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63 RESIDENCE е модерна жилищна сграда в градска 
среда, разположена в един от най-перспективните 
южни столични квартали – Манастирски ливади, 
разстлан в подножието на Витоша. С отличното 
си местоположение в близост до кръстовището 
на бул. Тодор Каблешков с бул. България, проектът 
разполага едновременно с удобна връзка с центъра 
на града и широк панорамен изглед към планината. 

Със своите петнадесет етажа, 63 RESIDENCE е 
проектирана така, че да предложи на обитателите 
си високо ниво на комфорт чрез функционални 
разпределения и прилагане на качествени системи 
и материали в строителното изпълнение.

Комуникативност: 

– 1 мин. с автомобил до бул. България 

– 2 мин. до ”България Мол“ 

– 5 мин. до Южен Парк 

– 7 мин. до Витоша планина 

– 10 мин. до центъра на София 

– 20 мин. до летище София

Насладете се 
на несравними 
панорамни гледки 
към цяла София и 
Витоша планина.
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Архитектурен проект 
Височината и характерният строен силует допринасят 
за силното отличаване на 63 RESIDENCE. Сградата е 
проектирана с изчистени и функционални разпределения 
и съвременно решение на фасадата. Архитектурният 
проект е дело на екипа на Студио Танков Архитекти.

Сградата е разположена в парцела и решена  
във вертикално отношение по начин, осигуряващ 
възможността на всички жилища да се възползват 
от уникалното съчетание на трите фактора на 
средата – благоприятно географско изложение, 
панорама към Витоша и свободна пространствена 
перспектива пред себе си. Тази, рядко срещана за 
интензивно урбанизираната територия на столицата, 
комбинация от външни фактори, предопределя както 
функционалното разпределение на отделите жилища, 
така и концепцията на дизайна на фасадата.

78  

49 паркоместа 

33 паркоместа 

1  

2 предвидени помещения 

Сградата се състои от: 

Апартаменти 

Паркинг на ниво сутерен 

Открити места за паркиране 

Ресторант 

Магазини на ниво партер  

Технически помещения 

Общи помещения
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Приземен етаж 82 

33 

49

Места за паркиране и гариране 

Открити места за паркиране 

Места за паркиране в сутерен

Партер
Сградата е решена на 15 надземни етажa, от 
които един подпокривен и един подземен етаж. 

Партерното ниво разполага със самостоятелен 
ресторант с капацитет за 40 човека, 
както и предвидени площи за магазини. Те 
разполагат с отделни входове от основния на 
жилищната част на сградата, за допълнително 
спокойствие на живущите. В първия 
надземен етаж са поместени офисите.

Застроена
площ

89 м2 

119,3 м2 

259,6 м2

Площ с
общи части

89,11 м2 

119,45 м2 

259,93 м2

Тип

Магазин 1 

Магазин 2 

Ресторант
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Апартаменти Типов етаж 1

63RESIDENCE предлага висок стандарт на обитаване. 
Предвиждат се три типа апартаменти – двустаен, 
тристаен и четиристаен. Всички те са с входно 
предверие, санитарен възел, дневна с интегрирана в нея 
трапезария и кухненски бокс, балкон, спални и санитарни 
възли. Всяко жилище разполага със складово помещение. 

От 2-ри до 10-и етаж.

Брой

09 

09 

09 

09 

09 

09 

09 

63

638,89 м2 

541,1 м2 

97,79 м2

Застроена
площ

56,4 м2 

58,5 м2 

95,4 м2 

94,1 м2 

89,4 м2 

89,2 м2 

58,1 м2 

541,1 м2

Площ с
общи части

66,59 м2 

69,07 м2 

112,64 м2 

111,11 м2 

105,56 м2 

105,32 м2 

68,60 м2 

638,89 м2

Тип

А 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

Общо

ЗП Типов етаж 

Чиста етажна площ 

Общи части (12,7%)
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Типов етаж 2Апартаменти
Жилищните етажи се обслужват от два асансьора за  
8 лица, както и от стълбищна клетка. Сградата 
разполага и с външно метално евакуационно 
стълбище, което е разположено в югозападния край 
на сградата, достъпно от всеки етажен коридор. 

