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АДИС ЕООД
УПРАВЛЯВА СОБСТВЕНИ ИМОТИ
С РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ НАД 100 000 КВ.М.
Централен офис: София 1504, ул. „Велико Търново” 27,
тел. 02/943 44 81
факс 02/943 44 27

ADIS LTD.
MANAGES ITS OWN ESTATES
WITH A GROSS EXTERNAL AREA OF 100 000 SQ.M.
BG Headquarter: Sofia 1504, 27 Veliko Tarnovo Str.,
tel.: + 359 2 943 44 81
fax: + 359 2 943 44 27

 ìèêÄÇãÖçàÖ à èéÑÑêöÜäÄ çÄ ëéÅëíÇÖçà àåéíà:
ÄèÄêíÄåÖçíà, éîàëà, ÖäëäãìáàÇçà àåéíà
äöôà à êÖáàÑÖçñàà, ÉÄêÄÜà à èÄêäéåÖëíÄ

 PROPERTY MANAGEMENT & MAINTENANCE
APARTMENTS, OFFICES, EXCLUSIVE ESTATES
TOWN HOUSES & RESIDENCES, GARAGE & PARKING LOTS

www.adis.bg
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 SPORT, LEISURE & VACATION
BOYANA DIPLOMATIC CLUB & SPA
VILLA ADIS, BOROVETS
ADIS HOLIDAY INN, GOLDEN SANDS RESORT
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очивна станция АДИС, Златни пясъци
ПНашето
ваканционно предложение за вашето

Ú‡ËÙ‡ 2011
Ú‡ËÙ‡ 2011

морско приключение!

Почивна станция АДИС е разположена в прекрасния слънчев курорт Златни пясъци, само на 10 минути с кола
от морската ни столица Варна. Нашите гости ще могат да се насладят на пълноценна почивка със
семейство и приятели на метри от плажната ивица, но същевременно в сърцето на красив и зелен парк.

КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
 Възможност за пълен пансион
 Осигурен охраняем паркинг за гостите на хотела
 Ресторант и кафе-бар с вътрешна и външна част
 24-часова жива охрана за вашето спокойствие
 Панорамна тераса







Конферентна зала/зала за игри
Детски кът на открито
Wi-Fi
Близост до автобусна спирка „Ривиера”
Възможност за ползване на услугата „Трансфер на
гости” (срещу допълн. заплащане)

www.adis.bg/adis_holiday_inn

èìÅãàäÄñàü
1 ·ÓÈ

èìÅãàäÄñàü
2 ·Óﬂ,
(5% ÓÚÒÚ˙ÔÍ‡)

èìÅãàäÄñàü
3 ·Óﬂ
(7% ÓÚÒÚ˙ÔÍ‡)

èìÅãàäÄñàü
4 ·Óﬂ
(9% ÓÚÒÚ˙ÔÍ‡)

1 ÂÍÎ‡ÏÌ‡
ÒÚ‡ÌËˆ‡

€ 275

€ 523

€ 767

€ 1000 + 1 ÒÚ. ·ÂÁÔÎ‡ÚÂÌ èê
Ï‡ÚÂË‡Î

1/2 ÒÚ‡ÌËˆ‡

€ 140

€ 266

€ 390

€ 510

1/4 ÒÚ‡ÌËˆ‡

€ 70

€ 133

€ 195

€ 255

1 ·ÓÈ

2 ·Óﬂ
(5% ÓÚÒÚ˙ÔÍ‡)

3 ·Óﬂ
(7% ÓÚÒÚ˙ÔÍ‡)

4 ·Óﬂ
(9% ÓÚÒÚ˙ÔÍ‡)

á‡‰Ì‡ ÍÓËˆ‡

€ 450

€ 855

€ 1255

€ 1638 + 1 ÒÚ. ·ÂÁÔÎ‡ÚÂÌ èê
Ï‡ÚÂË‡Î

ÇÚÓ‡ ÍÓËˆ‡

€ 400

€ 760

€ 1116

€ 1456 + 1 ÒÚ. ·ÂÁÔÎ‡ÚÂÌ èê
Ï‡ÚÂË‡Î

€ 350

€ 755

€ 976

€ 1274 + 1 ÒÚ. ·ÂÁÔÎ‡ÚÂÌ èê
Ï‡ÚÂË‡Î

€ 550

€ 1045

€ 1535

€ 2002 + 1 ÒÚ. ·ÂÁÔÎ‡ÚÂÌ èê
Ï‡ÚÂË‡Î

íÂÚ‡ ÍÓËˆ‡
îÓÎËÓ

ADVERTISING RATES
ADIS MAGAZINE
1 issue

2 issues
(5% discount)

3 issues
(7% discount)

4 issues
(9% discount)

Full Page

€ 275

€ 523

€ 767

€ 1000 + 1 PR page

1/2 Page

€ 140

€ 266

€ 390

€ 510

1/4 Page

€ 70

€ 133

€ 195

€ 255

1 issue

2 issues
(5% discount)

3 issues
(7% discount)

4 issues
(9% discount)

Back Cover

€ 450

€ 855

€ 1255

€ 1638 + 1 PR page

Second Cover

€ 400

€ 760

€ 1116

€ 1456 + 1 PR page

Third Cover

€ 350

€ 755

€ 976

€ 1274 + 1 PR page

2 Page Spread

€ 550

€1045

€ 1535

€ 2002 + 1 PR page

ÑﬂÒÌ‡ ÔÓÁËˆËﬂ + 10%
îËÍÒË‡ÌÓ ÏﬂÒÚÓ + 15%
èÓÒÓ˜ÂÌËÚÂ ˆÂÌË Ò‡ ‚ Â‚Ó ·ÂÁ ÑÑë

Right page + 10%
Fixed place + 15%
Prices are calculated in EUR without VAT

á‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚË:
ë‡‚ËÌ‡ ïËÒÚÓ‚‡, ръководител отдел
å‡ÍÂÚËÌ„, marketing@adis.bg

For more information, please contact:
Savina Hristova, Head of Marketing Department,
marketing@adis.bg

ˆÂÌÓ‡ÁÔËÒ Á‡ ÂÍÎ‡ÏÌÓ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÒÔËÒ‡ÌËÂ ÄDIS
ˆÂÌÓ‡ÁÔËÒ Á‡ ÂÍÎ‡ÏÌÓ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÒÔËÒ‡ÌËÂ ÄDIS
ˆÂÌÓ‡ÁÔËÒ Á‡ ÂÍÎ‡ÏÌÓ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÒÔËÒ‡ÌËÂ ÄDIS

 Цени, които не може да пропуснете

ˆÂÌÓ‡ÁÔËÒ Á‡ ÂÍÎ‡ÏÌÓ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÒÔËÒ‡ÌËÂ ÄDIS
ˆÂÌÓ‡ÁÔËÒ Á‡ ÂÍÎ‡ÏÌÓ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÒÔËÒ‡ÌËÂ ÄDIS
ˆÂÌÓ‡ÁÔËÒ Á‡ ÂÍÎ‡ÏÌÓ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÒÔËÒ‡ÌËÂ ÄDIS

 Пълноценна отмора

РЕКЛАМНА ТАРИФА
СПИСАНИЕ АДИС

ADIS
Holiday Inn, Golden Sands Resort
Our Seaside Suggestion for a Holiday
Accommodation!

 Enjoyable sea holiday

 Prices you cannot afford to miss

ADIS Holiday Inn is comfortably located in the beautiful & sunny Golden Sands resort. Only 10 minutes by car away
from Varna, the sea capital of Bulgaria. We ensure the quality holiday time of our dear guests and their families and
friends. ADIS Holiday Inn is set in a green & peaceful park few stairs away from the beach.

WE OFFER:







Full Board Accommodation
Secure free of charge parking for our guests
Restaurant & coffee bar (indoor and outdoor part)
24-hour live guard ensuring your safety within ADIS Holiday Inn
Panorama terrace







Conference hall/Game zone
Kid’s outside play area
Wi-Fi
Proximity to Riviera bus station leading to Varna
Guests Transfer service at your disposal
(additional payment)

www.adis.bg/adis_holiday_inn
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Почивна станция АДИС, Златни пясъци, предлага на своите
гости 7-дневни почивки, организирани в следните смени:

ЦЕНОРАЗПИС СЕЗОН ЛЯТО 2011:
Пакетна цена с ДДС на човек за една нощувка с пълен пансион*

ОБЩО,
лв.

09.07.11 г. – 02.09.11 г., 1-и етаж с изглед към парка

43.50

09.07.11 г. – 02.09.11 г., етаж 2-и и 3-и; с изглед към парка

44.50

09.07.11 г. – 02.09.11 г. – всички стаи с изглед към морето

45.50

От 03.09.2011 г. до 23.09.2011 г.

39.50

09.07.2011 г. – 02.09.2011 г., деца между 4 и 14 г. включително

26.00

след 03.09.2011 г., деца между 4 и 14 г. вкл.

23.00

При настаняване на дете до 4 г. на пълен пансион

10.60

СМЯНА

Цени с ДДС на нощувка в стая по периоди

ОБЩО,
лв.

09.07.11 г. – 02.09.11 г., 1-и ет. с изглед към парка

25

09.07.11 г. –0 2.09.11 г., етаж 2-и и 3-и; с изглед към парка

26

09.07.11 г. – 02.09.11 г. – стаи с изглед към морето

27

От 03.09.2011 г.

21

09.07.11 г. – 02.09.11 г. , деца между 4 и 14 г. включително

16

след 03.09.11 г., деца между 4 и 14 г. вкл.

13

Цени с ДДС на нощувка в апартамент

Цени, лв.

№ 109, 209, 211 (спалня и 2 единични легла)

128

№ 214 (спалня и 1 разтегателен фотьойл за дете до 6 г.)

105

№ 311 (спалня и 1 разтегателен фотьойл за дете до 6 г.)

110

При настаняване на гост/и в стая с оставащи незаети легла се
заплащат 50% от стойността на свободните легла.
Всяко допълнително легло се заплаща 50% от цената на
нощувката.
1 храноден (започва с вечеря и свършва с обяд)

18.50

1 детски храноден (започва с вечеря и свършва с обяд)
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ОТ

ДО

IХ

30.07.2011 г.

05.08.2011 г.

Х

06.08.2011 г.

12.08.2011 г.

ХI

13.08.2011 г.

19.08.2011 г.

ХII

20.08.2011 г.

26.08.2011 г.

ХIII

27.08.2011 г.

02.09.2011 г.

ХIV

03.09.2011 г.

09.09.2011 г.

ХV

10.09.2011 г.

16.09.2011 г.

ХVI

17.09.2011 г.

23.09.2011 г.

Клиентът ползва 5%
отстъпка от
пакетната цена на
нощувката с пълен
пансион, ако
еднократно заплати
цялата сума по престоя
не по-късно от 35 дни
преди датата на
първата нощувка.

* Пълен пансион включва закуска, обяд и вечеря, като не включва напитки и се
заявява при настаняване.

Туристическият данък в размер на 0.60 лв. за нощувка се заплаща
допълнително при настаняване съгласно изискванията на чл. 61р от Закона за
местните данъци и такси.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С РЕЗЕРВАЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ПОЧИВНА СТАНЦИЯ АДИС И
ПОПЪЛНЕТЕ СВОЯТА ЗАЯВКА ЗА ПОЧИВКА НА:
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www.adis.bg/adis_holiday_inn

ADIS Holiday Inn offers 7-day holiday packages organized
in the following periods:

SUMMER 2011 OFFICIAL PRICELIST:
Package price per person (stay with full board**)

Price
BGN*

from 03.09.11 to 23.09.11 incl.

39.50

Valid from 09.07.11 to 02.09.11 incl., 1st floor, park view

43.50

Valid from 09.07.11 to 02.09.11 incl., 2nd & 3rd floor, park view

44.50

Valid from 09.07.11 to 02.09.11 incl., 1,2,3 floor, sea view

45.50

Valid from 03.09.11 to 23.09.11 incl.

39.50

Regarding periods starting from 09.07.11 up to 02.09.11 incl.
(children between 4 & 14 years of age incl.)

26

after 03.09.11 (children between 4 & 14 years of age incl.)

23

Price per person per stay

Price
BGN*

PERIOD

FROM

TO
(DATE INCL.)

from 03.09.11 to 23.09.11 incl.

21

IХ

30.07.2011

05.08.2011

Valid from 09.07.11 to 02.09.11 incl., 1st floor, park view

25

Х

06.08.2011

12.08.2011

Valid from 09.07.11 to 02.09.11 incl., 2nd & 3rd floor, park view

26

ХI

13.08.2011

19.08.2011

Valid from 09.07.11 to 02.09.11 incl., 1,2,3 floor, sea view

27

ХII

20.08.2011

26.08.2011

Valid from 03.09.11 to 23.09.11 incl.

21

ХIII

27.08.2011

02.09.2011

Regarding periods starting from 09.07.11 up to 02.09.11 incl.
(children between 4 & 14 years of age incl.)

16

ХIV

03.09.2011

09.09.2011

ХV

10.09.2011

16.09.2011

after 03.09.11 (children between 4 & 14 years of age incl.)

13

ХVI

17.09.2011

23.09.2011

APARTMENTS per stay

Price
BGN*

№ 109, 209, 211 (bedroom & 2 separate beds)

128

№ 214 (bedroom & folding armchair suitable for 6 year old child)

105

№ 311 (bedroom & folding armchair suitable for 6 year old child)

110

In case the number of bed guest is less than the number of beds in the
suite, there will be 50% extra bed cost/per stay.
Extra bed will be charged with 50% of the price per stay
1 Full Board (starting with dinner and finishing with lunch)

18.50

1 Children Full Board (starting with dinner and finishing with lunch)

10

Advance payment of
the overall price of
your reservation not
less than 35 days
prior arrival date –
5% discount of f the
package price (stay
with full board).

**Full Board includes breakfast, lunch and dinner and is requested upon arrival. Alcoholic &
non-alcoholic drinks are not included.

* all prices are VAT & tourist insurance incl.

CHECK ADIS HOLIDAY INN’ RESERVATION POLICY AND DOWNLOAD YOUR VACATION
REQUEST AT:

www.adis.bg/adis_holiday_inn
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ПРОМОЦИОНАЛНИ ПАКЕТИ
за периода 10 септември – 1 октомври 2011 г.
За всички, които обичат морето през септември, ето и нашите пакетни цени за ПС АДИС, к.к. Златни пясъци:
1 нощувка на база пълен пансион – 30 лева/човек
2 нощувки на база пълен пансион – 59 лева/човек
3 нощувки на база пълен пансион – 89 лева/човек
4 нощувки на база пълен пансион – 118 лева/човек
5 нощувки на база пълен пансион – 148 лева/човек
6 нощувки на база пълен пансион – 177 лева/човек
7 нощувки на база пълен пансион – 207 лева/човек
* всички цени са на човек в лева с включен ДДС и туристическа застраховка
** туристическият данък в размер на 0.60 лв. на човек за нощувка се заплаща допълнително при настаняване съгласно изискванията
на чл. 61р от Закона за местните данъци и такси.
*** настаняване на база пълен пансион включва избрания брой нощувки, закуски, вечери и обеди. Напитки не се включват.
 Деца на възраст до 4 год. заплащат само 0.60 лв. настаняване на вечер + 10 лв. храноден.
 Деца на възраст между 4 и 14 год. заплащат 50% от пакетната цена за съответния брой нощувки.

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ ПРИЯТНА ВАКАНЦИЯ И НЕЗАБРАВИМИ МОРСКИ СПОМЕНИ!

ADIS HOLIDAY INN LATE SUMMER PROMO PRICES
Valid from September 10 till October 01 2011
For everyone who rather prefers to go to the sea in September, here are our ADIS Holiday Inn late summer promo packages:
1 half board – 30 BGN/per person
2 half boards – 59 BGN/per person
3 half boards – 89 BGN/per person
4 half boards – 118 BGN/per person
5 half boards – 148 BGN/per person
6 half boards – 177 BGN/per person
7 half boards – 207 BGN/per person
*all prices are in BGN per person with VAT & tourist insurance incl.
** Tourist fee of 0,60 BGN per person is paid separately upon your arrival
*** Full Board includes breakfast, lunch and dinner. Alcoholic & non-alcoholic drinks are not included.
 Accommodation of child/children up to 4 years of age costs 0,60 BGN per child and 10 BGN – full board.
 Accommodation of child/children between 4-14 years of age is charged with 50% of the package price for
the chosen number of stays.

MAKE YOUR MEMORABLE SUMMER EMOTIONS WITH ADIS HOLIDAY INN!

Свържете се с Почивна станция АДИС:
Лице за контакт: Стефания Попова
тел.: 02/948 75 74 или 052/355 197
мобилен: 0882 177 710
Get in touch with ADIS Holiday Inn:
Contact person: Stefaniya Popova
phone: + 359 2 948 75 74 or + 359 52 355 197
cell: + 359 882 177 710
e-mail: holidays@adis.bg
www.facebook.com/adisholidayinn
Официален уебсайт: www.adis.bg/adis_holiday_inn
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ЪРСИТЕ МЯСТО ЗА ВАШИЯ СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ ИЛИ
КОРПОРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ? НЕ ТЪРСЕТЕ ПОВЕЧЕ!

Почивна станция АДИС, к.к. Златни пясъци, може да бъде ваш партньор при организирането на семинари, обучения,
тиймбилдинги или фирмени събития в станцията в периода 3 септември – 1 октомври 2011 г.
Основната туристическа услуга, която предлагаме на вашето внимание, включва: нощувка, закуска, обяд, вечеря,
туристическа застраховка, курортен данък, ДДС.
В зависимост от броя на участниците в събитието цените са както следва:
Брой участници в събитието

Цена на човек за основна услуга

До 15 човека

30 лева

От 16 до 25 човека

28 лева

От 26 до 50 човека

26 лева

ПРИ ЗАПИТВАНЕ СМЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНА ОФЕРТА
Капацитетът на конферентната зала на Почивна станция АДИС е 25-50 човека и разполага с необходимите
удобства за провеждане на вашето събитие – интернет достъп, климатик, флип чарт и екран. Организаторите на
групови събития получават правото да ползват конферентната зала и оборудването Ӝ без допълнително
заплащане. Организаторите могат да избират между няколко вида кафе-пауза.

Заявяването на резервация за групово събитие става чрез попълване на бланка в сайта на ПС АДИС
www.adis.bg/adis_holiday_inn.

