Концепция

Идеята ни е да изградим офис сгради, отличаващи се с високо качество на изпълнението, които да се превърнат в удобен и лесно
достъпен център.
Офис сградите са проектирани за постигане на максимален комфорт и ефективност чрез висококачествени системи и обзавеждане,
и осигуряване на достъп до всички комуникации в центъра на града, така че да разполагате с удобството и услугите, от които се
нуждаете.
Целта ни е да създадем уникално бизнес пространство, където клиентите ще имат възможност да намерят офиса, който
удовлетворява напълно техните потребности, като изберат от разнообразието от площи, започващи от 300 м2.

The Concept

То create high quality office buildings, which will establish a convenient centre in an accessible area.
The office buildings are planned for maximum comfort and efficiency at the highest level of systems, fittings and accessibility to all communication channels in the heart of the city, which gives you all the services and convenience you need.
Our goal is to create a unique business space, which presents clients with the opportunity of choosing the office that best suits their
needs with various sizes starting at 300 m2.

Местоположение

Проектът се намира в източната част на центъра на София – в район „Слатина”,на ъгъла на бул. „Шипченски проход” и ул. „Коста
Лулчев”, непосредствено до търговски център „Sky City”, на 2 км от центъра на града (сградата на Народното събрание) и на 5 км
от Летище „София”.
Районът е едновременно жилищна и административна зона, където са разположени множество ключови административни сгради Министерството на външните работи, Община „Слатина”, част от факултетите на Софийския университет „Св. Климент Охридски”,
Българската академия на науките и други.
Районът е престижен и разполага с отлични връзки с всички важни части на града. В близост до проекта се предвижда изграждането
на нови административни сгради за държавните институции.
Добрата инфраструктура позволява бързо и лесно придвижване до центъра на града посредством мрежата на градския транспорт
(трамваи, тролеи, автобуси) и такси.

The Location

The Project is located in the eastern part of Sofia city centre, in “Slatina” region on the corner of “Shipchenski prohod” Blvd. and “Kosta
Lulchev” St., adjacent to “Sky City” shopping centre, about 2 km from the city centre (Parliament building) and about 5 km from Sofia
International Airport.
The district is a residential and administrative area. Many key administrative buildings are situated nearby, including the “Slatina” District
Municipality, the Ministry of Foreign Affairs, Faculties of Sofia University, Bulgarian Academy of Sciences and others.
The area is prestigious and enjoys excellent connection to all major parts of the city. A project for construction of new headquarters for
the state authorities, which will be located nearby, was recently announced.
The area has a well-developed infrastructure and allows quick and easy access to the centre of the city by the public transportation network (trams, trolleys, buses) and taxis.

Проектът

Sofia One е клас “А” офис сграда с обща площ от 13 000 кв.м, разпределени върху 10 етажа, както и 2 подземни нива с 250
паркоместа. Офис сградата предоставя максимален комфорт и ефективност, с най-високо изпълнение на системи и довършителни
работи, както и бърз достъп до централната градска част.
Всеки един етаж е с размер 1300 кв. м., като пространството е решено в open space конфигурация, позволяващо изграждане на
помещения, съобразени с нуждите на всеки наемател.
Добре развитата пътна мрежа осигурява бърз и лесен достъп до всяка сграда.

The Project

Sofia One is a Class “A” office building with 13,000 sq m aboveground office area, situated on 10 floors and 250 parking places situated
on two underground levels. The office building is planned for maximum comfort and efficiency at the highest level of systems, fittings and
accessibility to all communication channels in the heart of the city.
Each floor has a size of 1300 sqm, with an open plan accommodation, allowing the construction of office premises tailored to the needs
of each tenant.
The access to the project is secured by a road network system, allowing fast and easy entrance and exit to the building.

Специално внимание е отделено на дизайна на откритите пространства и зелените площи с цел осигуряване на приятна и красива
работна среда.
Сградата е завършена с модерни и луксозни входове, фоайета и общи части, които ще бъдат оборудвани според нашите
високи стандарти и ще прeдлагат модерна и изискана визия. В сградата са инсталирани четири удобни асансьора, които ще
осигуряват директна връзка от паркинга до вашия офис.
Ние гарантираме идеалния баланс между брутен и нетен процент на площите.
Дизайнът позволява всеки клиент да направи избор измежду разнообразни по размер офис площи. Всеки етаж може да бъде
обособен като един цял офис или да бъде разделен на до четири офиса. Всеки офис може да бъде оборудван със самостоятелна
кухня и санитарни помещения.
Офисът може да бъде предоставен както необзаведен, така и напълно оборудван според високите стандарти на проекта или според
индивидуалните изисквания на всеки клиент. Ние даваме на клиента свободата да обзаведе сам своя офис със съдействието на
екипа, ръководещ проекта.

