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Първо надземно ниво (кота 0.00)
През главния вход/изход  се достига до просторното фоайе на апарт общежитието.  На това ниво са 
предвидени и пет магазина със склад и тоалетна към всеки от тях.  Разгънатата застроена площ на етажа е 
214.96 м2
Второ ниво, (кота +4,00)
НаНа кота +4,00 са разположени два апартамента и три ателиета. Всяко ателие е със собствено 
антре/гардероб, санитарен възел, кухненски бокс и компактна дневна. Апартаментите са с дневна с 
кухненски бокс, спалня и санитарен възел. Нивото се обслужва от основната стълбищна клетка, два 
асансьора и коридор. Светлата височина на помещенията е 2,67м.
Трето, Четвърто, Пето, Шесто и Седмо нива, (коти +6,90; +9,73; +12,56; +15,39; +18,22)
  Проектират се по осем апартамента и едно ателие. Ателието се организира със собствено антре, санитарен 
възел, кухненски бокс и компактна дневна. Апартаментите разполагат с антре, дневна с кухненски бокс, 
санитарен възел и спално помещение. 
Осмо ниво, (кота +21,07)
На това ниво са предвиждат три апартамента и едно ателие. Апартаментите разполагат с антре, дневна с 
кухненски бокс, санитарен възел и спално помещение. Към всяка от жил.единици се получават покрив 
тераси. 

First ground level (elevation 0.00)
The main entrance / exit reaches the spacious foyer of the 
hostel. At this level there are five stores with a storage and 
a toilet to each of them. The unfolded floor area is 214.96 
m2
Second level, (elevation +4.00)
AtAt elevation +4.00 there are two apartments and three 
studios. Each studio has its own entrance / wardrobe, a 
bathroom, a kitchenette and a compact living room. The 
apartments have a living room with a kitchenette, a 
bedroom and a bathroom. The level is served by the main 
staircase, two elevators and a corridor. The bright height of 
the rooms is 2.67m.
Third,Third, Fourth, Fifth, Sixth and Seventh levels (+6.90; 
+9.73; +12.56; +15.39; +18.22)
 They are designed in eight apartments and one workshop. 
The atelier is organized with its own entrance, a bathroom, 
a kitchenette and a compact living room. The apartments 
have an entrance hall, a living room with a kitchenette, a 
bathroom and a sleeping area.
Eighth level (elevation +21.07)Eighth level (elevation +21.07)
At this level there are three apartments and one studio. The 
apartments have an entrance hall, a living room with a 
kitchenette, a bathroom and a sleeping area. Roof terraces 
are provided to each living room.
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