А

RE YOU LOOKING FOR A PLACE FOR YOUR SEMINAR,
CONFERENCE, EDUCATION OR CORPORATE EVENT? LOOK NO MORE!
For the period September 03-October 01 2011 ADIS Holiday Inn, Golden Sands resort could
be your partner & venue for your seminar, conference, team building or other corporate event.
Main tourist service we offer include: stay, breakfast, lunch, dinner, tourist fee, tourist insurance and VAT.
Depending on the number of participants the prices are as follows:
Number of participants

Price/per person

Up to 15 people

30 BGN

16 – 25 people

28 BGN

26 – 50 people

26 BGN

The conference suite for up to 50 people is provided with air-conditioning, Wi Fi, flipchart and screen. The conference hall
equipment could be used for free by event organizers. There are a few types of coffee breaks available.

Fill your event request at ADIS Holiday Inn web site at:
www.adis.bg/adis_holiday_inn and book your date!
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к о н т а к т и
c o n t a c t s
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:
София 1504
ул. „Велико Търново“ №27
тел.: (02) 943 44 81
факс: (02) 943 44 27
adis@adis.bg

HEADQUARTERS:
1504 Sofia, Bulgaria
27, Veliko Tarnovo Str.
tel.: + 359 2 943 44 81
fax: + 359 2 943 44 27
adis@adis.bg

www.adis.bg
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ËÏÓÚË, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ì‡ ÄÑàë properties of ADIS

Ì‡ÂÏË rentals

СОФИЯ, ГЕО МИЛЕВ
Ул. ”Алфред Нобел” 4
Прекрасна сграда, находяща се в близост до Министерството
на външните работи. Много подходящ имот за канцелария
на посолство или представителен офис.
Сутерен: кухня, зала за фитнес, тоалетна, помещение за
абонатна станция, помещение с генератор, помещение за
сървър, девет складови помещения.
Първи етаж: преддверие, две тоалетни с умивални за
посетители, стая за информация, консулска служба с голяма
зала за посетители, просторна заседателна зала, седем
кабинета, кухненски офис, тоалетна с умивалня, тераса към
градината.
Втори етаж: приемна с огромна тераса към нея, просторна
стая с камина (подходяща за кабинет посланик), осем
кабинета, кухня, две тоалетни, голяма тераса.

SOFIA, GEO MILEV QT.

Месечен наем: EUR 6300*
наемната цена е без ДДС.

4, Alfred Nobel Str.
Lovely building, located in close proximity to
the Ministry of Foreign Affairs. The property is
very suitable for chancery of the embassy or
representative office.
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Basement: kitchen, fitness room, WC, heating
room, generator room, server room, nine
storage rooms;
First floor: entrance hall, 2 WC for visitors,
reception room, consular section with large
visitors room, spacious meeting room, seven
offices, kitchenette, WC, terrace to the garden.
Second floor: reception room with huge
terrace, spacious room with fireplace (proper for
ambassador’s office) eight offices, kitchenette, 2
WC, large terrace;
Monthly rent: EUR 6300*
*The rental price is without VAT
ПРЕДИМСТВА НА ИМОТА:

много добра локация – на 5

минути с кола до Орлов мост и на
15 минути до летище София
голяма красива градина
асансьор
гараж и възможност за паркиране
в двора

Контакт с главен брокер
ключови клиенти:
Елка Панкова
+359 2 948 75 67, +359 882 177 780

pankova@adis.bg
Find out more with our Chief
Broker Key Clients:
Elka Pankova
+359 2 948 75 67, +359 882 177 780

BENEFITS OF THE PROPERTY

very good location – 5 minutes

by car to the Eagle’s bridge and
15 minutes to Sofia airport
large beautiful garden
elevator
garage and option for parking in
the yard
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ËÏÓÚË, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ì‡ ÄÑàë properties of ADIS

Ì‡ÂÏË rentals

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

УÎ. ◊î. ÜÓÎËÓ-ä˛Ë” 17, ÂÚ. 15, ‡Ô. 29
åÛÎÚËÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ËÏÓÚ Ò˙Ò Á‡ÒÚÓÂÌ‡ ÔÎÓ˘ ÓÚ 173 Í‚.
Ï. ë˙ÒÚÓË ÒÂ ÓÚ: ‚ıÓ‰ÌÓ ‡ÌÚÂ, ‰ÌÂ‚Ì‡, Ú‡ÔÂÁ‡Ëﬂ,
Ó·ÓÛ‰‚‡Ì‡ ÍÛıÌﬂ, три ÒÔ‡ÎÌË, ÒÍÎ‡‰Ó‚Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ,
Ò‡ÏÓÒÚÓﬂÚÂÎÌ‡ ÚÓ‡ÎÂÚÌ‡.
Месечен наем: EUR 1050

SOFIA, IZTOK QT.
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17 Fr.Joliot Currie Str., fl.15, ap. 29
173 sq.m/1861 sq.ft. property suitable for
office or residence. Comprises: living room
with dining, two bedrooms, fully equipped
kitchen, walk-in closet, full bathroom,
additional toilet.
Monthly rent: EUR 1050

èêÖÑàåëíÇÄ çÄ àåéíA

ÍÓÏÛÌËÍ‡ÚË‚ÌÓ ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ò ÓÚÎË˜ÌË
Ú‡ÌÒÔÓÚÌË ‚˙ÁÍË
ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ËÏÓÚ‡,
ÓÒË„ÛÂÌÓ ÓÚ ÄÑàë ÖééÑ
‰ÂÌÓÌÓ˘Ì‡ Óı‡Ì‡ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡
‚ÒÂÍË‰ÌÂ‚Ì‡ ‡‚‡ËÈÌ‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ì‡ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ‡
ÚËı Ë ÒÔÓÍÓÂÌ ‡ÈÓÌ, ·ÎËÁÓ ‰Ó ÅÓËÒÓ‚‡Ú‡ „‡‰ËÌ‡

äÓÌÚ‡ÍÚË Ò ·ÓÍÂ ‡ÈÓÌ:
êÓÒËˆ‡ ëËÏÂÓÌÓ‚‡
+359 2 870 20 87
+359 882 177 784

rsimeonova@adis.bg
Find out more:
Rossitsa Simeonova
+359 2 870 20 87
+359 882 177 784

BENEFITS OF THE PROPERTY

Convenient location with
excellent transportation
Professional property
management by ADIS Real Estate
24-hour doorman
Daily emergency maintenance
Quiet & peacefull neighborhood

*ç‡ÂÏÌ‡Ú‡ ˆÂÌ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ Ë ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ Ó·˘Ë ˜‡ÒÚË. Ç˙ÁÏÓÊÌË ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÓÔˆËË ÔÓ ÊÂÎ‡ÌËÂ.
*Rental price includes apartment use expenses & expenses for the common areas. Additional options on request available.

ËÏÓÚË, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ì‡ ÄÑàë properties of ADIS

Ì‡ÂÏË rentals
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СОФИЯ, ЦЕНТЪР
Бул. "Васил Левски" 77
Уникален имот – паметник на
културата в сърцето на София.
Имотът включва две сгради и градина
и е подходящ за офис, резиденция,
изложбена зала, ресторант и др.
Описание на основната сграда
(РЗП 1585 кв. м):
Партер: преддверие, библиотека,
четири стаи, две тоалетни, покрита
галерия, офис, три склада, кухня;
Първи етаж: преддверие, приемна,
пет стаи, склад, дневна, кухня с
трапезария, баня, толетна, две
тераси;
Подпокривен етаж: три стаи, три
складови помещения, две тераси;
Сутерен: седем складови помещения,
тоалетна и помещения за абонатната
станция.
Описание на втората сграда
(РЗП 336 кв. м):
Първи етаж: четири стаи и кухненски
бокс;
Подпокривен етаж: двe складoви
помещения, офис;
Сутерен: три складови помещения,
тоалетна и помещение на абонатната
станция.
Сградата е с централно парно
отопление. Има покрит наземен етаж,
като дворът предоставя
допълнителна възможност за
паркиране на автомобили.

SOFIA, DOWNTOWN
77 Vasil Levski blvd.
Unique property, cultural monument, located in the heart of Sofia. The
property consists of two buildings and а garden. The property is suitable
for office, residence, exhibition hall, restaurant etc.
Description of the main building (built up-area 1585 sq.m):
Ground floor: entrance hall, library, four rooms, two toilets, gallery, office,
three storage rooms, kitchen;
First floor: entrance hall, reception room, five rooms, storage, living room,
kitchen with dining room, bathroom, toilet, two terraces;
Attic: three rooms, three storage rooms, two terraces;
Basement: seven storage rooms, toilet, heating room.
Description of the second building (built up-area 336 sq.m)
First floor: four rooms and kitchenette;
Attic: two storage rooms, office;
Basement: three storage rooms, toilet, heating room;
The house has central heating. There is a ground garage and extra spaces
for parking in the yard.

Месечен наем: EUR 6800 без ДДС
Monthly rent: EUR 6800 without VAT
èÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Á‡ ÚÓÁË
ÂÍÒÍÎÛÁË‚ÂÌ ËÏÓÚ ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚÂ
ÓÚ ÖÎÍ‡ è‡ÌÍÓ‚‡,
ÚÂÎ.: (02) 948 75 67 ËÎË 0882 177 780
pankova@adis.bg

For more information on this exclusive property,
please contact
Elka Pankova, tel.: (+359 2) 948 75 67
or (+359 2) 882 177 780
pankova@adis.bg
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Ì‡ÂÏË rentals

ËÏÓÚË, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ì‡ ÄÑàë properties of ADIS

СОФИЯ, КВ. БОЯНА
УÎ. ◊ë‡¯‡ èÓÔÓ‚” 24
êáè: 609 Í‚. Ï. Ñ‚Ó: 3000 Í‚. Ï.
í‡ÁË ÛÌËÍ‡ÎÌ‡ Í˙˘‡, Ì‡ÏË‡˘‡ ÒÂ ‚ ÔÓ‰ÌÓÊËÂÚÓ Ì‡
ÇËÚÓ¯‡, Ò˙˜ÂÚ‡‚‡ ‚ ÒÂ·Â ÒË Í‡ÒÓÚ‡Ú‡ Ì‡
·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ÔËÓ‰‡ Ë ÔÂÙÂÍÚÌÓ
ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂ. ê‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ‡ ‚ Ô˙‚ÓÍÎ‡ÒÂÌ ‡ÈÓÌ,
‚ËÎ‡Ú‡ Â Ò‡ÏÓ Ì‡ 20 ÏËÌ. Ô˙Ú Ò ÍÓÎ‡ ÓÚ ˆÂÌÚ˙‡ Ì‡
ëÓÙËﬂ. èËÚÂÊ‡‚‡ ÔÂÍ‡ÒÂÌ Ô‡Í Ò ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌË
‰˙‚ÂÒÌË ‚Ë‰Ó‚Â, ‡ÁÔÓÒÚË‡˘ ÒÂ Ì‡ ÔÎÓ˘ ÓÚ Ì‡‰
3 ıËÎ. Í‚. Ï. Ç ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó ËÏÓÚ‡ Â ÑËÔÎÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË
ÍÎÛ· ◊ÅÓﬂÌ‡“.
ëÛÚÂÂÌ: ˜ÂÚËË ÒÍÎ‡‰Ó‚Ë ÔÓÏÂ˘ÂÌËﬂ, ÍÓÚÂÎÌÓ,
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ Á‡ Ô‡ÌÓ, ·‡Ìﬂ Ò ‰Û¯, ÒÚ‡ﬂ Á‡ ÔÂÒÓÌ‡Î‡.
I ÂÚ‡Ê: ‰ÌÂ‚Ì‡ Ò Í‡ÏËÌ‡, Ú‡ÔÂÁ‡Ëﬂ, ÓÚ‰ÂÎÌ‡
ÍÛıÌﬂ, Í‡·ËÌÂÚ (ÒÔ‡ÎÌﬂ), ·‡Ìﬂ Ë ÚÓ‡ÎÂÚÌ‡.
II ÂÚ‡Ê: ÚË ÒÔ‡ÎÌË, ‰‚Â ·‡ÌË, ‰Â¯ÌËÍ, ÚÂ‡Ò‡.
Месечен наем: EUR 2450

èÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Á‡ ÚÓÁË ÂÍÒÍÎÛÁË‚ÂÌ ËÏÓÚ ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚÂ ÓÚ
ÖÎÍ‡ è‡ÌÍÓ‚‡, ÚÂÎ.: (02) 948 75 67 ËÎË 0882 177 780
pankova@adis.bg

SOFIA, BOYANA QT.
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24, Sacha Popov Str., close to Boyana Diplomatic Club
GEA: 609 sq.m/6553 sq.ft.
Plot: 3000 sq. m/32280 sq. ft.
The unique house, situated at the foot of Vitosha
Mountain, combines the beautiful Bulgarian nature
with perfect access. The house is located in a first
class area and it is only 20 min drive from Sofia
Downtown. The villa is surrounded by a marvelous
park of over 3000 sq. m with various kinds of trees.
Basement: four storage rooms, boiler room, local
heating room, service staff room, shower bathroom.
I floor: living room with fireplace, dining room,
separate kitchen, study (bedroom);
shower bathroom and toilet.
II floor: three bedrooms, two bathrooms, walk-in
closet, terrace.
Monthly rent: EUR 2450

For more information on this exclusive property, please contact
Elka Pankova, tel.: (+359 2) 948 75 67 or (+359 2) 0882 177 780
pankova@adis.bg

ËÏÓÚË, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ì‡ ÄÑàë properties of ADIS

Ì‡ÂÏË rentals

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК
Ул. "Райко Алексиев", бл. 215, ет.
4, ап. 10
Обзаведен, слънчев апартамент
с площ 177 кв. м. Състои се от
дневна с трапезария, кухня, три
спални, кабинет, тераси,
складово помещение, баня с вана,
тоалетна.
Месечен наем: EUR 1150

SOFIA, IZTOK QT.
R. Alexiev Str., bl. 215, fl. 4, ap. 10
Spacious fully furnished apartment situated in an excellent maintained
residential building on communicative place. Total living area of 177
sq.m/1905 sq.ft. Living room, dining room, kitchen, three bedrooms, study,
full bathroom, WC, walk-in-closet.

www.adis.bg

Monthly rental price: EUR 1150

èêÖÑàåëíÇÄ çÄ àåéíA

oÚÎË˜Ì‡ ÎÓÍ‡ˆËﬂ, ÎÂÒÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô
ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ËÏÓÚ‡,
ÓÒË„ÛÂÌÓ ÓÚ ÄÑàë ÖééÑ

‰ÂÌÓÌÓ˘Ì‡ Óı‡Ì‡ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡
‚ÒÂÍË‰ÌÂ‚Ì‡ ‡‚‡ËÈÌ‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ì‡
Ì‡ÂÚËﬂ ËÏÓÚ

ÓÔˆËﬂ Á‡ Ì‡ÂÏ‡ÌÂ Ì‡ Ô‡ÍÓÏﬂÒÚÓ ËÎË „‡‡Ê

äÓÌÚ‡ÍÚ Ò ·ÓÍÂ ‡ÈÓÌ:
íÓ‰ÓÍ‡ è‡¯ÍÓ‚‡
+359 2 971 45 50
+359 882 177 783

pashkova@adis.bg
Find out more:

Todorka Pashkova
+359 2 971 45 50
+359 882 177 783

BENEFITS OF THE PROPERTY

Excellent location, easy access
Professional property
management by ADIS Real Estate

24-hour doorman
Daily emergency maintenance
Option for leasing parking lot or
garage

*ç‡ÂÏÌ‡Ú‡ ˆÂÌ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ Ë ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ Ó·˘Ë ˜‡ÒÚË. Ç˙ÁÏÓÊÌË ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÓÔˆËË ÔÓ ÊÂÎ‡ÌËÂ. 11
*Rental price includes apartment use expenses & expenses for the common areas. Additional options on request available.