Special attention is paid to the open spaces as their design and greenery are planned to ensure a pleasant and beautiful working environment.
The building includes modern and prestigious entrances, lobbies and common areas which will be finished and fitted according to our
high standard, ensuring a gorgeous modern look.
Four comfortable elevators from the parking area up to your office will be installed in the building.
An ideal ratio between gross and net percentage is guaranteed.
The flexible design allows the client to choose between varieties of office sizes and gives the possibility of dividing each floor into one to
four offices. Each office can be fitted with a separate WC and kitchen.
The offices can be provided unfitted or fully-fitted in accordance with the project’s high standards or according to the client’s specific
needs. We also give the client the option to fit the office by himself in full coordination with the project’s management.

Двете сгради и всички офиси в тях са проектирани да отговорят на всички изисквания на „клас А”, включително:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BMS – Автоматизирана система за управление на сградата;
ОВиК система (Отопление, Вентилация и Климатизация);
Модерна система за пожароизвестяване и пожарогасене;
Два независими източника на електрозахранване;
Светла височина на таваните 2.7м и повече;
Двойни подове;
Просторни прозорци с перфектна изолация;
Висок клас скоростни асансьори, произведени от водеща международна компания;
Съвременна охранителна система и система за контрол на достъпа;
Компания за професионално управление на сградите;

Both buildings and all the offices are designed according to all A-class standards, including:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BMS (Building Management System);
HVAC systems (Heating, Ventilation and Air-Conditioning);
Modern fire detection and extinguishing system;
Two independent sources of power supply;
Clear ceiling height 2.7m and over;
Raised floors;
Large window screens perfectly isolated;
High quality speed elevators, manufactured by a major international brand;
Modern security system and access control;
Professional property management company

Чертежите са примерни.

The drawings are illustrative.

Инвеститор в проекта е „Б.С.Р. София” АД, в което си партнират следните компании:
· Edmond de Rothschild Real Estate (Eastern Europe) S.C.A SICAR - компания за дялово инвестиране, част от престижната група
Edmond de Rothschild. Групата е една от водещите частни инвестиционни компании в Европа, с активи под управление от над €
100 милиарда.
· B.S.R. Europe Ltd. е публична компания, чиито акции се търгуват на фондовата борса в Тел Авив, и е един от водещите
инвеститори в недвижими имоти в Европа. B.S.R. Europe развива търговски и жилищни проекти в Централна и Източна Европа,
като някои от тях включват: LIM Center (Полша), My Mall (Кипър), West Pak (Румъния), 4D Center (Чехия), BBC 3 и 4 (Словакия).
City Realty (част от Weiss Group) има богат опит в различни области на бизнеса - най-вече вноса на автомобили и инвестиции в
недвижими имоти. Weiss Group е официален вносител и дистрибутор на BMW в Израел и България и е вторият най-голям вносител
на гуми в Израел. Компанията има значителни инвестиции в недвижими имоти в Израел, България, Румъния и Грузия.
Строителната компания, която изпълнява проекта, е „Планекс Билд” ООД, част от групата на Планекс Холдинг. Фирмата е
специализирана в строежа на офиси, жилищни, административни и търговски обекти. Фирмата е изпълнила проекти с обща площ
от 150 000 м2 в едни от най-престижните части на София.
Проектът е финансиран от Уникредит Булбанк АД.

The project’s developer is B.S.R. Sofia AD, which is owned by the following partners:
· Edmond de Rothschild Real Estate (Eastern Europe) S.C.A SICAR - one of the private equity arms of the prestigious Edmond de
Rothschild Group. The Group is one of Europe’s leading private investment houses and has in excess of €100 billion under management.
· B.S.R. Europe Ltd., a public company traded on the Tel Aviv Stock Exchange, one of the leading real estate developers in Europe. B.S.R.
Europe has been developing commercial and residential projects throughout Central and Eastern Europe. Some of its developments
include: LIM Center (Poland), My Mall (Cyprus), West Pak (Romania), 4D Center (Czech Republic), BBC 3&4 (Slovak Republic), among
others.
City Realty (part of the Weiss Group) has comprehensive experience in various business areas, most notably import of cars and real
estate investments. The Weiss Group is the main importer and distributor of BMW in Israel and Bulgaria and is also the second largest
Israeli importer of tires. The Weiss Group also has substantial real estate investments, including properties in Israel, Bulgaria, Romania
and Georgia.
The Contractor is Planex Build Ltd., member of Planex Holding Group. The company specializes in the development of office, residential,
administrative and commercial buildings. The company has completed projects comprising a built up area of 150 000 m2 in some of the
most prestigious parts of Sofia.
The project is financed by Unicredit Bulbank AD.

Bratislava Business Center - Bratislava, Slovakia

Totleben Office Building – Sofia, Bulgaria

BSR Center - Budapest, Hungary

B.S.R. Group Projects

“My Mall” – Limassol, Cyprus

Marriot Hotel and Lilum Complex – Warsaw, Poland

All data and information contained in this document is provided without any obligations and responsibility. This document cannot constitute a base for any legal actions against BSR Sofia AD, BSR Group or any affiliated persons.
Информацията в тази брошура се предоставя без никакви задължения и отговорности. Настоящата брошура не може да бъде използвана като база за юридически действия спрямо „БСР София” АД, BSR Group или свързано лице.

