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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
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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 обо-

собени 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
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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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ОТКРИЙТЕ УДОВОЛСТВИЕТО ОТ ПОЧИВКА В ПЛАНИНАТА
ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА!
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РЕКЛАМНА ТАРИФА
СПИСАНИЕ АДИС

Зимна приказка в
планината: Вила Адис
Villa Adis: Winter
Fairytale
in the Mountain
ЗИМНИ ПРОМО ЦЕНИ 2011/2012 (ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ОТ 1 НОЕМВРИ 2011 ДО 29 ФЕВРУАРИ 2012)
WINTER 2011/2012 PROMO PRICES (VALID FROM NOVEMBER 01, 2011 TILL FEBRUARY 29, 2012)
Наемане на вилата от:
For:

Цени (петък, събота и неделя)
Prices: (Fr., Sat., Sun)

Цени (понеделник - четвъртък)
Prices: (Mon-Thurs)

6 човека/6 people

280 лв./BGN

260 лв./BGN

8 човека/8 people

350 лв./BGN

320 лв./BGN

* Цените са за нощувка за цялата вила с включен ДДС, курортен данък и туристическа застраховка.
* Prices are per stay and apply for the whole villa and incl. tourist fee, tourist insurance & VAT

ПАКЕТНИ ЦЕНИ/PACKAGE PRICES
Уикенд пакет
Weekend

Релакс пакет
Relax

2 нощувки
(петък и събота)
2 stays (Fr.&Sat)

7 нощувки/
7 stays

6 човека/6 people

540 лв./BGN

1680 лв./BGN

8 човека/8 people

670 лв./BGN

2120 лв./BGN

Наемане на вилата от:
For:

* Цените са с включен ДДС, курортен данък и
туристическа застраховка.
* Prices apply for the whole villa and incl. tourist fee,
tourist insurance & VAT

ПРАЗНИЧНИ ПАКЕТИ/HOLIDAY PACKAGES
Наемане на вилата от:
For:

8 декември/
8 December

Бъдни вечер и Коледа
Christmas Eve & Christmas

Нова година/New Year

6 човека/
6 people

2 нощувки/
2 stays

3 нощувки/
3 stays

2 нощувки/
2 stays

3 нощувки/
3 stays
(23,24,25.12)

3 нощувки/
3 stays
(31.12,1,2.01)

4 нощувки/
4 stays (30,31.12, 1,2.01)

8 човека/
8 people

720 лв./BGN

1040 лв./BGN

700 лв./BGN

990 лв./BGN

1050 лв./BGN

1320 лв./BGN

8 човека/
8 people

940 лв./BGN

1370 лв./BGN

890 лв./BGN

1270 лв./BGN

1340 лв./BGN

1700 лв./BGN

* Цените са с включен ДДС, курортен данък и туристическа застраховка.
* Prices apply for the whole villa and incl. tourist fee, tourist insurance & VAT

Сауната се ползва след предварителна заявка и заплащане: 30 лв.

www.adis.bg/villa
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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‡ 73 ÍÏ ÓÚ ëÓÙËﬂ Ë Ì‡
126 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, 73 km away from the capital – Sofia and 126 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.“

НАПРАВЕТЕ СВОЯТА РЕЗЕРВАЦИЯ:
Стефания Попова
тел.: 02/948 75 74
мобилен: 0882 177 710
holidays@adis.bg
CHECK FREE DATES &
MAKE YOUR BOOKING:
Stefaniya Popova
Phone: +359 2 948 75 74
Cell: +359 882 177 710

adis

C

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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“Наш дом”, “Жената днес” и “По-здрави”
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Редакционна колегия/Editorial Staff
Графичен дизайн Мариана Китанова Graphic designer Mariana Kitanova
Предпечатна подготовка Елина Куртева Prepress Elina Kurteva
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1164 София, бул. “Джеймс Баучер” 23, 1164 Sofia, Bulgaria, 23 James Boucher Blvd.

Всички права са запазени. Препечатване и възпроизвеждане на каквато и да е част от списанието не може
да става без изричното писмено разрешение на издателя. Редакцията не носи отговорност за
съдържанието и достоверността на публикуваните реклами.
All right reserved. No part of this magazine may be reproduced in any other way without prior written consent of ADIS.
ADIS cannot accept responsibility for the claims, goods or services of advertise.