ËÏÓÚË, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ì‡ ÄÑàë properties of ADIS

Ì‡ÂÏË rentals

СОФИЯ, КВ. ГЕО МИЛЕВ

ìÎ. ◊ÄÎÂÍÒ‡Ì‰˙ ÜÂÌ‰Ó‚“ 1, ÂÚ. 12, ‡Ô. 23
èÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌËﬂÚ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ ÒÂ
Ò˙ÒÚÓË ÓÚ ‰ÌÂ‚Ì‡, Ú‡ÔÂÁ‡Ëﬂ, ÍÛıÌﬂ,
ÔÓÏÓ˘ÌÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ, ‰‚Â ÒÔ‡ÎÌË, ·‡Ìﬂ
Ò ‚‡Ì‡, ÚÓ‡ÎÂÚÌ‡. èÂ‰Î‡„‡ ÒÂ
Ó·Á‡‚Â‰ÂÌ.
á‡ÒÚÓÂÌ‡ ÔÎÓ˘: 154 Í‚. Ï
Месечен наем: EUR 740

SOFIA, GEO MILEV QT.

www.adis.bg

1 Al. Zhendov Str., fl. 12, ap. 23

This property for rent is suitable for residence. It
comprises living room, dining room, kitchen,
two bedrooms, walk-in closet, full bathroom,
toilet. It's offered furnished.
Total area: 154 sq. m/1657 sq. ft.
Monthly rent: EUR 740

èêÖÑàåëíÇÄ çÄ àåéíA

oÚÎË˜Ì‡ ÎÓÍ‡ˆËﬂ, ÎÂÒÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô
ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ËÏÓÚ‡,
ÓÒË„ÛÂÌÓ ÓÚ ÄÑàë ÖééÑ

‰ÂÌÓÌÓ˘Ì‡ Óı‡Ì‡ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡
‚ÒÂÍË‰ÌÂ‚Ì‡ ‡‚‡ËÈÌ‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ì‡
Ì‡ÂÚËﬂ ËÏÓÚ

ÓÔˆËﬂ Á‡ Ì‡ÂÏ‡ÌÂ Ì‡ Ô‡ÍÓÏﬂÒÚÓ ËÎË „‡‡Ê

äÓÌÚ‡ÍÚ Ò ·ÓÍÂ ‡ÈÓÌ:
íÓ‰ÓÍ‡ è‡¯ÍÓ‚‡
+359 2 971 45 50
+359 882 177 783

pashkova@adis.bg
Find out more:

Todorka Pashkova
+359 2 971 45 50
+359 882 177 783

BENEFITS OF THE PROPERTY

Excellent location, easy access
Professional property
management by ADIS Real Estate

24-hour doorman
Daily emergency maintenance
Option for leasing parking lot or
garage

*ç‡ÂÏÌ‡Ú‡ ˆÂÌ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ Ë ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ Ó·˘Ë ˜‡ÒÚË. Ç˙ÁÏÓÊÌË ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÓÔˆËË ÔÓ ÊÂÎ‡ÌËÂ.
*Rental price includes apartment use expenses & expenses for the common areas. Additional options on request available.
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Ì‡ÂÏË rentals

IZTOK QT.
15, Frederic Joliot Currie Str.,
ap. 8, fl. 5
Sunny fully furnished apartment with
total area 165 sq.m/1775 sq.ft.
Consists of living room, dining
area, kitchen, two bedrooms,
bathroom with toilet, separate
toilet, walk-in-closet, terrace.
Monthly rent: EUR 1000

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

14
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Ул. „Фр. Жолио-Кюри“ 15, бл. 3, ет. 5, ап. 8
Слънчев, напълно обзаведен апартамент с
площ 165 кв. м.
Състои се от дневна, трапезария, кухня,
две спални, баня с тоалетна, отделна
тоалетна, килер, тераса.
Месечен наем: EUR 1000

èêÖÑàåëíÇÄ çÄ àåéíA

ÍÓÏÛÌËÍ‡ÚË‚ÌÓ ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ò ÓÚÎË˜ÌË
Ú‡ÌÒÔÓÚÌË ‚˙ÁÍË
ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ËÏÓÚ‡,
ÓÒË„ÛÂÌÓ ÓÚ ÄÑàë ÖééÑ
‰ÂÌÓÌÓ˘Ì‡ Óı‡Ì‡ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡
‚ÒÂÍË‰ÌÂ‚Ì‡ ‡‚‡ËÈÌ‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ì‡ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ‡
ÚËı Ë ÒÔÓÍÓÂÌ ‡ÈÓÌ, ·ÎËÁÓ ‰Ó ÅÓËÒÓ‚‡Ú‡ „‡‰ËÌ‡

äÓÌÚ‡ÍÚË Ò ·ÓÍÂ ‡ÈÓÌ:
êÓÒËˆ‡ ëËÏÂÓÌÓ‚‡
+359 2 870 20 87
+359 882 177 784

rsimeonova@adis.bg
Find out more:
Rossitsa Simeonova
+359 2 870 20 87
+359 882 177 784

BENEFITS OF THE PROPERTY

Convenient location with
excellent transportation

Professional property

management by ADIS Real Estate

24-hour doorman
Daily emergency maintenance
Quiet & peacefull neighborhood

*ç‡ÂÏÌ‡Ú‡ ˆÂÌ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ Ë ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ Ó·˘Ë ˜‡ÒÚË. Ç˙ÁÏÓÊÌË ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÓÔˆËË ÔÓ ÊÂÎ‡ÌËÂ.
*Rental price includes apartment use expenses & expenses for the common areas. Additional options on request available.

Ì‡ÂÏË rentals
ОТКРИЙТЕ УДОВОЛСТВИЕТО ОТ ПОЧИВКА В ПЛАНИНАТА
ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА!
Кокетната ВИЛА АДИС е намерила своето
място сред ароматните борове на курорта
Боровец, легнал на склоновете на красивата Рила.
Отстоянието до София (73 км) и Пловдив (126
км) превръща Боровец в предпочитана дестинация за всички любители на качествения отдих,
туризъм или разходки в планината.
Идеална за семейна почивка, барбекю в приятелска
компания или място за неформални бизнес
срещи. Нейното дискретно уединение, както и
близостта до самия курорт и разнообразието
от туристически забавления, които той предлага, гарантират пълноценната почивка на вас и
вашето семейство и приятели.
В къщата могат да отседнат до 8 гости.
Първият етаж разполага с уютна дневна с камина, кухня, оборудвана с всички необходими удобства за вашата почивка, трапезария, финландска

сауна, баня и тоалетна. На втория етаж са обособени спалня с голямо легло и просторна тераса
с гледка към градината и боровата гора, баня с
душ-кабина и тоалетна, стая с две самостоятелни легла, единична стая със самостоятелно легло.
Третият етаж е обособен като студио: голяма
спалня тип френска, с камина, самостоятелна
стая с едно легло, баня с душ, тоалетна;
УДОБСТВА: локално парно отопление в цялата
къща, голяма градина (1200 кв. м), четири паркоместа в двора, градинска мебел и люлка, 4 телевизионни приемника с цифрова телевизия, директна
телефонна линия, сауна за 8 души, две камини,
напълно оборудвана кухня: печка с керамичен
плот, микровълнова фурна, голям хладилник,
кафе-машина, миялня, Wi-Fi
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ по желание на гостите: камериерско обслужване, кетъринг по желание

EXPERIENCE THE PLEASURE OF A MOUNTAIN HOLIDAY
ALL YEAR ROUND!
Cozy & charming VILLA ADIS is cuddled among the
fragrant pine trees of Borovets mountain resort on the
slopes of Rila Mountain. It’s located 73 km away from
Sofia and 126 km away from Plovdiv. Borovets is
preferred destination for all lovers of quality recreation,
tourism or hiking in the mountains.
The proximity to the lively ski resort centre, together
with the discrete seclusion of VILLA ADIS, makes it
an ideal place for a family vacation, BBQ with a bunch
of friends or informal business meetings.
This charming retreat features five bedrooms, three
bathrooms, living room, dining room, kitchen and
accommodates up to 8 guests.
First floor comprises tastefully appointed living room
with fireplace, dining room, fully equipped kitchen,

studio, Finnish sauna and bath.
There are spacious bedroom with queen-size bed,
double bedroom, single bedroom, shower bath and
toilet, big terrace on the second floor.
III floor features big French bedroom with fireplace,
single bedroom, shower bathroom, toilet
AMENITIES: local heating, own 1200 sq. m garden,
four parking lots in the court yard, garden furniture
and a cradle, 4 TV sets, direct telephone line, fully
equipped kitchen with everything a group or a family
needs: ceramic cooker, microwave oven, refrigerator,
coffee machine, washing machine, sauna for 8
persons, Wi-Fi.
OPTIONAL SERVICES: maid service available,
catering upon request.

www.adis.bg/villa

15

Б

ÓÓ‚Âˆ Â Ì‡È-ÒÚ‡ËﬂÚ ÁËÏÂÌ ÍÛÓÚ ‚ Å˙Î„‡Ëﬂ Ë ÔÓÌ‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏ Ì‡È-„ÓÎÂÏËﬂÚ ·˙Î„‡ÒÍË ÒÍË ˆÂÌÚ˙ ÔÓ
‰˙ÎÊËÌ‡ Ë Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ Ì‡ ÒÍË ÔËÒÚËÚÂ Ë Ò˙Ó˙ÊÂÌËﬂÚ‡. ê‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ Ì‡ 1300 Ï Ì‡‰ÏÓÒÍ‡ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ ‚˙ıÛ
ÒÂ‚ÂÌËÚÂ ÒÍÎÓÌÓ‚Â Ì‡ êËÎ‡ ÔÎ‡ÌËÌ‡, ‚ Ò‡ÏÓÚÓ ÔÓ‰ÌÓÊËÂ Ì‡ ‚˙ı åÛÒ‡Î‡, ÅÓÓ‚Âˆ Â Ì‡È-„ÓÎÂÏËﬂÚ
ÔÎ‡ÌËÌÒÍË ÍÛÓÚ ‚ Å˙Î„‡Ëﬂ. íÓÈ Â ÎÂÒÌÓ‰ÓÒÚ˙ÔÂÌ ÓÚ ˆﬂÎ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ Ë Â Ò‡ÏÓ Ì‡ 70 ÍÏ ÓÚ ëÓÙËﬂ Ë Ì‡
120 ÍÏ ÓÚ èÎÓ‚‰Ë‚.
èÂÁ ÚÓÔÎËÚÂ ÏÂÒÂˆË ÅÓÓ‚Âˆ ÔÂ‰Î‡„‡ ÔÂÍ‡ÒÌË ÛÒÎÓ‚Ëﬂ Á‡ ÓÚ‰Ëı. á‡ Î˛·ËÚÂÎËÚÂ Ì‡ ÔËÓ‰‡Ú‡
ÍÛÓÚ˙Ú Â ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌÓ ÏﬂÒÚÓ Ë ÓÚÔ‡‚Ì‡ ÚÓ˜Í‡ Ì‡ ÏÌÓ„Ó ÚÛËÒÚË˜ÂÒÍË Ï‡¯ÛÚË Ë ËÁÎÂÚË ‚
êËÎ‡ ÔÎ‡ÌËÌ‡.

B

orovets is the oldest & the biggest mountain resort in Bulgaria in terms of length and capacity of ski runs and lifts.
It's situated at 1300 m altitude on the northern slopes of Rila Mountain, at the very foot of Mussala peak. It is easily accessible
from all over the country, 70 km away from the capital – Sofia and 120 km away from Plovdiv.
The winter in the resort is mild and snowy. The resort offers excellent conditions for winter sports: alpine skiing, snowboarding
and cross country. In summer the resort is a favorite vacation spot for nature-lovers and starting point of many hiking routes in
Rila Mountain.

www.adis.bg/villa
НЯМА ПО-ГОЛЯМА НАГРАДА ОТ ДОВОЛНИТЕ ГОСТИ:
Лъчезар, Десислава и Божидар Филипови (юни 2011)
„Изкарахме наистина страхотно. Къщата разполага с всичко необходимо, дори надхвърли очакванията
ни. Поддържано е в идеална чистота. На всички ни хареса много – включително на 4-месечния ни син:)
Препоръчваме горещо!”
Камен Костадинов (ноември 2010)
„Йорданка Златева е страхотна домакиня. Посреща много гостоприемно и професионално.
Поздравления!“
Румяна Иванова (август 2010)
„Изкарахме страхотни няколко дни във ВИЛА АДИС. Много приятно място за почивка, дори през
лятото, сред свежото ухание на борова гора. С удоволствие ще дойдем пак.“
Петър Миланов (март 2010)
„Отлично посрещане. Следващия път ще дойдем поне за няколко дни.“
OUR BIGGEST REWARD IS OUR SATISFIED GUESTS:
Luchezar, Dessislava & Bojidar Filipovi (June, 2011)
“We had a truly great time. The house is equipped with everything. Exceeded even our high expectations. It is kept
in a perfect state. Our family enjoyed every minute – even our 4-month son: Highly recommend!”
Kamen Kostadinov (November, 2010)
“Yordanka Zlateva is a great host. We were welcomed in a very hospitable and professional manner. Congrats!”
Roumiana Ivanova (August, 2010)
“We spent some wonderful days here in VILLA ADIS during our summer vacation. Truly great place for rest among
the fresh scent of pine trees. We’ll definitely come again.“
Petar Milanov (March, 2010)
“We’ve received a warm welcoming. Next time we'll come for at least few days.“
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ЛЕТНИ ПРОМОЦЕНИ 2011/SUMMER 2011 PROMO PRICES
(ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА АВГУСТ/VALID AUGUST)
Наемане на вилата от:
For:

Цени (петък, събота и неделя)
Price (Friday, Saturday & Sunday)

Цени (понеделник-четвъртък)
Price (Monday-Thursday)

6 човека/people

170 лева/BGN

150 лева/BGN

8 човека/people

210 лева/BGN

190 лева/BGN

Уикенд пакет
Weekend package

Релакс пакет
Relax Package

2 нощувки/stays
(петък и събота, Friday & Saturday)

7 нощувки/stays

6 човека/people

330 лева/BGN

999 лева/ BGN

8 човека/people

410 лева/BGN

1199 лева/BGN

Наемане на вилата от:
For:

* Посочените цени са за целия обект и включват туристически данък, туристическа застраховка и ДДС.
* Prices apply for the whole villa and incl. tourist fee, tourist insurance & VAT.
ЦЕНИ СЕПТЕМВРИ 2011/SEPTEMBER PRICES
(ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ПЕРИОДА 1-30 СЕПТЕМВРИ/VALID 01-30 SEPTEMBER)
Наемане на вилата от:
For:

Цени (петък, събота и неделя)
Price (Friday, Saturday & Sunday)

Цени (понеделник- четвъртък)
Price (Monday-Thursday)

6 човека/people

210 лева/BGN

190 лева/BGN

8 човека/people

280 лева/BGN

260 лева/BGN

Наемане на вилата от:
For:

6 септември/
September 06

22 септември/
September 22

Уикенд пакет/
Weekend package

Релакс пакет/
Relax package

2 нощувки/
2 stays

3 нощувки/
3 stays

3 нощувки/
3 stays

4 нощувки/
4 stays

2 нощувки
(петък и събота)

7 нощувки

6 човека/people

420 лева/ BGN

610 лева/ BGN

610 лева/ BGN

770 лева/ BGN

420 лева/ BGN

1260 лева/ BGN

8 човека/people

540 лева/ BGN

790 лева/ BGN

790 лева/ BGN

990 лева/ BGN

540 лева/BGN

1680 лева/ BGN

* Посочените цени са за целия обект и включват туристически данък, туристическа застраховка и ДДС.
*Prices apply for the whole villa and incl. tourist fee, tourist insurance & VAT.
 За деца до 6 г. настаняването
във вилата е безплатно.
 За деца на възраст между 6 и
12 години се заплащат
допълнително 50% от цената
на легло за дете.
 За деца на възраст между 12
и 16 години цената е 20 лв. на
легло за нощувка.

www.adis.bg/villa

 Accommodation for children up
to 6 years of age is free of charge.
 Accommodation for children
between 6-12 years of age is
charged as 50 % of the regular price
per child per night.
 Accommodation for children
between 12-16 years of age is 20
BGN per child per night.

Свържете се с ВИЛА АДИС:
Лице за контакт: Стефания Попова
тел.: 02/948 75 74
мобилен: 0882 177 710
Get in touch with VILLA ADIS:
Contact person: Stefaniya Popova
phone: + 359 2 948 75 74
cell: + 359 882 177 710
e-mail: holidays@adis.bg
www.facebook.com/vilaadis
Официален уеб сайт: www.adis.bg/villa
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LET'S TRAVEL TOGETHER

Защо Пловдив?

З

ащото това е град, който ще ви очарова и
спечели завинаги.
С неповторимата атмосфера на креативност
и уют.
С усещането за вечност… С хората, които са
артистични и приветливи – пловдивчани.
И защото тук всеки ще намери нещо за себе си и
всеки ще остави частица от сърцето си.
Защото това е Пловдив – древен и вечен, магия и
присъствие, един необятен свят.

Най-старият жив европейски град се простира по двата бряга на
река Марица и е известен като Града на седемте хълма, макар и
сега да са останали само шест от тях. Първите праисторически
селища възникват тук още през VI хилядолетие пр. Хр.
Евмолпия, Филипополис, Тримонциум, Пулпудева, Пълдин – това са
само най-популярните от имената, които е носил през многовековната си история този невероятен град. Център на българската просвета и култура през Възраждането, след Освобождението Пловдив става столица на васалната провинция Източна
Румелия. След Съединението на България, обявено тук на 6 септември 1885 г., Пловдив остава и до ден-днешен вторият по
големина и значение български град – промишлен, търговски,
комуникационен, образователен, спортен и културен център.
През целия ХХ век и до днес градът играе значителна роля в
политиката, икономиката, културата, науката и спорта. През
1999 г. е обявен за съпътстваща културна столица на Европа
заради многобройните събития, сценични пространства, паметници, музеи, културни институции. През 2007 г. Пловдив получава
сребърен приз за „Музей на открито” на международното туристическо изложение в Лугано – Швейцария.
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Текстът е любезно предоставен от Туристически
информационен център, Община Пловдив
Снимки Туристически информационен център,
Община Пловдив, Савина Христова

Ако сте почитатели на културата и историята, тук ще се
срещнете с материалните следи от живота на тракийския град
Евмолпия, гръцкия Филипополис, римския Тримонциум, османския
Филибе и разбира се, българския Пловдив. Уникалният архитектурно-исторически резерват на Трихълмието „Старинен Пловдив” е онова особено място, където времето спира в различни
епохи. Античният фестивал, Средновековният панаир и Празникът на Стария Пловдив, които се организират тук всяка година,
ще ви пренесат през епохите, за да участвате в живота на
древните хора и вкусите от тяхната кухня.
Ако сте решили да пазарувате, Пловдив е мястото. От малките гиздави дюкянчета в старинната част на града, където има
най-разнообразни български традиционни изделия, до магазините по Главната улица и модерните шопингцентрове, предлагащи световнопознати марки – има пъстра и многолика стока за
всеки вкус. В Бакаловата къща и в Етнографския музей сръчни
занаятчии изработват и предлагат традиционни майстории.
Ако сте в Пловдив, за да чуете прекрасна музика, избирайте
между Оперния фестивал на Античния театър и
международните издания на фестивали в различни жанрове
музика – фолклор, джаз, класика, поп и рок.
Международните театрални и кинофестивали ни пренасят
в други измерения, свой поглед към света представят художниците в над 30 галерии. Пловдив има своята Нощ на музеите
и галериите през септември, когато никой не спи и всичко е
отворено.

Ако обичате хубавото вино, през цялата година работят няколко винарни в града. А само през ноември винопроизводители от
цяла България представят продукцията си във фестивала
„Дефиле на младото вино”, когато възрожденските къщи на Стария град са отворени два дни за ценители и любители. Пловдивските издателства глезят почитателите си през май с фестивала на книгата „Пловдив чете”.
Разположен върху и около зелените сиенитни хълмове, Пловдив
предлага многобройни възможности за отдих и спорт. Тепетата, Цар Симеоновата градина, най-голямата на Балканския полуостров Гребна база, парк „Отдих и култура”, река Марица и околностите Ӝ – все чудесни места за отдих и пешеходен туризъм,
с богат растителен и животински свят.
И разбира се, важна част от нашия град са многобройните ресторанти, клубове, кафенета, сладкарници. Повече от 1600 места
за хранене и развлечения с разнообразна кухня, смесица от ориенталски специалитети и европейски кулинарни модели, различни
видове музика и специфична атмосфера.
Повече от 180 са средствата за подслон и местата за настаняване, от които 49 хотели и семейни хотели, два къмпинга в
близост до града. Европейското ниво на обслужване и обзавеждане в тях ще ви приласкае за приятна нощувка.
Ако сте тук на делово посещение, конгрес или търговски преговори по време на едно от многото издания на световноизвестния Международен пловдивски панаир или по друг делови повод,
отделете няколко часа за забележителностите на Пловдив.
Двата туристически информационни центъра в града ще ви
ориентират във вярната посока.
И накрая... ще ви останат много спомени и желанието да поживеете в този древен и вечен град.

