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   Основна цел на проекта  е изграждане на малки и компактни жилищни единици, като се предвижда 
ателиетата и апартаментите да се ползват на хотелски принцип. Общата разгъната застроена площ на Апарт 
общежитието е 3227,41 м², разпределени в сутерен, партер и седем жилищни етажа със съответните 
отстъпи.
   Имотът е ъглов, като граничи с улици от всички страни. Автомобилния подход към сградата е от северната 
страна на имота. Основния човекопоток е по улиците от изток и юг.
   Сградата е решена с модерна визия и „изчистени” обеми. Постигната е архитектура отваряща партера към 
околното пространство. За фасадите са използвани естествени материали - минерална мазилка. 
   В интериора преобладават естествените материали. Помещенията са планирани хармонично, с оглед на 
максималното им функционално предназначение. Магазините са отворени към външното пространство от 
където получават светлина и простор. 

   The main objective of the project is the construction of small and compact residential units, with the provision 
of studios and apartments to be used on a hotel basis. The total built-up area of   the Apartment Dormitory is 
3227.41 m², distributed in the basement, ground floor and seven residential floors with the corresponding 
recesses.
   The property is angular, bordering on streets on all sides. The car's approach to the building is on the north 
side of the property. The main flow of people is on the streets east and south.

      The building is designed with modern vision and "clean" volumes. Architecture that opens the ground floor to 
the surrounding area. For the facades are used natural materials - mineral plaster.
The interior is dominated by natural materials. The rooms are planned in a harmonious way in order to maximize 
their functional purpose. The shops are open to the outside space where they receive light and space.
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