinical laboratory; 
Pediatrics office; surgery;
2 Dentist offices



етаж 2
Floor 2



Хирургично отделение — 4 
болнични стаи, медицински офис, 
сервизно помещение /склад, 
WC/

етаж 3
Floor 3

surgical Department: 4 Hospital 
rooms, Medical office, Utility 
Facilities /storage, WC/



етаж 3
Floor 3



4 болнични стаи; операционна 
зала; администрация — 2 стаи, 
преходни; сервизни помещения, 
WC

етаж 4
Floor 4

4 Hospital rooms; surgery; 
administration — 2 offices,
Transition Facilities; Utility Facilities, 
WC



етаж 4
Floor 4



Хотел
гр. божурище

триетажен хотел, 2 звезди, находящ се 
в кв. „Максим горки”, гр. божурище, 
обл. софия, състоящ се от сутерен 
и подземен гараж; I етаж: рецепция, 
бар и 2 бр. стаи; II етаж: 4 бр. стаи; III 
етаж: 4 бр. стаи. застроена площ 296 
кв.м и разгъната застроена площ 592 
кв.м, целият построен в парцел уПи 
VIII-общинска собтвеност /с право на 
строеж, отстъпено в/у парцела, в който 
е застроена сградата/

Three-story hotel, 2 stars, located in Maxim 
Gorky neighborhood, Bozhurishte town,
sofia region, consisting of basement and un-
derground garage; I floor: reception, bar and 
2 rooms; II floor: 4 rooms; III floor: 4 rooms. 
Built-up area of 296 m2 and the total built-up 
area of 592 m2, all facilities are built on zoned 
land property VIII-municipal property /with 
cession of right of construction on the property, 
where the facilities are located/

HoTel, BoZHUrIsHTe ToWN



къщи
с. рибарица

Поземлен имот с площ от 767 кв.м, 
ведно с правото на строеж върху 
жилищна група от 5 еднофамилни 
двуетажни сгради, изградени на етап 
“груб строеж”, обособени в две групи: 
груПа едно — къща 1, 2 и 3, всяка със 
зП от 62.88 кв.м; груПа две — къща 4 
/зП 62.88 кв.м/ и къща  5 /зП 64.78 
кв.м/

Zoned land property with an area of 767 
m2, along with cession on construction 
rights of 5 single family, two-story buildings, 
developed up to the rough construction 
phase, separated in two groups: Group 
one — house 1, 2, and 3, each with built 
area of 62.88 m2 and Group Two — house 
4 /built area of 62.88 m2/ and house 5 
/built area of 64.78 m2/

HoUses, rIBarITsa VIllaGe



къща
с. лоМ черковна

дворно място с площ от 1019 кв.м в кв. 
27 по плана на с. лом черковна, общ. 
бяла, обл. русе, заедно с построените 
с него: жилищна сграда, лятна кухня, 
стопанска сграда и навес

HoUse, loM CHerkoVNa
VIllaGe

land plot with an area of 1019 m2 in 
neighborhood 27 according to the
cadastral map of v. lom Cherkovna, Byala
Municipality, ruse District, along with the 
constructed residential building, summer 
kitchen, agricultural building and a shed



къща
гр. Хасково

сграда — многофамилна с адрес гр. 
Хасково, ул. „Металик” 3, застроена 
площ — 110 кв.м на два етажа. сградата 
е разположена в общински поземлен 
имот;  сграда — гараж с квадратура 25 
кв.м

HoUse, HaskoVo CITy

Multi-family, 2-story residential building, 
located at Haskovo city, 3 Metalic str., built 
area of 110 m2. The building is located on 
municipality property; Garage building — 
25 m2 



имотите са собственост на
„Финанс инфо асистанс” еоод. 

1000 софия
ул. „врабча“ № 8

тел.: 02/ 932 71 00
моб. тел.: 0887 468 058

е-mail: office@infoassistance.eu

The properties are owned by 
Finance Info assistance eooD
8, Vrabcha str.
1000 sofia, Bulgaria
phone: +359 2/ 932 71 00
mobile: +359 887 468 058
е-mail: office@infoassistance.eu