Кратка разходка през вековете
Всяка сряда в 9.30 часа от централния офис на туристическия
център тръгва безплатна пешеходна обиколка на Пловдив с
екскурзоводи на български и английски език. В рамките на 1 ч. и
30 мин.-2 часа участниците в тура се запознават със забележителните места в града от всички епохи – Античния форум
и Одеона, Културен център „Тракарт” с римските мозайки и
експозицията „Античното стъкло”, средновековната часовникова кула на Сахат тепе, Главната улица с елегантните сгради
от края на ХIХ век, богатата колекция на Градската художествена галерия, емблематичния площад „Джумая” с едноименната
джамия и Римския стадион – един от 12-те в света по подобие
на Делфийския. Оттук започват подстъпите на Стария град с

уникалните къщи, църкви, руини, хотели, ресторанти и училищни сгради от епохите Античност, Средновековие и Възраждане.
По улица „Съборна” вървим към най-древното място на града
– Небет тепе. В началото от лявата страна на улицата е
катедралната църква „Света Богородица” с камбанарията в
памет на руските освободители. Зад нея е Жълтото училище,
през което се минава, за да се стигне до един от символите на
града от древността – Античния театър. Сгушен между
Джамбаз и Таксим тепе, театърът е най-голямата открита
сцена на града, а гледката към булевард „Цар Борис III Обединител” е запомняща се с усещането за постоянно движение между
древност и съвремие. Маршрутът продължава през къща
Ламартин, църквата „Св. св. Константин и Елена” със златния
иконостас, Иконната галерия, която е точно до офиса на втория туристически център. Малко връщане назад ни отвежда до
постоянната експозиция на големия пловдивски художник Златю
Бояджиев. Другият символ на Пловдив – Хисар капия, отвежда
туристите до къща Георгиади с експозицията „Българско възраждане”, китната къща на Никола Недкович и експозицията на
пловдивския художник Димитър Киров. Отново минаваме през
портата на времето – Хисар капия, посещаваме обезателно
Балабановата къща, Етнографския музей, къщите Баятова и
Бакалова и... най-накрая сме на Небет тепе. На върха сме, с
поглед към другите три тепета – Джендем, Сахат и Бунарджика. И река Марица, която е напоявала и продължава да напоява
тази плодородна тракийска земя, в центъра на която е град
Пловдив – най-древният жив град в Европа.

Туристически информационен център (Пешеходна зона)
Пловдив 4000, пл. Централен №1
тел./факс 032/65 67 94, 032/62 02 29
Туристически информационен център (Старинен Пловдив)
Пловдив 4000, ул. Съборна №22
тел. 032/62 04 53, tic_plovdiv@abv.bg, tic.plovdiv@gmail.com

www.plovdiv-tour.info
www.eventsplovdiv.info
www.plovdivinfo.org
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Why Plovdiv?

B

ecause this city will enchant you and capture your
heart forever.
With its unique atmosphere of creativity and coziness.
With its sense of eternity…
With its artistic, warm and welcoming people.
Because here you can find something just for yourself and
leave a piece of your heart.
Because this is the town of Plovdiv – ancient & eternal, magic
& fixture, a truly unbounded world.

The oldest European town set on the two banks of Maritsa river and wellknown as the City of the Seven Hills. In the beginning of the 20th century
there used to be seven of them, but one (Markovo tepe) was destroyed.
The origin of the first prehistoric villages on these lands dates back in the
6th century BC.
Eumolpias, Philippoupolis, Trimontium, Pulpudeva, Paldin – some of the
most popular names of this incredible city through long history. After the
Liberation Plovdiv, being center of the Bulgarian revival culture was
proclaimed capital of the autonomous region of Eastern Roumelia. After
the Bulgarian Unification on September 6th 1885, Plovdiv became and still
remains the second largest city in Bulgaria as industrial, trade,
communicational, educational, sport and cultural center.
During the whole ХХ century till present days the city of Plovdiv plays a
significant role in politics, economy, culture, science and sports. In 1999
Plovdiv was the host of the biggest cultural European forum at the end of
the millennium. In 2007 Plovdiv received the Silver Plate Award in
Lugano, Switzerland for an Open-air Museum.
If you are a culture and history admirer here you will meet material
traces of the life of the Thracian town of Eumolpias, the Greek Philippoupolis,
the Roman Trimontium, the Ottoman Felibe and of course, the Bulgarian
Plovdiv. The archaeological-historical reservation Ancient Plovdiv makes
you feel that the time machine has stopped at different ages. The Ancient
Philippopolis’s Forum, the Medieval Fair and the Festival of the Old Town
organized here every year will lead you through the ancient times.
Plovdiv is the right spot for shopping. There is a colorful and multifaceted
product for every taste – starting from the small colorful shops sprawled
around the old part of the town with variety of traditional Bulgarian handmade merchandise to the shops along Plovdiv’s central street or the
modern shopping centers offering internationally-known brands. There are
a few places where you are able to enjoy and purchase traditional
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Text: Plovdiv Tourist Information Center
Photos: Plovdiv Municipality, Tourist Information Center, Savina Hristova

handmade items made and offered by skillful craftsmen – the Bakalov
House and the Regional Ethnographic Museum. If you are here, in Plovdiv,
because of the beautiful music – we can highly recommend the Operas
at the Ancient theatre or the international editions of various music festivals
– folk music, jazz, classic, pop & rock.
The international theatrical and cinema festivals held in Plovdiv carry
us to another dimension. More than 30 galleries highlight the artistic point
of view of Plovdiv painters. In September Plovdiv hosts the annual Night
of Museums and Galleries.
If you like good wine there are several wineries in the city working
throughout the year. Only in November winemakers from all over the
country highlight their products at the Festival of the Young Wine and for
two days the revival houses in Old Plovdiv welcome connoisseurs and
wine lovers. In May local publishers and publishing houses pamper all
book fans with „Plovdiv reads Book Festival“.
Located onto and around six green syenite hills, the city of Plovdiv offers
numerous recreation and sports opportunities. There are so many
wonderful places for tourism and recreation to be seen in Plovdiv – the
hills, so called tepeta, Tsar Simeon’s garden, the biggest boat-rowing base
on the Balkans, Culture & Relax Park, Maritsa River and its surroundings.
Numerous restaurants, clubs, cafӛs and candy shops play important role in
Plovdiv city life. There are more than 1,600 restaurants and entertainment
spots with varied cuisine, a true blend of Oriental specialties and European
culinary models, combined with different musical genres and distinctive
atmosphere.
Plovdiv offers more than 180 accommodation facilities, including 49
hotels and family hotels, two camp sights in close proximity to the city. The
European level of service and accommodation attracts many visitors for a
good night sleep.
If you are here on a business trip, congress or business negotiations by

the time of the the world famous International Plovdiv Fair take a few
hours to go sightseeing. The two Tourist Information Centers will give you
the right direction.
And last, but not least…Plovdiv will leave you with quite a lot of memories
to share and the ultimate desire to settle here, in this ancient and timeless
place.

Short walk trough the centuries
Each Wednesday at 9.30 am there is a free walking tour of the city sights
guided in Bulgarian or English language starting from the Tourist
Information Center – Central Square. For 1h 30 min-2 hours guests of the
city will get acquainted with sights dating back to different epochs –
Ancient Forum with Odeon, Trakart cultural centre with Roman Mosaics
and the GLASS IN ANCIENT ART exposition, the Old watch tower at Sahat
tepe, the main street with its elegant buildings from the end of 19th
century, the City Art Gallery with its wealthy collection of art pieces, the
emblematical Dzhumaya Square with the Ancient Stadium, a Roman
stadium (one of the twelve in the world modeled after the stadium in
Delphi) and Dzhumaya Mosque. We are about to approach the entrance
of the Old town with its unique authentic houses, churches, remains,
hotels, restaurants and school buildings from the Antiquity, Middle-age
and Revival period. Saborna Street will walk us to the most ancient part of
Plovdiv – Nebet tepe. At the beginning of the street, on the left is Sveta

Bogoroditsa Church (The Church of the Holy Mother of God) with its bell
tower built in commemoration to the liberation of Bulgaria by the Russian
army. The yellow school, called so through the painting of its facades, is
just behind the church. You should cross it in order to reach the Roman
Theatre, one of town symbols from the ancient times. Cuddled among
Dzhambaz and Taksim tepe, the amphitheater is the largest open air stage
in Plovdiv. Along with the view at Tsar Boris III Boulevard it makes you feel
a witness of the constant passage between ancient and present times. Our
tour continues trough the Lamartine House, Sveti Konstantin i Elena
Church (The Church of St St Constantine and Helena) with its golden
iconostasis, the Icon Gallery, located right next to the office of the second
Tourist Information Center. Few steps behind lead us to the permanent
exhibition of the renowned Plovdiv artist Zlatyu Boyadjiev. Another of
Plovdiv’s iconic symbols Hissar Kapia leads the visitors and tourists to the
Georgiadi House, now home to the Historical museum, comprising the
Bulgarian National Revival Exposition, the cozy Nikola Nedkovic‘s House
and the exhibition of the Plovdiv painter Dimitar Kirov. We pass again
through Hissar Kapia, the passage of time, and visit the Balabanov House,
the Regional Ethnographic Museum, the Bayatov and Bakalov House and
…finally, here we are at Nebet tepe. We are at the top facing the other
three hills, called tepeta – Dzhendem tepe, Sahat tepe & Bunardzhik. As
well as Maritsa river that’s been watering this fertile Thracian valley having
Europe’s oldest continuously inhabited city – Plovdiv as it’s center.

Tourist Information Center /Pedestrian zone/
Plovdiv 4000, 1 Tsentralen Sq
Tel./Fax: +359 32 65 67 94; Tel.: +359 32 62 02 29
Tourist Information Center /The Old city/
Plovdiv 4000, 22 Saborna Str
Tel.: +359 32 62 04 53
tic_plovdiv@abv.bg, tic.plovdiv@gmail.com

www.plovdiv-tour.info
www.eventsplovdiv.info
www.plovdivinfo.org
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Културен календар Пловдив 2011
Тържествено отбелязване рождението на Христо
Ботев – 6 януари
Тържествено отбелязване на Освобождението на
Пловдив от османско владичество – 16 януари
Тържествено отбелязване на годишнината от
гибелта на Васил Левски – 19 февруари
Проект „Керамично студио”- февруари/март
Тържествено отбелязване на Националния празник
на България и – годишнина от Освобождението от
османско владичество – 3 март
София филм фест в Пловдив – 10-20 март
Зимен фестивал на изкуствата „Сцена, палитра,
слово” – февруари/март
Международен пленер на графичното ателие –
март/декември
Великденски празници – 24 април Концерт на
открито и изложба „Цветове” на Дружество на
пловдивските художници
Празник на ОИ „Старинен Пловдив” – 1 април
Импресия: Салон на изкуствата – 13-16 април
Официално откриване на туристическата година
– 12 май
Преглед на ученическото любителско творчество
и художествената самодейност в Пловдив –
13-14 май
Рок фестивал „Парк рок Пловдив”- 13-14 май
Тържества по случай Деня на българската
просвета и култура и на славянската писменост –
11 и 24 май
Връчване на награда “Пловдив” в областта на
изкуството – 20 май
Античен фестивал – 27-29 май
Фестивал на старата градска песен «Нежни
чувства» – 3-5 юни
Изкуството през Възраждането – музика, танци,
изобразително изкуство, слово в Стария град –
11-31 май
Фестивал за театрално, музикално и танцово
изкуство "Рошавата котка" – 14-15 май
Прояви по случай Международния ден на детето –
1 юни
Дни на литературата и книгата “Пловдив чете” –
1-5 юни
Международен детски балетен фестивал „С любов
за танца” – 1-4 юни
Тържествено отбелязване Деня на Ботев и на
загиналите за свободата на България – 2 юни
Фестивал на пърформанса „ Места + субекти”–
16-19 юни
Международен фестивал на камерната музика –
10-20 юни
Връчване на националната награда “Христо Г.
Данов” – юни
Международен фестивал за камерен театър
“Черната кутия” – 20-30 юни
Вино и музика в енотека „Хиндлиян” – 24-25 юни
Седмица на тракийската култура в „Тракарт”–

22-29 юни
Международен фестивал за франкофонска песен
«Златен ключ» – 23-25 юни
Оперен фестивал на Античния театър – 9 юни –
5 юли
Седмица на занаятите (базар и демонстрации на
традиционни занаяти) – 27 юни-3 юли
Тържествено отбелязване на 174-годишнината от
рождението на Васил Левски – 18 юли
Международен фолклорен фестивал – юли-август
Лятна кинопанорама „Филмови нощи във
Филипополис” – 1-28 юли
Международен пленер по живопис – 1-10 юли
Изложба – базар (народни носии, килими, керамика,
сувенири) – 1-31 август
„Китари в Стария град” – 11-13 август
Академия „Класическа китара в Стария град” –
11-13 август
Тържества по случай Съединението на България и
Празник на Пловдив – 6 септември
Есенен салон на изкуствата – 1 септември –
31 октомври
Национални есенни изложби – 1-30 септември
Международен театрален фестивал “Сцена на
кръстопът” – 10-23 септември
Средновековен панаир – 23-25 септември
Нощ на музеите и галериите – 16-17 септември
Пловдив Рок Фест – септември
Празник на Стария град – 10 септември
Симпозиум по скулптура – септември
Седмици на съвременното изкуство – 9
септември-16 октомври
Международен фестивал “Пловдивски джаз
вечери” – 5 – 8 октомври
Изкуството на цирка – октомври
Международно биенале „Майстори на
карикатурата” – 1-30 октомври
Международен телевизионен фестивал
“Златната ракла” – октомври
Международни дни на фотографията – октомври
Немско-български графичен пленер – октомври
Тържествено честване Деня на българските
будители – 1 ноември
Национален конкурс за цигулари „Добрин Петков” –
ноември
Дефиле на младото вино – 26-27 ноември
Коледни и новогодишни тържества – Коледно
градче – 1-31 декември
Еснафски празник „Св. Спиридон” – 12 декември
Традиционна майсторска изложба – 12-30 декември
Фестивал на българския неигрален филм “Златен
ритон” – декември

За точните дати и събитията
www.eventsplovdiv.info или +359 32 656 794 Туристически
информационен център – община Пловдив.
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Cultural calendar Plovdiv 2011
Official celebration of the anniversary of Hristo Botev’s
birth – January 6
Official celebration of the liberation of Plovdiv from
the Ottoman oppression – January 16
Anniversary from the death of Vassil Levski, the
Apostle of Liberty – February 19
Ceramic Art Studio Project – February/March
Official celebration of the Bulgaria’s national holiday –
the liberation from the Ottoman oppression –
March 3
Sofia Film Fest in Plovdiv – March 10-20
Stage, palette, word Winter Art Festival – February/
March
International Graphics Workshop – March/December
Easter holidays – April 24 Concert in the open and
Colors Exhibition at the Union of the Plovdiv artist
Day of the Ancient Plovdiv Municipal Institute –
April 1
Impression: Salon of Arts – April 13-16
Official opening of the tourist year – May 12
Review of the pupils` amateur creation and amateur
art – May 13-14
Park Rock Plovdiv Rock Festival – May 13-14
Official Celebration of the Day of the Bulgarian
Education and Culture and the Slavonic Literacy –
May 11 and May 24
Plovdiv Prize for Art – May 20
Ancient festival, Plovdiv 2011 – May 27-29
Tender Feelings Festival of the Old-time City Songs –
June 3-5
Art during the Revival – music, dance, art, and words
in the Old Town – May 11-31
Shaggy Cat Festival of theatrical, musical and dance
art – May 14-15
Events on occasion of International Children's Day –
June 1
Plovdiv reads Book Festival – June 1-5
WITH LOVE FOR DANCE International Children Ballet
Festival – June 1-4
Official celebration of the Day of Botev and all freedom-fighters who died for the Liberation of Bulgaria –
June 2
SITES + SUBJECTS Performance Festival – June 16-19
International Festival of Chamber music – June 10-20
The National Hristo G. Danov Award – June
Black Box International Chamber Theatre Festival –
June 20 – 30
Wine & Music in Enoteca Hindlian – June 24-25
Week of the Thracian Culture in Trakart – June 22-29
Golden key International Francophone Song Festival –
June 23-25
Opera Festival in the Amphitheatre – June 9-July 5
Week of the Handicrafts /bazaar and demonstration of

traditional crafts/ – June 27-July 3
Official Celebration of 174th Anniversary of Vasil
Levski birth – July 18
International Folklore Festival – July/August
Film nights in Philippopolis Summer Film Festival –
July 1-28
International Art Plein-air – July 1-10
Exhibition – bazaar /national costumes, carpets, pots,
souvenirs/– August 1-31
Guitars in the Old Town – August 11-13
Classical Guitar in the Old city Academy – August
11-13
Official celebration of the Unification of Bulgaria and a
national holiday – September 6
Autumn Art Salon – September 1 – October 31
National Autumn Exhibitions – September 1-30
Stage at a Crossroad International Theatre Festival –
September 10-23
Medieval Festival– September 23-25
Night of Museums and Galleries – September 16-17
Plovdiv Rock Fest – September
Old City Festival– September 10
Sculpture Symposium – September
Week of the Contemporary Art – September
9-October 16
Plovdiv Jazz Nights International Festival – October
5-8
The Art of Circus – October
Masters of Caricature International Biennale– October
1-30
Golden Chest International Television Festival –
October
International Photography Days – October
German-Bulgarian Graphic Plein-air – October
Official celebration of the Day of the National
Enlighteners – November 1
National Dobrin Petkov Violin Contest – November
Young Wine Parade – November 26-27
Christmas and New Year celebrations – December
1-31
Celebration of St Spyridon- patron of the craftsmen –
December 12
Traditional Masters’ Exhibition – December 12-30
Golden Riton Bulgarian docfestival – December

Check out
www.eventsplovdiv.info for dates or call: +359 32 656 794 Tourist
Information Center, Plovdiv Municipality.
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РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ
МУЗЕЙ
текст: Регионален етнографски музей – Пловдив
снимки: Регионален етнографски музей – Пловдив

Регионален етнографски музей, Пловдив, основан през 1917 г. е
вторият по големина у нас специализиран музей от такъв тип,
утвърдена научно-образователна институция и притегателен
център за културен туризъм. От 1938 г. се помещава в
Куюмджиевата къща – паметник на културата от национално
значение.
Едно от най-живописните кътчета в старинната част на
Пловдив е около източната градска порта – Хисар капия. В този
ансамбъл се откроява великолепната фасада на Куюмджиевата
къща, построена през далечната 1847 г. от майстор Хаджи Георги.
Тя е типичен представител на пловдивската симетрична
възрожденска къща. Специалистите я определят като връх на
бароковата архитектура у нас. Неин собственик е Аргир
Куюмджиоглу – богат пловдивски търговец.
Куюмджиевата къща е част от Архитектурно-археологически
резерват „Старинен Пловдив”. Сградата е с внушителни размери:
четири етажа, всеки с площ от 570 кв. м., два големи салона, 12
стаи (всички с уникални дърворезбовани тавани) и над 130
прозореца. Акцентът е поставен върху представителния
приемен салон (хайет) на втория етаж, издаден дъгообразно под
портика към двора. Характерна за него е овалната централна
част, завършваща със силно профилиран дъсчен таван, издигнат
чрез висок изписан холкел.

