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за комплекса

Комплекс Markovo Vita Nova предлага много зеленина, детски площадки, 
както и места за отдих и разходки, проектирани за пълноценното 
свободно време и почивка на своите обитатели. Напълно изградената 
пътна инфраструктура дава възможност за лесен и бърз достъп до 
комплекса, който от своя страна разполага със собствена канализация, 
водоснабдяване и трафопост.
Комплексът разполага с редица услуги и удобства, сред които се 
отличават многобройните паркоместа, достатъчни за всички жители и 
гости на комплекса; професионална поддръжка на общите части, 
състояща се от контролиран достъп за всички пешеходци и автомобили; 
градинар и домакин на пълен работен ден. За максимална сигурност ще 
бъде поставено 24 ч. видеонаблюдение. 

  Markovo Vita Nova е новият комплекс от затворен тип в с.Марково, разположен 
в полите на Родопа Планина.
Функционално, комлексът се реализира в 3 фази:
Първата фаза включва 2 жилищни блока с по 20 апартамента всеки, както и 8 
големи къщи. Към момента всички сгради са довършени, въведени в експлоатация 
и населени.
Втората фаза, която е в процес на реализация, се състои от 2 жилищни блока с по 
20 апартамента всеки, както и 28 редови къщи, които се очакват да бъдат напълно 
готови и въведени в експлоатация поетапно – блоковете до февруари 2022г., а 
редовите къщи от декември 2021г. до 2022г. Към момента обектите имат издаден акт 
14, а строежът по довършването им продължава.
Третата фаза се състои от 28 редови къщи. Стартиране на строителството се очаква 
през средата на 2022г. 1



локация лайфстайл
В близост до комплекса, само на няколко крачки разстояние, се 
намира СПА хотел Марково - място за всички, които обичат да 
се докосват до спокойствието от спа процедурите.
Ценителите на вкусната храна и първокласното вино могат да 
поглезят сетивата си с приятели в ресторант Note Di Vino, който 
се намира на 10 минути с автомобил от комплекса. 

Любителите на българската кухня могат да се възползват от  
традиционните ястия в ресторант Старият Явор, който се 
намира в село Първенец, само на 11 минути с автомобил. 
За тези, които обичат спорта, стадион Марково е на около 70 
метра разстояние пеша, а на 2 минути с кола е кметството на 
село Марково.
Центърът на град Пловдив се намира на 19 минути с автомобил. 
Удобната локация на комплекс Markovo Vita Nova позволява 
лесно и удобно да се съчетае приятното с полезното.

Комплекс Markovo Vita Nova се намира между града и 
планината, между Пловдив и полите на Родопи. С перфектната 
си локация, обитателите са на една крачка от разнообразиетo, 
което предлага градът, и спокойствието, идващо от планината.
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Напълно изградена пътна инфраструктура

Собствена канализация, водоснабдяване и трафопост

Супермаркет в комплекса

Детски кътове и площадки

Многобройни паркоместа

Професионална поддръжка на общи части

Контролиран достъп за всички пешеходци и автомобили

Градинар

Домакин на пълен работен ден

Сигурност - 24ч. видеонаблюдение

Инфраструктура и озеленяване
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разпределение

Сграда 1 Сграда 2 двуспални
редови къщи

триспални
редови къщи
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Редови
къщи
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Редови къщи
Всяка къща се състои от 2 етажа, двор и 
допълнително парко място пред входа, 
предлагайки неустоими гледки към планината 
и светлините на града. Предлагат се в два 
варианта -  с две спални и с три спални, в 
зависимост от нуждите на жителите.

• Етаж 1
Състои се от входно антре, дневна 
със самостоятелна кухня, тоалетна с 
перално помещение, гараж и 
стълбище към втори етаж.
• Етаж 2
Състои се от родителска спалня, 
дрешник и тераса, една детска 
спалня, баня с тоалетна, тераса и 
стълбище към първия етаж.
• Двор
Веранда и озеленена площ.

ВАРИАНТ С ДВЕ СПАЛНИ:

* Вътрешно обзавеждане - отделно договаряне

* Цените са промоционални за първите четири закупени къщи.

* Вътрешно обзавеждане - отделно договаряне

• Етаж 1
Състои се от входно антре, дневна със 
самостоятелна кухня, тоалетна с перално 
помещение, гараж и стълбище към втори 
етаж.
• Етаж 2 
Състои се от родителска спалня със 
собствена баня, дрешник и тераса,
две детски спални, с обща баня, обща 
тераса и стълбище към първия етаж.
• Двор
Веранда и озеленена площ.

ВАРИАНТ С ТРИ СПАЛНИ:

От 694 € на кв.м.



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕТАЖ 1 -
ВАЖИ ЗА ДВУСПАЛНИ И ТРИСПАЛНИ

редови къщи
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От 694 € на кв.м.



8

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕТАЖ 2
С ДВЕ СПАЛНИ

Спалня
родители
15.1 кв.м.

Баня
4.1 кв.м.

Дрешник
4.6 кв.м.

Тераса
3.5 кв.м.

Стълба и
коридор
9.0 кв.м.

Зона за забавления
/покрита с пергола/

Детска стая
15.6 кв.м.
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редови къщи
Обща площ
180 кв.м 

Тераса
20 кв.м 

Веранда
15 кв.м  

Двор
67 кв.м - бонус

Паркомясто
15 кв.м. - бонус

От 694 € на кв.м.



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕТАЖ 2
С ТРИ СПАЛНИ

Спалня
родители
17.1 кв.м.