Брой

03 

03 

03 

03 

03 

15

647,17 м2 

548,1 м2 

99,07 м2

Застроена
площ

56,4 м2 

58,1 м2

157,9 м2 

128,1 м2 

147,6 м2 

548,1 м2

Площ с
общи части

66,59 м2

68,60 м2 

186,44 м2 

151,25 м2 

174,28 м2 

647,17 м2

Тип

А 

G 

H 

I 

J 

Общо

ЗП Типов етаж 

Чиста етажна площ 

Общи части (12,7%)От 11-и до 13-и етаж.
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Реализация  
и удобства 
Реализацията на тази пълноценна и непреходна 
във времето взаимовръзка между вътрешни 
пространства и външна среда налагат 
използването на безкомпромисни в качеството 
си съвременни строителни системи и материали. 
В изпълнението на сградата и фасадата са 
заложени интегрирани проектни и системни 
решения, обуславящи едновременно висока 
енергийна ефективност, физическа здравина и 
висок комфорт. За повече информация относно 
конкретните особености по отношение на 
изпълнението, можете да се обърнете към наш 
представител или да посетите нашия шоурум.

Удобства: 

– Контролиран достъп 

– Видео наблюдение и охрана  

– Ресторант и румсървис 

– Подземен и надземен паркинг  

– Детска площадка 

– Лесен достъп до градски транспорт
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Интериор
Дневният тракт на всички жилища е изцяло насочен 
и отворен към панорамата на Витоша. Наличието на 
дълбока и свободна от застрояване перспектива пред 
сградата, дава възможност за реализиране на широко 
остъкляване на жилищните помещения по южния, 
източния и западния фронт на сградата комбинирано 
с просторни тераси, явяващи се естествено 
продължение на интериорните пространства. 

Това решение на дизайна е отговор на нуждите на 
съвременния обитател за по-близка и непринудена 
връзка с естествената му среда и природата. Фасадата 
на 63 RESIDENCE се отваря, за да приеме слънцето и 
планината като най-желан гост във всяко жилище. 

Гледка от 10-и етаж  
към София и Витоша планина
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Околна среда
Основната цел, върху която се фокусира проектът, 
е високото качество на обитаване. Тази цел търси 
реализация не само в рамките на апартаментите,  
но и чрез изграждане на качествена среда в околното 
пространство. Пред сградата, както и във вътрешния 
двор, се реализира ландшафтно решение с преобладаващо 
озеленяване от висока дървесна растителност. 
Ландшафтната композиция създава усещането, че  
63 RESIDENCE е поместена в кътче от Витоша, пренесено 
тук, в близост до градските артерии. Наличието на зони 
за отдих, детска площадка и градина към ресторанта 
допълват пълноценната паркова среда. Този “лукс“ за 
съвременна София е важен за всички, които ценят 
съчетанието на уюта и сигурността на собствения дом  
с хармонията и спокойствието на природата.

Гледка от 12-и етаж  
към Витоша планина

Гледка от 12-и етаж  
към София
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За нас

“БЕСТ БИЛД ИНВЕСТ” – дъщерно дружество на една от най-развитите 
строителни компании в сферата на електроизграждането  
в България – “ЕМУ” АД.

“ЧВМ КОНСУЛТ” ЕООД — представлявана от арх. Чавдар Младенов — 
водещ проектант и част от проектантски колективи в България и 
Австрия по инвестиционни проекти в сферата на инфраструктурното, 
общественото и жилищното строителство, член на камарата на 
архитектите в България и инж. Филип Шулц – строителен инженер.

“СТУДИО ТАНКОВ АРХИТЕКТИ” ЕООД — с главен архитект  
Атанас Танков – носител на наградата “Сграда на годината”.

“ММВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД — фирма с традиции и богат опит в 
консултантската дейност и строителния надзор, повече от 14 години.

Инвеститор: 

Проектен мениджър:

Архитектурно студио:

Строителен надзор: 

Best Build Invest



Заповядайте в нашия шоурум на бул. Тодор Каблешков N°-63.  
Наш консултант ще Ви запознае с проекта в подробности 

и ще отговори на всичките Ви въпроси.

T: +359 893 630000 
E: office@63residence.bg 

www.63residence.bg