Източната фасада на къщата е „стъпила” върху старата
крепостна стена и е неразделна част от ансамбъла на Хисар
капия. В края на XIX век сградата е девически пансион, а по-късно
шапкарска фабрика, оцетна фабрика, склад за брашно. През 1930 г.
е откупена от тютюневия търговец Антонио Коларо. През 1938
г. по инициатива на кмета Божидар Здравков Пловдивската
община и Министерството на народното просвещение
подписват протокол за създаване на Общинска къща-музей, чийто
приемник сега е Регионален етнографски музей – Пловдив. От
1943 г. къщата-експонат е отворена за посещения. Уникалната
сграда днес е национален паметник на културата.
Музеят съхранява над 40 000 културни ценности, свързани
предимно с традицията на населението в Пловдив и неговия
културен и стопански хинтерланд. Сред колекциите му се
открояват тези от медни съдове, керамика, старинни оръжия,
овчарска дърворезба, накити и църковна утвар, шити и плетени
дантели, костюми от цялата българска етническа територия,
музикални инструменти, градски интериор.
Музеят е съорганизатор и домакин на станали вече традиционни
фестивали (фолклорен, на камерната музика, класическа китара),
концерти, биеналета, театрални постановки, промоции на книги,
спектакли. Предлага и допълнителни атракции за туристите
като демонстрации на традиционни занаяти.

www.ethnograph.info
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PLOVDIV REGIONAL
ETHNOGRAPHIC MUSEUM
text: Plovdiv Regional Ethnographic Museum
photos: Plovdiv Regional Ethnographic Museum

Plovdiv Regional Ethnographic museum, established in 1917, is the second
largest specialized museum of this type in Bulgaria. It is an acknowledged
scientific-educational institution and an attractive center for cultural tourism.
Since 1938 it has been located in Kuyumdzhieva house, a cultural
monument of national significance.
One of the most picturesque spots in the old town of Plovdiv is located
near the eastern gate of the town called Hisar Kapiia (Hisar Stone Gate). As
a part of this ensemble, the impressive façade of the Kuyumdzhiouglu
house, built in the remote 1847 by the master-builder Hadji Georgi, creates
unique atmosphere. It is a typical representative of Plovdiv Renaissance
symmetrical house, defined by experts as a peak of Baroque architecture in
Bulgaria. Its owner is Arghir Kuyumdzhiouglu, a wealthy tradesman from
Plovdiv.
Kuyumdzhieva house is a part of Architectural-archeological reserve The
Ancient town of Plovdiv. The building has impressive size – four floors, each
one with an area of 570 sq.m.; two big parlours; twelve rooms (all of them
with unique wood-carved ceilings) and over one hundred and thirty
windows. The focus is placed on the imposing reception parlour (hayet) on
the second floor, arching and projecting above the wicket towards the yard.
Characteristic of the reception parlour is its oval central part with a beautifully
shaped wooden ceiling, constructed by means of a high painted chamfer.
The eastern façade of the house was built upon the ancient fortified wall and

is an inseparable part of the ensemble of Hisar Kapiia. At the end of 19th
century the house became a girls’ boarding school, and later it turned into a
millinery factory, a vinegar factory, and a storehouse for flour. Antonio
Colaro, a tobacco tradesman, bought it in 1930. In 1938, following the
initiative of the mayor Mr. Bozhidar Zdravkov, the Municipality of Plovdiv
and the Ministry of National Education signed an official decision for
establishing a Municipal House-Museum whose successor nowadays is
Regional Ethnographic Museum in Plovdiv. Since 1943 the housemonument has been opened for visitors.
Presently, the unique house is a National Monument of Culture.
The museum houses over 40 000 artifacts which mostly relate to the
traditions of Plovdiv city population and its cultural and economic
environment as well. The most significant ones among the collections are
those of copper utensils, pottery, ancient weapons, shepherd’s woodcarving, adornments and religious items; point lace and knitted lace,
costumes from the whole Bulgarian ethnic territory; musical instruments and
urban interior.
The museum is a co-organizer and a host of popular traditional festivals such
as Folk Festival, the Annual Festival of Chamber Music, The Festival of Classic
Guitar, etc., as well as concerts, biennials, theatrical plays, book presenting
and performances. The demonstration of traditional crafts is another type of
tourist attraction.
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АНТОВА КЪЩА,
СТАРИЯ ПЛОВДИВ
текст: АДИС ЕООД
снимки: АДИС ЕООД

В близост до скалистия връх на Джамбаз тепе, най-висок сред
хълмовете на вековечното пловдивско Трихълмие, е построена една
от най-забележителните пловдивски възрожденски къщи – Антова или
наричана още Попантова, както е известна от десетилетия.
Намира се в горния край на ул.Княз Церетелев и е в близост до някои
от най-известните архитектурно-исторически паметници от
епохата на Възраждането – къщите на Ритора, на Георги Клианти, на
Ламартин и др.
Няма точни данни за изграждането на Антовата къща, но
архитектурната и характеристика отнася построяването и към
първата половина на XIX век. Първоначално имотът е притежание на
старата пловдивска фамилия Пападати, а след Освобождението вече е
притежание на богатата банкерска фамилия Алтънелмаз. През
първото десетилетие на XX век в богатия банкерски дом като
наемател живее и известният пловдивски художник – Димитър
Андреев – Андро.
Минавайки през тежката двукрила порта, пред погледа се открива с
цялата си възрожденска хубост Антовата къща. Разположена е в
дъното на обширен двор, подреден очарователно като цветна градина
с алеи в старозагорски стил. В двора има старинен мраморен кладенец
с издялана върху камъка година – 1867. Към северния зид е прилепнала
мраморна чешма. Жилищната сграда е двуетажна, построена върху
почти квадратна каменна основа.
От старинната къща се открива незабравима панорама към
северната част на Пловдив, към долината на р.Марица и към равното
Тракийско поле.
Антова къща е изцяло реставрирана през 1979 г. и оттогава е уредена
като приемна за гостите на МВнР. В къщата са отсядали принц Чарлз,
датската кралица Маргарете, шведския крал Карл Густав XVI,
президенти, министър-председатели и други официални гости.
През 1995 г. тя е обявена за архитектурно-художествен паметник от
национално значение.
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LET'S TRAVEL TOGETHER

THE ANTOV HOUSE,
OLD TOWN OF
PLOVDIV

text: ADIS Real Estate
photos: ADIS Real Estate

Near the rocky peak of Djambaz tepe, the highest among the hills of the everlasting
Plovdiv Tripeaks, stands one of the most remarkable properties in Plovdid from the
time of the Bulgarian Revival – the Antov or, so called, Popantov as it has been
known for decades.
It is cuddled at the upper end of Kniaz Tzeretelev Street, near some of the most
famous architectural and historical monuments from the time of the Revival – the
houses of Retora, Georgy Klianty, Lamartin, etc.
There are no exact data about the building of the Antov house, but its architectural
characteristics define its construction towards the first half of the XIX century. Initially
the estate was owned by the old Plovdiv family Papadati and after the Liberation it
became a property of the wealthy bankers’ family Altanelmaz. During the first
decade of the XX century in the rich banker house as a tenant lived Dimitar
Andreev – Andro – renown Plovdiv painter.
Passing through the heavy two-folding door, the Antov House reveals itself in front
of visitor’s eyes with all its renaissance beauty. It’s situated at the upper end of a
large court, charmingly arranged as a flower garden with Starozagorsky styled alleys.
There is an old marble well with the year of 1867 graved in the stone. Sticking to the
North-fenced wall there is a nice marble fountain. The building is two storey, built on
an almost square ground.
The ancient house overlooks the Northern part of Plovdiv, the valley of Maritza and
the Thracian field.
The Antov House was fully restored in 1979 and since then it has been used as a
reception for the guests of the Ministry of Foreign Affaires. The house has been
visited by Prince Charles, Margarette – the Queen of Denmark, Karl Gustav XVI –
King of Sweden, presidents, prime ministers and other official guests.
In 1995 the house was announced an architectural and artistic monument of
national importance.
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To be able to feel leisure intelligently is the last product of civilization and at present a few people have reached this level

Dипломатически клуб Бояна и СПА

D

èïëîìàòè÷åñêè êëóá “Áîÿíà è ÑÏÀ” e áîãàòî îáîðóäâàí êîìïëåêñ çà ñïîðò, ðåëàêñàöèÿ è àêòèâåí
îòäèõ ïðåç ñâîáîäíîòî âðåìå íà ÷ëåíîâåòå íà êëóáà è òåõíèòå ñåìåéñòâà â óíèêàëíà
àòìîñôåðà íà ñïîêîéñòâèå è äèñêðåòíîñò.
ÐÀÇÏÎËÎÆÅÍÈÅ: Â ïîäíîæèåòî íà Âèòîøà, â
åëèòíèÿ ñîôèéñêè êâàðòàë Áîÿíà, ñàìî íà 10
ìèíóòè ïúò ñ êîëà îò öåíòúðà íà Ñîôèÿ.
×ËÅÍÎÂÅ: Ñëóæèòåëè íà äèïëîìàòè÷åñêèòå
ìèñèè è íà ÷óæäåñòðàííèòå ïðåäñòàâèòåëñòâà
â ñòðàíàòà, àâòîðèòåòíè ïðåäñòàâèòåëè íà
äåëîâèòå, ïîëèòè÷åñêèòå è êóëòóðíèòå ñðåäè.
ÌÈÑÈß: Äèïëîìàòè÷åñêè êëóá “Áîÿíà è ÑÏÀ”
ïîääúðæà ñâîÿòà îòëè÷íà ðåïóòàöèÿ è ïðåñòèæ ÷ðåç îñèãóðÿâàíåòî íà êîìôîðò è äèñêðåòíîñò íà åëèòíèòå ñè êëèåíòè.
ÄÎÑÒÚÏ: Îñíîâàâà ñå íà êðèòåðèè çà êëóáíî

÷ëåíñòâî, çà äà ñå ãàðàíòèðàò ëè÷íîòî ïðîñòðàíñòâî, ñèãóðíîñòòà è ñïîêîéñòâèåòî íà âñåêè êëèåíò.
ÓÑËÓÃÈ È ÑÚÎÐÚÆÅÍÈß: Äèïëîìàòè÷åñêè êëóá
“Áîÿíà è ÑÏÀ” ïðåäëàãà îòëè÷íè óñëîâèÿ çà ïúëíîöåíåí îòäèõ è ïðèÿòíà ïî÷èâêà. Íà ðàçïîëîæåíèå íà êëèåíòèòå ñà: çàêðèò ïëóâåí áàñåéí
(ìàëúê îëèìïèéñêè), îòêðèò è çàêðèò òåíèñ
êîðò, ìîäåðíî îáîðóäâàíà ôèòíåñ çàëà è øèðîêà ãàìà êîçìåòè÷íè ïðîöåäóðè. Â óñëóãà íà
÷ëåíîâåòå íà êëóáà ñà êâàëèôèöèðàíè ôèòíåñ
èíñòðóêòîðè.

Dипломатически клуб Бояна и СПА

Cповече
от десетилетие опит Дипломатически клуб „Бояна и СПА“ осигурява на своите
клиенти спокойствие и дискретност. За повече информация относно условията за
членство, моля, обърнете се към Стефан Китов, управител, на тел. 02/957 10 65
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Óë. „Âàñèë ×åêàëàðîâ”, Áîÿíà, Ñîôèÿ, òåë. 02/957 10 65 e-mail: boyana@dclub.bg
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Boyana Diplomatic Club & SPA

B

oyana Diplomatic Club & SPA is a state-of-art health club which provides variety of opportunities for sport, leisure
and recreation for Club's members and their families in a unique atmosphere of tranquility and privacy.

LOCATION: Boyana Diplomatic Club & SPA is
located in the upscale Boyana Qt., just 10
minutes drive from Sofia Downtown. It combines
the ultimate in comfort with the serenity of
beautiful nature, away from the city bustle.
MEMBERSHIP: Members of diplomatic and
other foreign missions in Bulgaria are entitled
to membership in Boyana Diplomatic
Club & SPA as well as members of the
business, political and cultural community in
the country.
BOYANA DIPLOMATIC CLUB & SPA MISSION IS
TO OFFER THE FINEST IN SPA
TREATMENTS. The Club's exclusivity, prestige
and excellent reputation are secured by the
comfort and privacy provided to its members.
The professional staff of Boyana Diplomatic
Club & SPA is committed to creating an
experience that enhances the lives of its
members. Highly qualified trainers can design
one-on-one program that focuses on your goals.
ACCESS: It is based on club Membership
criteria and rules related to the offered service
packages.
FACILITIES: Along with the exercise facilities,
one-on-one personal training, Olympic indoor
swimming pool and two tennis courts, a wide
range of spa procedures are available for your
relaxation. Enjoy your body!

Boyana Diplomatic Club & SPA

Wprivacy
ith over a decade experience Boyana Diplomatic Club & SPA provides comfort and
to its clients. For more information regarding Dclub membership, please call
Stefan Kitov, Club Manager: + 359 2 957 10 65

address
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51, Vasil Chekalarov Str., Boyana, Sofia Tel. +359 2 957 10 65 e-mail: boyana@dclub.bg

éêÉÄçàáàêÄâíÖ ëÇéÖíé ëöÅàíàÖ Ç ÑàèãéåÄíàóÖëäà äãìÅ
„ÅéüçÄ“

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

ÛÎ. ◊î. ÜÓÎËÓ-ä˛Ë” 19, ÂÚ. 7, ‡Ô. 14
ç‡¯ÂÚÓ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ Á‡ ÊËÎË˘Â ËÎË ÓÙËÒ.
ÄÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ˙Ú Ò˙Ò Á‡ÒÚÓÂÌ‡ ÔÎÓ˘ ÓÚ 165 Í‚. Ï ÒÂ
ÔÂ‰Î‡„‡ ÌÂÓ·Á‡‚Â‰ÂÌ Ò ÍÛıÌÂÌÒÍË ¯Í‡ÙÓ‚Â. é·ı‚‡˘‡
ÒÎ˙Ì˜Â‚‡ ‰ÌÂ‚Ì‡, Ú‡ÔÂÁ‡Ëﬂ, ÍÛıÌﬂ, ‰‚Â ÒÔ‡ÎÌË, ·‡Ìﬂ,
‰Â¯ÌËÍ, ÚÂ‡Ò‡.

Клиентите на Дипломатически клуб „Бояна”
могат да се насладят на богат избор от
безалкохолни и алкохолни напитки в ресторанта/
кафе-клуба.
ÑÓÒÚ˙Ô˙Ú ‰Ó ÌÂ„Ó Â Ò‚Ó·Ó‰ÂÌ Ë ÔÓÒÂ˘ÂÌËÂÚÓ ÏÛ
ÌÂ ËÁËÒÍ‚‡ ˜ÎÂÌÒÍ‡ Í‡Ú‡.
êÂÒÚÓ‡ÌÚ˙Ú e ÍÎËÏ‡ÚËÁË‡Ì, ‡ ÔË ÔÓ‰ıÓ‰ﬂ˘Ó
‚ÂÏÂ Ï‡ÒËÚÂ ÒÂ ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú ÒÂ‰ ·Ó„‡ÚÓ
ÓÁÂÎÂÌÂÌËﬂ Ô‡Í Ì‡ ÑËÔÎÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËﬂ ÍÎÛ·.
ä‡ÙÂ-ÍÎÛ·/ÑÍÎÛ· ÂÒÚÓ‡ÌÚ ÔÂ‰Î‡„‡ Ó„‡ÌËÁË‡ÌÂ
Ì‡ ÓÙËˆË‡ÎÌË ËÎË ÒÂÏÂÈÌË Ú˙ÊÂÒÚ‚‡.
ëÚÂÏÂÊ˙Ú Ì‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ kÎÛ·‡ Â ‰‡
ÔÓÒÚË„ÌÂ Â‰Ì‡ ÌÂÙÓÏ‡ÎÌ‡ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡, ÔÓ‰ıÓ‰ﬂ˘‡
Á‡ ÒÂ˘Ë, ÒÓˆË‡ÎÌË Ë ·ËÁÌÂÒ ÍÓÌÚ‡ÍÚË.
á‡ÔÓ‚ﬂ‰‡ÈÚÂ Ì‡ ˜‡¯‡ Í‡ÙÂ ÔË Ì‡Ò!
ÄÍÓ ÒÂ ËÌÚÂÂÒÛ‚‡ÚÂ ÓÚ Ó„‡ÌËÁË‡ÌÂ Ì‡
Ò˙·ËÚËÂ ‚ ÑËÔÎÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ÍÎÛ· ◊ÅÓﬂÌ‡“, Ì‡
‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ Â ÖÎÂÌ‡ åËÎÂÌÓ‚‡, 0882 177 708.

á‡ÔËÚ‚‡ÌËﬂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÓÚÔ‡‚ﬂÚÂ Ë
Ì‡ ËÏÂÈÎ: events@dclub.bg

MAKE YOUR DREAM EVENT AT BOYANA DIPLOMATIC CLUB
COFFEE BAR/RESTAURANT
At Dclub coffee club/restaurant area club members or guests
are able to enjoy wide range of alcoholic beverages & soft
drinks.
Access is free and club membership is not a requirement for
visiting the restaurant.
The restaurant has an air-conditioning system. In good
weather the tables are brought outside and have a beautiful
view towards the garden.
The coffee club/restaurant also provides place for organizing
special events. Here you can find perfect balance of health
and fitness with a great social environment.

Revive your spirit and have a cup of coffee with us!
If you are interested in Dclub coffee club/restaurant as
venue for your personal or corporate event, please feel
free to contact Elena Milenova at +359 882 177 708.