Баня
4.1 кв.м.

Стълба и
коридор

10.2 кв.м.

Баня
3.2 кв.м.

Спалня
за един

10.3 кв.м.

Дрешник
4.6 кв.м.

Тераса
3.5 кв.м.

Тераса
3.0 кв.м.

Детска стая
за двама
15.6 кв.м.

Скрин
под плота
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редови къщи
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Обща площ
180 кв.м 

Тераса
3 кв.м 

Веранда
15 кв.м  

Двор
67 кв.м - бонус

Паркомясто
15 кв.м. - бонус

От 694 € на кв.м.



Редови къщи
интериор
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апартаменти
СГРАДИ ЕДНО И ДВЕ
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ДВУСТАЙНИ
В комплекса има 36 броя, разположени на първи, втори и трети етаж, от 
западната страна на сградата.
Апартаментите разполагат с просторни стаи - дневна, спалня, баня с тоалетна.
Предвиден е килер/дрешник във всеки апартамент.

Апартаментите в блоковете не само ще предлагат уюта 
на дома, но и чувството за модерно и привлекателно 
съвременно жилище. Предлагат се в три варианта, в 
зависимост от нуждите на жителите.

ЧЕТИРИСТАЙНИ
В комплекса има 4 броя, разположени 
от източната страна на четвъртия етаж. 
Апартаментите разполагат с огромна 
дневна, три спални, две бани с 
тоалетна, самостоятелна тоалетна и 
обширна източна тераса с невероятна 
гледка към града и величието на 
планината.

ТРИСТАЙНИ
В комплекса има 40 броя, разположени 
на всеки един от етажите на сградата.
Апартаментите разполагат с просторни 
стаи - дневна, две спални, баня с 
тоалетна. Предвиден е килер/дрешник 
във всеки апартамент.

апартаменти
От 599 € на кв.м.
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* Цените са промоционални за първите петнадесет закупени апартамента.
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апартаменти
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
СГРАДА ЕДНО - ПАРТЕР
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
СГРАДА ЕДНО - ЕТАЖ ПЪРВИ, ВТОРИ И ТРЕТИ

апартаменти

ЕТАЖ ПЪРВИ ЕТАЖ ВТОРИ И ТРЕТИ

ОБЩА ПЛОЩ НА ЖИЛИЩАТА В КВ.М., С ВКЛЮЧЕНА ИЗБА: 

Апартамент №1 - 

Апартамент №2 - 

Апартамент №3 - 

Апартамент №4 - 

Апартамент №5 - 

Апартамент №6 -

Апартамент №7 -

Апартамент №8 -

Апартамент №9 -

Апартамент №10 -

Апартамент №11 -

Апартамент №12 - 

Апартамент №13 - 

Апартамент №14 - 

Апартамент №15 - 

От 599 € на кв.м.
98.95

77.19

75.03

67.93

111.13

117.02

77.65

76.25

69.15

110.15

116.04

76.93

75.07

67.93

111.13
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ЕТАЖ ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ ПЕТИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
СГРАДА ЕДНО - ЕТАЖ ЧЕТВЪРТИ И ПЕТИ

апартаменти
ОБЩА ПЛОЩ НА ЖИЛИЩАТА В КВ.М., С ВКЛЮЧЕНА ИЗБА: 

Апартамент №16 - 176.96

Апартамент №17 - 101.17

Апартамент №18 - 103.05

Апартамент №19 -

Апартамент №20 - 99.66

131.8
От 599 € на кв.м.
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
СГРАДА ДВЕ - ПАРТЕР

апартаменти
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
СГРАДА ДВЕ - ЕТАЖ ПЪРВИ, ВТОРИ И ТРЕТИ

апартаменти

ЕТАЖ ПЪРВИ ЕТАЖ ВТОРИ И ТРЕТИ

ОБЩА ПЛОЩ НА ЖИЛИЩАТА В КВ.М., С ВКЛЮЧЕНА ИЗБА: 

Апартамент №1 - 98.88

Апартамент №2 - 77.13

Апартамент №3 - 74.97

Апартамент №4 - 67.88

Апартамент №5 - 111.05

Апартамент №6 - 116.93

Апартамент №7 - 77.59

Апартамент №8 - 76.19

Апартамент №9 - 69.10

Апартамент №10 -

Апартамент №11 - 115.95

Апартамент №12 - 76.87

Апартамент №13 - 75.01

Апартамент №14 - 67.88

Апартамент №15 - 111.05 

От 599 € на кв.м.

110.07
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ЕТАЖ ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ ПЕТИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
СГРАДА ДВЕ - ЕТАЖ ЧЕТВЪРТИ И ПЕТИ

апартаменти
ОБЩА ПЛОЩ НА ЖИЛИЩАТА В КВ.М., С ВКЛЮЧЕНА ИЗБА: 

Апартамент №16 - 176.82

Апартамент №17 - 101.09

Апартамент №18 - 102.97

Апартамент №19 -

Апартамент №20 - 99.58

От 599 € на кв.м.
131.7



за инвеститора

От първостепенно значение за нас е качественото строителство, 
модерната инфраструктура и просторните жилищни площи. Уютът, 
сигурността и спокойствието на нашите клиенти е наша цел. 
Работим усилено, за да надминем техните очаквания и да 
пресъздадем мечтания им дом.

Зад нас стоят проекти като Vitosha Residential Park, Panorama Park 
Plovdiv East, Комплекс Замъка Пампорово, Pamporovo Central Vip 
Residence, ритейл парк Pana Green Park Панагюрище.
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