Request full details at events@dclub.bg
g
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Традиции, мисия, послание –
Национален ансамбъл „Филип
Кутев” на 60 години
Мирелла Дечева
Снимки архив ансамбъл „Филип Кутев“, личен архив семейство

1 май 1951 г. е официално приетата дата за
основаването на Националния фолклорен
ансамбъл „Филип Кутев”. Възникнал като
Държавен ансамбъл за народни песни и танци,
през 1983 г. в памет на първия си и
дългогодишен художествен ръководител той
приема неговото име, а през 2001 г. получава
статут на национална институция. В чест на
юбилея Етнографският музей при БАН
подготви изложба, която бе открита в
европейската „Нощ на музеите”.
Началото на ансамбъла е белязано от
дискусии и творчески търсения. В тях се
оформят принципите на репертоара,
обмислят се сценичните програми, подбира се
съставът на хора, оркестъра и танцовата

трупа. Идеите се обсъждат от широк кръг
родолюбиви културни дейци, съмишленици в
начинанието: композиторите Филип Кутев,
Марин Големинов, Светослав Обретенов,
Петко Стайнов, Димитър Тъпков, Димитър
Христов, художниците Илия Бешков, Дечко
Узунов, писателите Константин Петканов,
Ламар, Ангел Каралийчев, фолклористите
Райна Кацарова, Елена Стоин и много други. Те
са обединени от съзнанието за
жизненоважната необходимост да се
съхранят българските традиции в музиката,
песента, танца, костюма и обреда. И до днес
се издирват най-ярките образци на българския
фолклор от цялата страна; развива се
естествено изградената българска

изпълнителска школа с всички
тънкости на отделните фолклорни
области; подчертава се ролята на
достойния човек, творец на ценности.
Претворяването на чистата традиция
в концертни програми, запазили
спецификата на българския дух до
детайлите, се превръща в мисия на
ансамбъла. Както пише в книгата си
„Верую” Мария Кутева, първият
фолклорист и историк на трупата:
„Българското народно творчество,
неговите закони са и свещени, и
живи – като българския дух. Пред
него аз съм се клела като пред икона
– да му служа вярно и почтено.
Защото вярвам в него, вярвам в
изключителната морална и
художествена стойност на хилядите
песни, танци и приказки, вярвам в
съвършения му поетичен, музикален,
танцов език. Вярвам в талантливото
ново богатство, създадено в негов
стил, в наш стил, вярвам в нашата
българска култура, в цялата Ӝ сложна
всеобхватност. Вярвам, че тя може
да бъде измъчвана, разпъвана на
кръст, но не и унищожена – защото
има сили да възкръсне и да търси
своето право. Нея я чакат бъдещите
векове.”
Ансамбъл „Филип Кутев” опазва
богатството на българското народно
творчество – от неговата
традиционна форма до високите
постижения на авторското му
пресъздаване. Създаденият нов
музикално-танцов сценичен жанр дава
нов живот на българския фолклор.
Ансамбълът е ново за културата на
България явление, което се превръща в
модел за създаването на много подобни
ансамбли у нас. Неговата продукция
излиза извън границите на страната

ни, превръщайки се в културен феномен,
повлиял и на световната култура. По
цял свят има стотици хорове, танцови
състави и ансамбли, които изпълняват
български фолклор.
След първия конкурс за изпълнители,
проведен на 20 февруари 1951 г.,
ансамбълът става мяра и идеал за
хорово пеене на народни песни. Всяка от
първите певици носи спецификата на
родното си място, органично
наследените песенни традиции, които
оформят и обогатяват репертоара на
хора. След първите: тракийките Вълкана
2

1. Филип Кутев с едноименния
хор, 1962 г.
1. Philip Koutev with choir, 1962
2. Танц, 1996 г.
2. National dance, performed by
Philip Koutev Ensemble, 1996
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Стоянова, Янка Танева, Комня Стоянова,
Йорданка Илиева; родопчанките Вангелия
Жекина, Мария Кушлева, Мария Мусурлиева;
добруджанките Верка Сидерова, Димитрина
Кунева; Роза Цветкова и Люба Баракова от
Пиринския край; шопкините Р уска Божилова,
Мария Рангелова, Богиня Арсова, идват
следващите поколения – образовани и
школувани, изграждани като пълноценни
стилово и артистично личности в ансамбъла:
Лиляна Галевска, сестри Бисерови, Надка
Караджова, Стефка Съботинова, Нели
Андреева и др. Сам Филип Кутев издава
тайната на завладяващата магия на хора:
„Моят метод е бил певиците да бъдат
самостоятелни творци на сцената, като
възпитавам чувството им за интонация и
музикална фраза, като ги уча да балансират в
хора”, а лондонският вестник „Нюз Кроникъл”
в броя си от 10 септември 1957 г. пише:
„Тонът им е чисто сребро, а в ниските
регистри – из ящен бронз. Хармонията и
ритъмът, с които пеят, са безпогрешни.
Всеки, който иска да прави хор в Англия, нека
се позамисли върху тяхната техника и да я
възприеме. Подобен урок може да вземе и

този, който разработва народни мелодии.”
Съществена част от подготовката на всеки
спектакъл са костюмите. Те са онзи
атрибутивен елемент, който оформя
визуалния облик на ансамбъла.
Първоначалното предложение да се използват
оригинални носии не издържа: те са много
тежки, трудно могат да се намерят в
достатъчно бройки и размери за целия
състав; дребните детайли, които създават
спецификата на народното облекло, не
успяват да стигнат до зрителя поради
разстоянието на сцената и осветлението.
Оформя се идеята за създаване на
художествено адаптирани за сцена костюми
върху основата на автентичните български
народни носии. С тази трудна задача първа се
захваща художничката Нева Тузсузова, а
изработването им е възложено на
театралната шивачка и известна софийска
модистка Пелагия Видинска. Следват дни на
проучване във фондовете на Етнографския
музей съвместно с изтъкнатата
изследователка на народното облекло проф.
Мария Велева. Обръща се внимание на кройки,
композиции, украса. Методично

преследваната цел е максимална
близост до оригинала. Появяват се найхубавите, но и най-сложни за
изпълнение костюми по образец от с.
Подвис, Карнобатско (за хора); от с.
Кремен, Сливенско, и с. Зорница,
Ямболско – за танцовия състав.
Следват шопски и свиленградски,
добруджански, македонски костюми и
още много съобразно репертоара.
Вестник „Милуоки Сентинъл” през
октомври 1963 г. пише: „Костюмите
бяха сами по себе си като приказка!”
Този стил на работа продължава и
художничката Венера Наследникова,
чиито последни творби са костюмите
към спектакъла „Каракачани” (2002).
Професионализъм и уважение към
българския стил и традиции е
посланието, отправено от
основателите към последователите,
които до днес не отстъпват от
завещаното и укрепват авторитета
на ансамбъла. Впечатляващи са новите
търсения в областта на музиката,
песните и танците на различните
етнически и конфесионални общности
в България („Диви ягоди”); в
спецификата на балканския фолклор
(„Кръстопът”) – спектакли, създадени
от настоящите ръководители на хора,
оркестъра и танцовия състав Георги
Андреев, Георги Генов и Ивайло Иванов;
танците в мюзикъла „Българи от
старо време” – копродукция с
Музикалния театър „Стефан
Македонски” (2011) и др. Думите на М.
Кутева важат и до днес: „Всички – и
певици, и танцьори, и свирачи – са
толкова ярки, индивидуални, толкова
ценни като човешки образи, че това не
може да не даде своята морална и
художествена светлина върху
изпълнението на сцената.”

Вече 60 години неуморно, със
съществуването и дейността си
ансамбълът носи ясно послание към
днешните и идните поколения – да
бъдем горди с богатството и
спецификата на българската си
идентичност! Изложбата „разказва” за
творческия път, за успехите,
съмненията, търсенията на поколения
творци, превърнали ансамбъл „Филип
Кутев” в символ на българската
идентичност по света.
2

1. Танц „Каракачанско хоро” –
снимка на Филип Кутев с хора,
1962 г.
1. Karakachansko Horo – photo by
Philip Koutev, 1962
2. Изпълнителка от хора
2. Vocal singer from the choir
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Traditions, Mission, Message –
60 years Philip Koutev National
Folk Ensemble
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Mirella Decheva
photos: Philip Koutev Ensemble archive, family archive
translation: Savina Hristova

May 1st 1951 is considered as the official date of the foundation of
the Philip Koutev National Folk Ensemble. Originally part of the
National folk and dance ensemble in 1983 it adopted the name of
its initial founder and longstanding artistic director – Philip Koutev
and in 2001 it’s been recognized as a national institution. The
National Ethnographic Museum at the Bulgarian Academy of
Science launched an exhibition as part of the celebrations of the
60th anniversary of Philip Koutev Ensemble.
The beginning of the Ensemble was marked with numerous
discussions and artistic wonderings on the principles of the
repertoire, stage programs and the membership staff of the choir,
the orchestra and the dance troupe. The ideas were shared and
discussed among wide range of patriotic cultural figures such as
the composers Philip Koutev, Marin Goleminov, Svetoslav
Obretenov, Petko Staynov, Dimitar Tapkov, Dimitar Hristov, the
artists Ilia Beshkov, Dechko Uzunov, the writers Konstantin
Petkanov, Lamar, Angel Karaliychev, the folklorists Raina Katsarova,
Elena Stoin and many others. They were united by their sense of
vital necessity of preserving the Bulgarian traditions in music,
song, dance, costume and rituals. Even today we look for the most
brilliant examples of the Bulgarian folklore across the country. The
Bulgarian authentic performing school has been developing with
all the refinements of different folk regions. The stress is on the role
of the decent man, true creator of values
Recreation of pure tradition into a concert performance that
preserves and closely follows the specifics of the Bulgarian spirit
became ensemble’s mission. Here is something Maria Kouteva,

the first folklorist and record keeper of the Ensemble shared in her
book Veruju: The laws of the Bulgarian national folklore are as
sacred and alive as the Bulgarian spirit itself. I swore to as an
icon – to serve him faithfully and honorably. That’s why I have
a strong believe in it and the exceptional moral and artistic
value of the thousands songs, dances and tales. I believe in
its absolutely perfect poetic, musical and dance language. I
believe in our Bulgarian culture in all its complex
comprehensiveness. I believe that it can be tortured and even
crucified, but never destroyed, because it has the power to
rise from the ashes and to take over. Many centuries are yet
to come.
Philip Koutev Ensemble preserves the wealth of the Bulgarian
national folklore from its authentic traditional form to the high
accomplishments of author reproductions. This new stage genre
combining music and dance has given new life to the Bulgarian
folklore. The Ensemble was a completely new cultural phenomenon
for our country and marked the launch of many others. There are
hundreds of choirs, dance troupes and ensembles all around the
world performing authentic Bulgarian folklore.
Since the first audition held on February 20 1951 the Ensemble has
become a criterion and ideal for choir folklore singing. Each of the
initial vocal singers held the uniqueness of their birth place with
its unrefined song traditions that shaped and enriched the
Ensemble’s repertoire. Among them were the Thracian singers
Valkana Stoyanova, Yanka Toneva, Komnya Stoyanova, Jordanka
Ilieva; Rhodope singers Vangelia Zhekina, Maria Kushleva, Maria

Musurlieva; Verka Siderova, Dimitrina Kuneva,
representatives of Dobrudja folklore region; Roza
Tsvetkova and Lyuba Barakova from Pirin and Ruska
Bojilova, Maria Rangelova, Boginya Arsova from so called
Shopluk. Then the Ensemble welcomed the next
generations of trained and educated performers & strong
individuals such as Lilyana Galevska, Bisserov sisters,
Nadka Karadjova, Stefka Sabotinova, Neli Andreeva etc.
Philip Koutev himself revealed the overwhelming secret
of his choir: I’ve always put emphasis on the fact that
our singers should be individual artists while
performing on stage by teaching them how to build
their perception of intonation and musical phrase and
how to balance while being part of choir.
Philip Koutev Ensemble sound is pure silver, and in
the low tones refined bronze. The harmony & rhythm
of their singing are immaculate. Everyone in England
who dares to manage choir, should be thinking on
their technique and adopt it. Such lesson will be
useful even for the one who composes folklore music.
(The News Chronicle Newspaper, September 10, 1957)
The costumes play significant part in the preparation of
each performance and shape the outlook of the
Ensemble. The initial idea of using the authentic national
costumes, called nosii, had not been adopted because of
plenty of reasons: weight, complexity in finding the right
numbers and sizes as well as the difficulty the spectators
will face with viewing the specific details of the costume.
A decision of creating was made stage adapted costumes
based on the traditional Bulgarian nosii. The first to be
engaged with this difficult task was the artist Neva
Tuzsuzova. Sofia dress-maker Pelagia Vidinska was
responsible for making them. Days of research of the
Ethnographic Museum funds followed in cooperation
with prof. Maria Veleva, eminent researcher of folk
costumes. Attention was drawn to patterns, compositions
and decorations. The methodically pursued aim was
maximum closeness to the original. The best but most
complex costumes following those from Podvis village,
Karnobat designed for the members of the choir and from
the village of Kremen (Sliven region) and the village of
Zornitsa (Yambol region) designed for the dance troupe.
Then followed the costumes from Svilengrad and Sofia
region, called Shopluk; from Dobrudja, Macedonia region
and many other consistent with the Ensemble’s repertoire.
The costumes are a story by themselves! (Milwaukee
Sentinel Newspaper, October 1963). The artist Venera
Naslednikova kept that working style. Her last works
were the costumes for Karakachani performance (2002).
The message of Ensemble’s founders to their followers
who now keep the authority of the Ensemble was high
professionalism and respect for the Bulgarian style and
traditions. The new wanderings regarding music, song
and dances of different ethnic and confessional groups
in Bulgaria are quite impressive. We should mention
Wild strawberries concert-show, Crossroad,
performances produced by the present management
team of the choir, the orchestra and the dance troupe
– Georgi Andreev, Georgi Genov and Ivaylo Ivanov;
dances featured in Bulgarians of Old Times musical in
co-production with Stefan Makedonski Musical Theatre
in Sofia (2011) etc. Maria Kouteva’s words are true even
nowadays: All of our performers – vocal singers,
dancers and players are so outstanding, so
unmatched and so valuable as human characters
that it makes its moral and artistic impact on their
performance on stage.
For 60 years Philip Koutev Ensemble has served as a
medium of a clear message to the present and future
generations with the use of its tireless work and
existence as a whole – to be proud of the wealth and
uniqueness of our Bulgarian identity!

2

3

4
1. Сегашното
ръководство на
ансамбъла
1. Present management
of the Ensemble
2. Зала „Чайковски”,
1956 г.
2. At Tchaikovsky
Concert Hall, 1956
3. Хор „Филип Кутев”,
1965 г.
3. Philip Koutev choir,
1965
4. Хор „Филип Кутев”,
Белоградчишки скали
4. Philip Koutev
Ensemble, Belogradchik
Rocks
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ËÏÓÚË, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ì‡ ÄÑàë properties of ADIS

Ì‡ÂÏË rentals

СОФИЯ, КВ. ГЕО МИЛЕВ

ìÎ. ◊ÄÎÂÍÒ‡Ì‰˙ ÜÂÌ‰Ó‚“ 1, ÂÚ. 4, ‡Ô. 7-8
çÂÓ·Á‡‚Â‰ÂÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÌ ÓÙËÒ,
‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ ‚ ‰ËÔÎÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ·ÎÓÍ. ë˙ÒÚÓË
ÒÂ ÓÚ 10 ‡·ÓÚÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËﬂ, ÍÛıÌﬂ, 3 ·‡ÌË Ò
ÚÓ‡ÎÂÚÌ‡, 2 ÚÓ‡ÎÂÚÌË, ÒÍÎ‡‰, ÚÂ‡Ò‡.
á‡ÒÚÓÂÌ‡ ÔÎÓ˘: 331 Í‚. Ï
Месечна наемна цена: EUR 1400*

SOFIA, GEO MILEV QT.
1 Al. Zhendov Str., fl. 4, ap. 7-8

Unfurnished office located in ‡ prestigious diplomatic
building. Consists of 10 rooms, kitchen, 3 full
bathrooms with toilet, 2 toilets, walk-in-closet, terrace.
Total area: 331 sq. m/3562 sq. ft.
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Monthly rental price: EUR 1400*

èêÖÑàåëíÇÄ çÄ àåéíA

oÚÎË˜Ì‡ ÎÓÍ‡ˆËﬂ, ÎÂÒÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô
ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ËÏÓÚ‡,
ÓÒË„ÛÂÌÓ ÓÚ ÄÑàë ÖééÑ

‰ÂÌÓÌÓ˘Ì‡ Óı‡Ì‡ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡
‚ÒÂÍË‰ÌÂ‚Ì‡ ‡‚‡ËÈÌ‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ì‡
Ì‡ÂÚËﬂ ËÏÓÚ

ÓÔˆËﬂ Á‡ Ì‡ÂÏ‡ÌÂ Ì‡ Ô‡ÍÓÏﬂÒÚÓ ËÎË „‡‡Ê

äÓÌÚ‡ÍÚ Ò ·ÓÍÂ ‡ÈÓÌ:
íÓ‰ÓÍ‡ è‡¯ÍÓ‚‡
+359 2 971 45 50
+359 882 177 783

pashkova@adis.bg
Find out more:

Todorka Pashkova
+359 2 971 45 50
+359 882 177 783

BENEFITS OF THE PROPERTY

Excellent location, easy access
Professional property
management by ADIS Real Estate

24-hour doorman
Daily emergency maintenance
Option for leasing parking lot or
garage

*ç‡ÂÏÌ‡Ú‡ ˆÂÌ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ Ë ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ Ó·˘Ë ˜‡ÒÚË. Ç˙ÁÏÓÊÌË ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÓÔˆËË ÔÓ ÊÂÎ‡ÌËÂ.
*Rental price includes apartment use expenses & expenses for the common areas. Additional options on request available.
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СОФИЯ, КВ. ИЗТОК
Ул. „Фр. Жолио-Кюри“ 16, бл. 155, партер
Представителен, просторен офис с площ 179
кв. м. Състои се от три самостоятелни
помещения, тоалетна.
Месечен наем: EUR 1150*

SOFIA, IZTOK QT.
16 Frederic joliot Currie Str., building 155, street level
Spacious and representative office with total area of 179
sq.m. Comprises of three rooms and toilet.
Monthly rent: EUR 1150*

èêÖÑàåëíÇÄ çÄ àåéíA

ÍÓÏÛÌËÍ‡ÚË‚ÌÓ ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ò ÓÚÎË˜ÌË
Ú‡ÌÒÔÓÚÌË ‚˙ÁÍË
ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ËÏÓÚ‡,
ÓÒË„ÛÂÌÓ ÓÚ ÄÑàë ÖééÑ
‰ÂÌÓÌÓ˘Ì‡ Óı‡Ì‡ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡
‚ÒÂÍË‰ÌÂ‚Ì‡ ‡‚‡ËÈÌ‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ì‡ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ‡
ÚËı Ë ÒÔÓÍÓÂÌ ‡ÈÓÌ, ·ÎËÁÓ ‰Ó ÅÓËÒÓ‚‡Ú‡ „‡‰ËÌ‡

äÓÌÚ‡ÍÚË Ò ·ÓÍÂ ‡ÈÓÌ:
êÓÒËˆ‡ ëËÏÂÓÌÓ‚‡
+359 2 870 20 87
+359 882 177 784

rsimeonova@adis.bg
Find out more:
Rossitsa Simeonova
+359 2 870 20 87
+359 882 177 784

BENEFITS OF THE PROPERTY

Convenient location with
excellent transportation

Professional property

management by ADIS Real Estate

24-hour doorman
Daily emergency maintenance
Quiet & peacefull neighborhood

*ç‡ÂÏÌ‡Ú‡ ˆÂÌ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ офиса Ë ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ Ó·˘Ë ˜‡ÒÚË. Ç˙ÁÏÓÊÌË ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÓÔˆËË ÔÓ ÊÂÎ‡ÌËÂ.
*Rental price includes apartment use expenses & expenses for the common areas. Additional options on request available.
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Ул. „Фр. Жолио-Кюри“ 16, бл. 155, ет.
5, ап. 20
Необзаведен апартамент на тиха
улица в реномиран жилищен район.
Застроена площ: 143 кв. м. Дневна с
трапезария, кухня, две спални, склад,
баня с вана, тоалетна.
Месечен наем: EUR 800*

SOFIA, IZTOK QT.,
16 Frederic Joliot Currie Str., bl. 155, 5th floor, ap. 20
Unfurnished apartment located on a quiet street in а
prestigious diplomatic quarter.
Total area: 143 sq. m/1539 sq. ft.
Two bedrooms, living room with dining area, kitchen,
walk-in-closet, full bathroom, toilet.
Monthly rent: EUR 800*

èêÖÑàåëíÇÄ çÄ àåéíA

ÍÓÏÛÌËÍ‡ÚË‚ÌÓ ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ò ÓÚÎË˜ÌË
Ú‡ÌÒÔÓÚÌË ‚˙ÁÍË
ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ËÏÓÚ‡,
ÓÒË„ÛÂÌÓ ÓÚ ÄÑàë ÖééÑ
‰ÂÌÓÌÓ˘Ì‡ Óı‡Ì‡ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡
‚ÒÂÍË‰ÌÂ‚Ì‡ ‡‚‡ËÈÌ‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ì‡ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ‡
ÚËı Ë ÒÔÓÍÓÂÌ ‡ÈÓÌ, ·ÎËÁÓ ‰Ó ÅÓËÒÓ‚‡Ú‡ „‡‰ËÌ‡

äÓÌÚ‡ÍÚË Ò ·ÓÍÂ ‡ÈÓÌ:
êÓÒËˆ‡ ëËÏÂÓÌÓ‚‡
+359 2 870 20 87
+359 882 177 784

rsimeonova@adis.bg
Find out more:
Rossitsa Simeonova
+359 2 870 20 87
+359 882 177 784

BENEFITS OF THE PROPERTY

Convenient location with
excellent transportation

Professional property

management by ADIS Real Estate

24-hour doorman
Daily emergency maintenance
Quiet & peacefull neighborhood

*ç‡ÂÏÌ‡Ú‡ ˆÂÌ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ Ë ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ Ó·˘Ë ˜‡ÒÚË. Ç˙ÁÏÓÊÌË ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÓÔˆËË ÔÓ ÊÂÎ‡ÌËÂ.
*Rental price includes apartment use expenses & expenses for the common areas. Additional options on request available.

ЧАСТНИ ДЕТСКИ ЯСЛИ,
ГРАДИНИ И УЧИЛИЩЕ

PRIVATE NURSERY,
KINDERGARTEN AND
SCHOOL

ЩАСТЛИВИ ДЕЦА ДНЕС, УСПЕШНИ ХОРА УТРЕ!
С нас ще бъдете спокойни, че здравето, обучението и възпитанието на вашето дете са съобразени с найсъвременни световни тенденции. След нашата работа вашите деца ще придобият съвременен модел на поведение:
 интелектуален потенциал
 позитивна дисциплина
 физическа стабилност
 естетически вкус
 психическа устойчивост
От 1 септември 2011 г. ще страртира най-новата локация на Частни детски ясли, градини и училище „Светлина”,
в началото на Симеоновско шосе – ул. „Йозеф Валтхард” № 3, Резиденция № 5, с повече от 3 000 кв. м двор!
Много съоръжения за спорт и отдих: футболно, баскетболно и тенис игрище, люлки, пързалки и „въжени градини” и
много други забавления, на които децата и учениците от „Светлина” ще могат да се радват!
В новата сграда ще предлагаме ясла, детска градина, предучилищна група и основно училище. Кампанията по
записване за новата 2011/ 2012 г. вече започна! Ние предлгаме:
 целогодишно и целодневно обучение, всеки ден от 8,00 до 18,00 часа;
 двуезично (билингвално) обучение с преподаватели от Съединените щати, Канада и др.;
 активно спортуване: плуване, йога, зимни кънки, ски училище, гимнастика, езда, скаут училище;
 здравословно хранене – обяд и две закуски;
 осигурен транспорт;
 ежеседмични екскурзии, посещения в зоологичеката градина, в кукления театър, разглеждане на музеи, плаж и др.
“Светлина” е училището, в което детето ви израства от памперса до дипломата!

HAPPY CHILDREN TODAY, SUCCESSFUL ADULTS TOMORROW!
We pride ourselves on providing a safe, interesting, healthy and fun atmosphere for our students! You can be assured that your
child will receive a world-class education using the most modern techniques available. Our graduates take with them our key
values:
 Thirst for knowledge
 Self-discipline
 Active lifestyle
 Appreciation of the Arts
 Inner peace (Psychological stability)
On September 1, 2011 Svetlina Schools will open its newest location on Simeonovsko
Shausse, Diplomatic Residence №5 on 5 Yosif Valdhard Street, with a 3000m2
playground! Soccer field, basketball court, swings, slides, rope-courses, and a studentgarden are just a few of the outdoor activities which the students of Svetlina will enjoy!
This facility will offer nursery school, kindergarten, preschool and elementary school.
Svetlina is now enrolling for the next school year! We offer:
 All day care (8:00am-6:00pm)
 Bilingual education with native speakers from the USA, Canada, etc.
 Sports, such as: swimming lessons, yoga, ice-skating, ski lessons, gymnastics,
horseback riding, green-school, etc.
 Healthy, catered breakfasts, lunches and afternoon snacks
 Transportation
 Weekly field trips, such as: zoo trips, puppet theater, museums, etc.
Svetlina is the school that grows with your child, from diapers to diploma!

0898 66 65 30; 0894 73 80 42

www.svetlina.net
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НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ ПРЕДСТАВЯ
NATIONAL ART GALLERY PRESENTS
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НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

Преоткриване на
едно забравено
съкровище
Куратор Иво Хаджимишев
Снимки НХГ

В края на май благодарение на Френския
културен институт, посолство на
Франция и Министерството на РБългария
в НХГ беше открита изложбата
„Архивите на планетата”, посветена на
най-голямата колекция от появата на
цветната фотография, събрана в архива
на Албер Кан.
Акцентът на изложбата, естествено, е
върху българските автохромни
изображения от сбирката на музея „Албер
Кан” О-дьо-Сен. Движен от идеала за
всесветски мир, убеден, че познанието на
чужди култури непременно ще подтикне
към уважение и мирни отношения между
народите, Албер Кан осъществява 72 000
цветни фотографии от над 50 страни в
продължение на 20 години, както и 170 000
метра филмова лента. Френският банкер
– милионер и филантроп, лично финансира
пътешествията на професионални
фотографи из целия свят с цел да
документират живота на народите.
Техните фотографии днес
свидетелстват както за глобални
политически събития, така и за интимни
човешки моменти, ритуали и кадри от
ежедневието на местните хора, улавяйки
средата и културата на заобикалящия ги
свят.
Една година преди братята новатори в
киното Огюст и Луи Люмиер да
представят своето откритие пред
широката публика, Албер Кан вече го
притежава и вярва, че използването на
новия фотографски процес за
изображение в истински цветове ще
допринесе за популяризиране на културата
между народите с цел международен мир
и разбирателство. Неговите дръзки
фотографи пътешественици присъстват
на преломни исторически моменти в хода
на войни, на прага на настъпващата през

ХХ век глобализация. Те документират
краха на две империи – АвстроУнгарската и Отоманската; последните
келтски селища в Ирландия, преди да
бъдат разрушени; войниците в окопите
на Първата световна война; стигат за
първи път до отдалечени точки,
създавайки първите цветни изображения
от Виетнам и Бразилия, Монголия и
Норвегия, Бенин и Съединените щати,
достигайки и до България и размирните
Балкани. Фотографите Стефан Пасе и
Леон Бюзи донасят 66 автохрома от
България през 1913-1918 г.
За всеки един, посетил изложбата,
откритието на българските
автохромни изображения несъмнено е
представлявало вълнуващ момент,
предизвикан от красотата на
запечатаното и от богатството на
засвидетелстваното.

NATIONAL ART GALLERY

Albert Kahn's
Archives of the Planet
Rediscovering a Long
Forgotten Treasure
Curator: Ivo Hadjimishev
Photos, presented by the National Art Gallery in Sofia
Translator: Savina Hristova

By the end of May 2011 with the support of the
Institut Francais de Sofia, French Embassy and the
Bulgarian Ministry of Culture, Albert Kahn's Archives
of the Planet exhibition was displayed at the
National Art Gallery in Sofia – the largest collection
of early colour photographs taken around the world
between 1912 and 1931.
The exhibition emphasized on the autochromes
made in Bulgaria as part of the Albert Kahn's
museum collection in Hauts-de-Seine. Driven by his
inner ideal for world peace and strongly convinced
that knowledge of foreign cultures would contribute
to the cross-cultural understanding and peace, the
famous philanthropist Albert Kahn made 72,000
autochrome plates covering more than 50
countries, as well as 170,000 metres of b/w film.
In 1909 the French banker billionaire, humanist and
philanthropist launched a monumentally ambitious
project by financing the tours of 50 teams of
professional photographs around the globe to
document and archive the mankind way of life.
Even today their photos cover not only for global
political events but intimate human moments,
rituals and images of the everyday life of local
people, catching the environment and culture of
the world that surrounds them.

A year prior the premiere of the invention of
Autochrome process by the Lumiӛre brothers:
Auguste and Louis, famous innovators and
cinematographers, Albert Kahn’ve already owned it
and believed that the use of this new photographic
process capturing the true colors of the images
would promote peace among the people around
the world. His brave and outrageous
photographers and travelers witnessed crucial
historic moments – in the verge of war and
advancing twentieth century globalization. They
recorded the fall of two great empires – the
Austro-Hungarian and the Ottoman; the last Celtic
villages in Ireland before being destroyed; soldiers
in the trenches of the First World War; making the
first ever color photos of such remote countries as
Vietnam and Brazil, Mongolia and Norway, Benin
and United States, reaching Bulgaria and the
troubled Balkans. Between 1913 and 1918, Stephane
Passet and Leon Busy shot 66 autochromes in our
country.
The visit of Albert Kahn's Archives of the Planet
exhibition of autochrome plates had been an
exciting experience for everyone who crossed the
halls of the National Art Gallery in Sofia, facing the
beauty and the wealth of the records.
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ÑàèãéåÄíàóÖëäà äÄãÖçÑÄê/DIPLOMATIC CALENDAR
(ç‡ˆËÓÌ‡ÎÌË Ô‡ÁÌËˆË/National Days)

Ю

J

A

А

С

S

ли

1 – Бурунди – Ден на независимостта (1962)
1 – Канада – Провъзгласяване на федерацията
1 – Руанда – Ден на независимостта (1962)
1 – Сомалия – Ден на независимостта и съединението (1960)
3 – Беларус – Ден на независимостта (1962)
4 – САЩ – Ден на независимостта (1776)
5 – Венецуела – Провъзгласяване на независимостта (1811)
6 – Република Малави – Ден на републиката
11 – Монголия – Ден на народната революция (1921) и национален
празник Наадам
12 – Сао Томе и Принсипи – Ден на независимостта (1975)
14 – Франция – годишнина от превземането на Бастилията (1789)
20– Колумбия – Ден на независимостта (1810)
21 – Белгия – възкачване на краля на престола
23 – Египет – Ден на революцията (1952)
26 – Либерия – Ден на независимостта (1847)
26 – Малдивска република – Ден на независимостта
28 – Перу – Ден на независимостта (1821)
30 – Мароко – Ден на възшествието на крал Мохамед VI

вгуст

1 – Швейцария– Ден на конфедерацията
2 – Македония – Ден на републиката
3 – Нигер – Ден на независимостта
6 – Боливия – Ден на независимостта (1825)
6 – Ямайка – Ден на независимостта (1962)
7 – Кот д’Ивоар – Провъзгласяване на независимостта
9 – Сингапур – национален празник
10 – Еквадор- Провъзгласяване на независимостта
14 – Пакистан – Ден на независимостта
15 – Република Конго – Провъзгласяване на независимостта (1960)
15 – Индия – Ден на независимостта (1947)
16 – Кипър – Ден на независимостта
17 – Габон – Ден на независимостта (1960)
17 – Индонезия – Обявяване на независимостта (1945)
18 – Афганистан – Ден на независимостта (1919)
20 – Унгария – национален празник
24 – Украйна – Ден на независимостта
25 – Уругвай – Ден на обявяване на независимостта (1825)
31 – Тринидад и Тобаго – Ден на независимостта
31 – Малайзия – Ден на освобождението

ептември
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1 – Либия – годишнина от Великата революция АЛ ФАТАХ
1 – Словакия – Ден на конституцията (1992)
2 – Виетнам – Провъзгласяване на независимостта (1945)
3 – Катар – Ден на независимостта
3 – Сан Марино – Ден на основаване на републиката
7 – Бразилия – Провъзгласяване на независимостта (1822)
8 – Андора – национален празник
9 – КНДР – Провъзгласяване на КНДР (1948)
9 – Таджикистан – Ден на независимостта
15 – Коста Рика – Ден на независимостта (1821)
15 – Ел Салвадор – Ден на независимостта (1821)
15 – Гватемала – Ден на независимостта (1821)
15 – Хондурас – Ден на независимостта (1821)
15 – Никарагуа – Ден на независимостта (1821)
16 – Мексико – Провъзгласяване на независимостта (1810)
16 – Папуа-Нова Гвинея – Ден на независимостта (1975)
18 – Чили – Ден на независимостта (1810)
21 – Армения – Ден на независимостта (1991)
21 – Белиз – Ден на независимостта
21 – Малта – Ден на независимостта
22 – Мали – Ден на независимостта (1960)
23 – Саудитска Арабия – национален празник
30 – Ботсуана – национален празник

uly

July 1st – Burundi- Independence Day (1962)
July 1st – Canada – Independence Day
July 1st – Rwanda – Independence Day (1962)
July 1st – Somalia – Independence Day (1960)
July 3rd – Belarus – Independence Day (1962)
July 4th – United States of American – Independence Day (1776)
July 5th – Venezuela – Independence Day (1811)
July 6th – Malawi – Independence Day
July 11th – Mongolia – Revolution Day (1921)
July 12 – Sao Tome and Principe – Independence Day (1775)
July 14th – France – Bastille Day (1789)
July 20th – Colombia – Independence Day (1810)
July 21th – Belgium – National Day
July 23rd – Egypt – Revolution Day (1952)
July 26th – Liberia – Independence Day (1847)
July 26th – Maldive Islands – Independence Day
July 28th – Peru – Independence Day (1821)
July 30th – Morocco – Feast of the Throne

ugust

August 1st – Switzerland – Confederation Day
August 2nd – Macedonia – Republic Day
August 3rd – Niger – Independence Day
August 6th – Bolivia – Independence Day (1825)
August 6th – Jamaica – Independence Day (1962)
August 7th – Ivory Coast – Independence Day
August 9th – Singapore – National Day
August 10th – Ecuador – Independence Day
August 14th – Pakistan – Independence Day
August 15th – Republic of Congo/Brazzaville – Independence Day (1960)
August 15th – India – Independence Day (1947)
August 16th – Cyprus – Independence Day
August 17th – Gabon – Independence Day (1960)
August 17th – Indonesia – Independence Day (1945)
August 18th – Afghanistan – Independence Day (1919)
August 20th – Hungary – National Holiday
August 24th – Ukraine – Independence Day
August 25th – Uruguay – Independence Day (1825)
August 31th – Trinidad and Tobago – Independence Day
August 31th – Malaysia – Merdeka Day (Freedom Day)

eptember

September 1st – Libya – Revolution Day
September 1st – Slovak Republic – Constitution Day
September 2nd – Vietnam – National Day (1945)
September 3rd – Qatar – Independence Day
September 3rd – San Marino – Anniversary of Founding
September 7th – Brazil – Independence Day (1822)
September 8th – Andorra – National Festival
September 9th – Tajikistan – Independence Day
September 9th – North Korea – Founding Day (1948)
September 15th – Costa Rica – Independence Day (1821)
September 15th – El Salvador – Independence Day (1821)
September 15th – Guatemala – Independence Day (1821)
September 15th – Honduras – Independence Day (1821)
September 15th – Nicaragua – Independence Day
September 16th – Mexico – Independence Day (1810)
September 16th – Papua-New Guinea – Independence Day (1975)
September 18th – Chile – Independence Day (1810)
September 21th – Belize – Independence Day
September 21th – Malta – Independence Day
September 21th – Armenia – Independence Day (1991)
September 22nd – Mali – Republic Day (1960)
September 23rd – Saudi Arabia – National Day
September 30th – Botswana – Independence Day

ËÏÓÚË, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ì‡ ÄÑàë properties of ADIS

Ì‡ÂÏË rentals

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК
Ул. „Фр. Жoлио-Кюри” 16, бл. 155, ет. 5, ап. 10
Уютен необзаведен апартамент. Дневна с трапезария,
кухня, две спални, килер, баня с вана, тоалетна. Разположен в
охраняема сграда в дипломатически район с отлични
транспортни връзки, в близост до станция на метро.
Застроена площ: 144 кв. м.
Месечен наем: EUR 800*

SOFIA, IZTOK QT.
16, Frederic J. Currie Str., build. 155, fl. 5, ap. 10
Cosy unfurnished living space. Two bedrooms, living
room, dining room, kitchen, walk-in closet, full
bathroom, toilet. Set in diplomatic neighborhood with
excellent transportation, close to metropolitan station.
Total area: 144 sq.m/1549 sq.ft.

www.adis.bg

Monthly rent: EUR 800*

èêÖÑàåëíÇÄ çÄ àåéíA

ÍÓÏÛÌËÍ‡ÚË‚ÌÓ ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ò ÓÚÎË˜ÌË
Ú‡ÌÒÔÓÚÌË ‚˙ÁÍË
ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ËÏÓÚ‡,
ÓÒË„ÛÂÌÓ ÓÚ ÄÑàë ÖééÑ
‰ÂÌÓÌÓ˘Ì‡ Óı‡Ì‡ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡
‚ÒÂÍË‰ÌÂ‚Ì‡ ‡‚‡ËÈÌ‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ì‡ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ‡
ÚËı Ë ÒÔÓÍÓÂÌ ‡ÈÓÌ, ·ÎËÁÓ ‰Ó ÅÓËÒÓ‚‡Ú‡ „‡‰ËÌ‡

äÓÌÚ‡ÍÚË Ò ·ÓÍÂ ‡ÈÓÌ:
êÓÒËˆ‡ ëËÏÂÓÌÓ‚‡
+359 2 870 20 87
+359 882 177 784

rsimeonova@adis.bg
Find out more:
Rossitsa Simeonova
+359 2 870 20 87
+359 882 177 784

BENEFITS OF THE PROPERTY

Convenient location with
excellent transportation
Professional property
management by ADIS Real Estate
24-hour doorman
Daily emergency maintenance
Quiet & peacefull neighborhood

*ç‡ÂÏÌ‡Ú‡ ˆÂÌ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ Ë ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ Ó·˘Ë ˜‡ÒÚË. Ç˙ÁÏÓÊÌË ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÓÔˆËË ÔÓ ÊÂÎ‡ÌËÂ.
*Rental price includes apartment use expenses & expenses for the common areas. Additional options on request available.
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SOFIA, IZTOK QT.
ËÏÓÚË, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ì‡ ÄÑàë properties of ADIS

Ì‡ÂÏË rentals

17 Frederic Joliot Curie Str., fl. 14,
ap. 26
Spaсious furnished apartment
with total area 165 sq.m. Consists
of living room with dining area,
kitchen, walk-in-closet, two
bedrooms, full bathroom with
toilet.
Monthly rent: EUR 1000*

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК
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www.adis.bg

Ул. „Фр. Жолио-Кюри“ 17, ет. 14, ап. 26
Просторен, напълно обзаведен апартамент с
площ 165 кв. м. Състои се от дневна с
трапезария, кухня, две спални, складово
помещение, баня с вана, тоалетна.
Месечен наем: EUR 1000*

èêÖÑàåëíÇÄ çÄ àåéíA

ÍÓÏÛÌËÍ‡ÚË‚ÌÓ ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ò ÓÚÎË˜ÌË
Ú‡ÌÒÔÓÚÌË ‚˙ÁÍË
ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ËÏÓÚ‡,
ÓÒË„ÛÂÌÓ ÓÚ ÄÑàë ÖééÑ
‰ÂÌÓÌÓ˘Ì‡ Óı‡Ì‡ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡
‚ÒÂÍË‰ÌÂ‚Ì‡ ‡‚‡ËÈÌ‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ì‡ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ‡
ÚËı Ë ÒÔÓÍÓÂÌ ‡ÈÓÌ, ·ÎËÁÓ ‰Ó ÅÓËÒÓ‚‡Ú‡ „‡‰ËÌ‡

äÓÌÚ‡ÍÚË Ò ·ÓÍÂ ‡ÈÓÌ:
êÓÒËˆ‡ ëËÏÂÓÌÓ‚‡
+359 2 870 20 87
+359 882 177 784

rsimeonova@adis.bg
Find out more:
Rossitsa Simeonova
+359 2 870 20 87
+359 882 177 784

BENEFITS OF THE PROPERTY

Convenient location with
excellent transportation

Professional property

management by ADIS Real Estate

24-hour doorman
Daily emergency maintenance
Quiet & peacefull neighborhood

*ç‡ÂÏÌ‡Ú‡ ˆÂÌ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ Ë ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ Ó·˘Ë ˜‡ÒÚË. Ç˙ÁÏÓÊÌË ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÓÔˆËË ÔÓ ÊÂÎ‡ÌËÂ.
*Rental price includes apartment use expenses & expenses for the common areas. Additional options on request available.

ËÏÓÚË, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ì‡ ÄÑàë properties of ADIS

Ì‡ÂÏË rentals

СОФИЯ, КВ. ГЕО МИЛЕВ

ìÎ. ◊ÄÎÂÍÒ‡Ì‰˙ ÜÂÌ‰Ó‚“ 1, ÂÚ. 10, ‡Ô. 20
çÂÓ·Á‡‚Â‰ÂÌ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ ‚ ÓÚÎË˜ÌÓ
ÔÓ‰‰˙Ê‡Ì‡ Ò„‡‰‡, Ì‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ÚË‚ÌÓ
ÏﬂÒÚÓ ‚ ÒÚÓÎËˆ‡Ú‡.
ê‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ: ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ˙Ú ÒÂ Ò˙ÒÚÓË
ÓÚ ÚË ÒÔ‡ÎÌË, ‰ÌÂ‚Ì‡, Ú‡ÔÂÁ‡Ëﬂ, ÍÛıÌﬂ,
‰‚‡ ÍËÎÂ‡, ·‡Ìﬂ Ò ‚‡Ì‡ Ë ÚÓ‡ÎÂÚÌ‡, ·‡Ìﬂ Ò
‰Û¯, ·‡ÎÍÓÌ.
á‡ÒÚÓÂÌ‡ ÔÎÓ˘: 177 Í‚. Ï.
Месечен наем: EUR 740*

SOFIA, GEO MILEV QT.

www.adis.bg

1 Al. Zhendov Str., fl. 10, ap. 20

Unfurnished apartment, situated in an excellently
maintained residential building on communicative
place.
Three bedrooms, living room, dining room, kitchen,
two walk-in-closets, full bathroom, shower
bathroom.
Total area: 177 sq.m/1905 sq.ft.
Monthly rent: EUR 740*

èêÖÑàåëíÇÄ çÄ àåéíA

oÚÎË˜Ì‡ ÎÓÍ‡ˆËﬂ, ÎÂÒÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô
ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ËÏÓÚ‡,
ÓÒË„ÛÂÌÓ ÓÚ ÄÑàë ÖééÑ

‰ÂÌÓÌÓ˘Ì‡ Óı‡Ì‡ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡
‚ÒÂÍË‰ÌÂ‚Ì‡ ‡‚‡ËÈÌ‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ì‡
Ì‡ÂÚËﬂ ËÏÓÚ

ÓÔˆËﬂ Á‡ Ì‡ÂÏ‡ÌÂ Ì‡ Ô‡ÍÓÏﬂÒÚÓ ËÎË „‡‡Ê

äÓÌÚ‡ÍÚ Ò ·ÓÍÂ ‡ÈÓÌ:
íÓ‰ÓÍ‡ è‡¯ÍÓ‚‡
+359 2 971 45 50
+359 882 177 783

pashkova@adis.bg
Find out more:
Todorka Pashkova
+359 2 971 45 50
+359 882 177 783

BENEFITS OF THE PROPERTY

Excellent location, easy access
Professional property
management by ADIS Real Estate

24-hour doorman
Daily emergency maintenance
Option for leasing parking lot or
garage

*ç‡ÂÏÌ‡Ú‡ ˆÂÌ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ Ë ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ Ó·˘Ë ˜‡ÒÚË. Ç˙ÁÏÓÊÌË ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÓÔˆËË ÔÓ ÊÂÎ‡ÌËÂ. 47
*Rental price includes apartment use expenses & expenses for the common areas. Additional options on request available.

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

ËÏÓÚË, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ì‡ ÄÑàë properties of ADIS

Ì‡ÂÏË rentals

Ул. „Пиер Дегейтър“ 9,
бл. 3, ап. 19, ет. 5
Удобен необзаведен апартамент с
площ 99 кв. м. Състои се от дневна с
трапезария, кухня, две спални, тераси,
баня с вана, тоалетна.
Месечен наем: EUR 350*

SOFIA,
IZTOK QT.
9 Pier Degeitar Str., bl. 3,
ap. 19, fl. 5
Unfurnished apartment with excellent
communications. This property for rent
consists of two bedrooms, living room,
dining room, kitchen, full bathroom, WC.
Total living area of 99 sq.m/1065 sq.ft.
Monthly rental price: EUR 350*

èêÖÑàåëíÇÄ çÄ ИМОТИТЕ

oÚÎË˜Ì‡ ÎÓÍ‡ˆËﬂ, ÎÂÒÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô
ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ËÏÓÚ‡,
ÓÒË„ÛÂÌÓ ÓÚ ÄÑàë ÖééÑ

‰ÂÌÓÌÓ˘Ì‡ Óı‡Ì‡ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡
‚ÒÂÍË‰ÌÂ‚Ì‡ ‡‚‡ËÈÌ‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ì‡
Ì‡ÂÚËﬂ ËÏÓÚ
ÓÔˆËﬂ Á‡ Ì‡ÂÏ‡ÌÂ Ì‡ Ô‡ÍÓÏﬂÒÚÓ ËÎË „‡‡Ê

äÓÌÚ‡ÍÚ Ò ·ÓÍÂ ‡ÈÓÌ:
íÓ‰ÓÍ‡ è‡¯ÍÓ‚‡
+359 2 971 45 50
+359 882 177 783

pashkova@adis.bg
Find out more:

Todorka Pashkova
+359 2 971 45 50
+359 882 177 783

BENEFITS OF THE PROPERTIES

Excellent location, easy access
Professional property
management by ADIS Real Estate

24-hour doorman
Daily emergency maintenance
Option for leasing parking lot or
garage

СОФИЯ, КВ. ГЕО МИЛЕВ
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www.adis.bg

Ул. „Александър Жендов” 1, ет. 3, ап. 5
Агенция дипломатически имоти в страната
ЕООД отдава под наем необзаведен
апартамент в кв. Гео Милев, София. Състои се
от дневна, трапезария, кухня, помощно
помещение, две спални, баня с вана, тоалетна.
Обща площ: 154 кв. м.
Месечна наемна цена: EUR 650*

SOFIA, GEO MILEV QT.
1 Al. Zhendov str., fl. 3, ap. 5
Domestic Diplomatic Properties Agency offers the following
unfurnished apartment for rent. Living room, dining room,
kitchen, two bedrooms, walk-in closet, full bathroom, toilet.
Total living area of 154 sq.m/1065 sq.ft.
Monthly rental price: EUR 650*
*ç‡ÂÏÌ‡Ú‡ ˆÂÌ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ Ë ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ Ó·˘Ë ˜‡ÒÚË. Ç˙ÁÏÓÊÌË ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÓÔˆËË ÔÓ ÊÂÎ‡ÌËÂ.
*Rental price includes apartment use expenses & expenses for the common areas. Additional options on request available.

очивна станция АДИС, Златни пясъци
ПНашето
ваканционно предложение за вашето
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морско приключение!

Почивна станция АДИС е разположена в прекрасния слънчев курорт Златни пясъци, само на 10 минути с кола
от морската ни столица Варна. Нашите гости ще могат да се насладят на пълноценна почивка със
семейство и приятели на метри от плажната ивица, но същевременно в сърцето на красив и зелен парк.

КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
 Възможност за пълен пансион
 Осигурен охраняем паркинг за гостите на хотела
 Ресторант и кафе-бар с вътрешна и външна част
 24-часова жива охрана за вашето спокойствие
 Панорамна тераса







Конферентна зала/зала за игри
Детски кът на открито
Wi-Fi
Близост до автобусна спирка „Ривиера”
Възможност за ползване на услугата „Трансфер на
гости” (срещу допълн. заплащане)

www.adis.bg/adis_holiday_inn

èìÅãàäÄñàü
1 ·ÓÈ

èìÅãàäÄñàü
2 ·Óﬂ,
(5% ÓÚÒÚ˙ÔÍ‡)

èìÅãàäÄñàü
3 ·Óﬂ
(7% ÓÚÒÚ˙ÔÍ‡)

èìÅãàäÄñàü
4 ·Óﬂ
(9% ÓÚÒÚ˙ÔÍ‡)

1 ÂÍÎ‡ÏÌ‡
ÒÚ‡ÌËˆ‡

€ 275

€ 523

€ 767

€ 1000 + 1 ÒÚ. ·ÂÁÔÎ‡ÚÂÌ èê
Ï‡ÚÂË‡Î

1/2 ÒÚ‡ÌËˆ‡

€ 140

€ 266

€ 390

€ 510

1/4 ÒÚ‡ÌËˆ‡

€ 70

€ 133

€ 195

€ 255

1 ·ÓÈ

2 ·Óﬂ
(5% ÓÚÒÚ˙ÔÍ‡)

3 ·Óﬂ
(7% ÓÚÒÚ˙ÔÍ‡)

4 ·Óﬂ
(9% ÓÚÒÚ˙ÔÍ‡)

á‡‰Ì‡ ÍÓËˆ‡

€ 450

€ 855

€ 1255

€ 1638 + 1 ÒÚ. ·ÂÁÔÎ‡ÚÂÌ èê
Ï‡ÚÂË‡Î

ÇÚÓ‡ ÍÓËˆ‡

€ 400

€ 760

€ 1116

€ 1456 + 1 ÒÚ. ·ÂÁÔÎ‡ÚÂÌ èê
Ï‡ÚÂË‡Î

€ 350

€ 755

€ 976

€ 1274 + 1 ÒÚ. ·ÂÁÔÎ‡ÚÂÌ èê
Ï‡ÚÂË‡Î

€ 550

€ 1045

€ 1535

€ 2002 + 1 ÒÚ. ·ÂÁÔÎ‡ÚÂÌ èê
Ï‡ÚÂË‡Î

íÂÚ‡ ÍÓËˆ‡
îÓÎËÓ

ADVERTISING RATES
ADIS MAGAZINE
1 issue

2 issues
(5% discount)

3 issues
(7% discount)

4 issues
(9% discount)

Full Page

€ 275

€ 523

€ 767

€ 1000 + 1 PR page

1/2 Page

€ 140

€ 266

€ 390

€ 510

1/4 Page

€ 70

€ 133

€ 195

€ 255

1 issue

2 issues
(5% discount)

3 issues
(7% discount)

4 issues
(9% discount)

Back Cover

€ 450

€ 855

€ 1255

€ 1638 + 1 PR page

Second Cover

€ 400

€ 760

€ 1116

€ 1456 + 1 PR page

Third Cover

€ 350

€ 755

€ 976

€ 1274 + 1 PR page

2 Page Spread

€ 550

€1045

€ 1535

€ 2002 + 1 PR page

ÑﬂÒÌ‡ ÔÓÁËˆËﬂ + 10%
îËÍÒË‡ÌÓ ÏﬂÒÚÓ + 15%
èÓÒÓ˜ÂÌËÚÂ ˆÂÌË Ò‡ ‚ Â‚Ó ·ÂÁ ÑÑë

Right page + 10%
Fixed place + 15%
Prices are calculated in EUR without VAT

á‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚË:
ë‡‚ËÌ‡ ïËÒÚÓ‚‡, ръководител отдел
å‡ÍÂÚËÌ„, marketing@adis.bg

For more information, please contact:
Savina Hristova, Head of Marketing Department,
marketing@adis.bg
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ˆÂÌÓ‡ÁÔËÒ Á‡ ÂÍÎ‡ÏÌÓ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÒÔËÒ‡ÌËÂ ÄDIS

 Цени, които не може да пропуснете
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ˆÂÌÓ‡ÁÔËÒ Á‡ ÂÍÎ‡ÏÌÓ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÒÔËÒ‡ÌËÂ ÄDIS

 Пълноценна отмора

РЕКЛАМНА ТАРИФА
СПИСАНИЕ АДИС

VII, VIII, IX. 2011

èçäàíèå íà

АДИС ЕООД
УПРАВЛЯВА СОБСТВЕНИ ИМОТИ
С РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ НАД 100 000 КВ.М.
Централен офис: София 1504, ул. „Велико Търново” 27,
тел. 02/943 44 81
факс 02/943 44 27

ADIS LTD.
MANAGES ITS OWN ESTATES
WITH A GROSS EXTERNAL AREA OF 100 000 SQ.M.
BG Headquarter: Sofia 1504, 27 Veliko Tarnovo Str.,
tel.: + 359 2 943 44 81
fax: + 359 2 943 44 27

 ìèêÄÇãÖçàÖ à èéÑÑêöÜäÄ çÄ ëéÅëíÇÖçà àåéíà:
ÄèÄêíÄåÖçíà, éîàëà, ÖäëäãìáàÇçà àåéíà
äöôà à êÖáàÑÖçñàà, ÉÄêÄÜà à èÄêäéåÖëíÄ

 PROPERTY MANAGEMENT & MAINTENANCE
APARTMENTS, OFFICES, EXCLUSIVE ESTATES
TOWN HOUSES & RESIDENCES, GARAGE & PARKING LOTS

www.adis.bg
 ëèéêí, ëÇéÅéÑçé ÇêÖåÖ à èéóàÇäÄ
ÑàèãéåÄíàóÖëäà äãìÅ ◊ÅéüçÄ à ëèÄ”
ÇàãÄ ÄÑàë, ÅéêéÇÖñ
èéóàÇçÄ ÅÄáÄ ÄÑàë, áãÄíçà èüëöñà

 SPORT, LEISURE & VACATION
BOYANA DIPLOMATIC CLUB & SPA
VILLA ADIS, BOROVETS
ADIS HOLIDAY INN, GOLDEN SANDS RESORT

 èêàÖåà à äéäíÖâãà
 RECEPTIONS & PARTIES

ãîäèíà XI, áðîé XCVI