Всички представени в брошурата имоти, собственост на АДИС ЕООД, се отдават под наем съгласно изискванията на ПРУПДТДДУК.
All properties of ADIS Real Estate included in this magazine are offered for rent in accordance to the regulations of the Procedure for Exercising the
State's Ownership Rights in Enterprises.
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АДИС ЕООД – 10 години истински професионализъм в
недвижимите имоти
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На 15 ноември 2011 г. АДИС ЕООД празнува своя 10-и
рожден ден. Дружеството е създадено през 2001 г. с
решение на правителството и е със 100% държавно
участие. Принсипал е министърът на външните работи на Република България. Новата агенция наследява
част от дейността на Бюрото за обслужване на
дипломатическия корпус по осигуряването и поддръжката на жилища за служители на чуждите посолства в
България. Основният предмет на дейност на дружеството през годините е управление на собствени
имоти – стопанисване и поддръжка.
Вече 10 години Агенция дипломатически имоти в
страната гради своята отлична репутация, която се
дължи на качеството на предлаганите услуги,
коректността към клиентите и професионализма на
нейния екип.
В момента АДИС ЕООД управлява собствено имотно
портфолио от над 100 000 кв. м, от които 47% за
жилищни нужди, 7% търговски площи, 21% офиси и
офис сгради, 26% гаражни и паркоместа, разположени в
едни от най-престижните райони на София.
Клиенти на агенцията са членовете на дипломатически, търговски и културни представителства, притежаващи съответния статут според Виенската конвенция за дипломатическите отношения, международни компании, банки и техните представителства в
България, както и едни от най-авторитетните български фирми.

През 2002 г. АДИС ЕООД става първата компания в
България, оперираща в сферата на недвижимите
имоти, внедрила сертифицирана система за управление на качеството
През 10-те години на своето съществуване, АДИС
ЕООД освен с обичайната си дейност се е занимивала
със строителна дейност, посредничество при сделки с
имоти, придобиване на нови имоти, консултации и
инвестиции. Също така дружеството развива дейност и по предлагане на два ваканционни обекта: ВИЛА
АДИС, к.к. Боровец и Почивна станция „АДИС”,
к.к.Златни пясъци, както и по поддръжката на паметника на културата Антова къща, който се намира в
Стария Пловдив.
Управители на Агенция дипломатически имоти в
страната ЕООД: г-н Деян Кавръков (2001 – 2006), г-н
Асен Македонов (2006 – 2009), г-н Пламен Георгиев
(2009 - до момента).
Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД
е участвала в множество благотворителни мероприятия, чиято цел е подобряване качеството на живот
както на нейните клиенти, така и на обикновените
граждани. Това е и основната причина през 2002 г. компанията да се ангажира с проекта „Приятели на Докторската градина” заедно с всички 12 дипломатически
мисии в квартала и редица корпоративни структури.
Също така през 2003 и 2004 г. под мотото „Истинските неща” се реновират фасадата на къщата-музей

на Пейо Яворов, музеят на Петко и Пенчо Славейкови и
фасадата на къща-музей Иван Лазаров. През 2003 г.
стартира инициативата „Бъдещите истински професионалисти”, включваща стипендия АДИС за студенти
от Университета по архитектура, строителство и

геодезия, както и едномесечен стаж в агенцията.
През цялата 10-годишна история от създаването на
АДИС ЕООД основна ценност на дружеството е нейният екип от професионалисти, които дългогодишно
допринасят за високото качество на обслужване.

ADIS Ltd. – 10 Years
of Real Estate Professionalism
November, 15th 2011 marks the 10th anniversary of the
Domestic Diplomatic Properties Agency. ADIS is
100% state-owned company and was established by а
government decree. Minister of Foreign Affairs of
Bulgaria serves as principal of ADIS Real Estate. The
newly established agency inherited part of the activities
of the Bureau of Diplomatic Corps Service in the
provision and maintenance of housing for employees of
foreign diplomatic missions in Bulgaria. The main activity
of the company over the years has been property
management and maintenance of own estates.
For 10 years Domestic Diplomatic Properties Agency
has been building its excellent reputation due to
quality of service, integrity and professionalism of its
team.
Nowadays ADIS Real Estate manages its own property
portfolio of over 100 00 sq.m, including 47% residential
estates, 7% commercial properties, 21% office area and
26% garage & parking lots situated in some of the
most affluent office-residential areas of Sofia.
Clients of ADIS Real Estate are mainly members of the
diplomatic, commercial and cultural missions, holding
the respective status under the Vienna Convention on
Diplomatic Relations, big multinational companies and
their branch offices in Bulgaria, as well as some of the
leading Bulgarian companies.
In 2002 the company was the first real estate agency in
Bulgaria meeting Quality Management Standards.

During 10 years of work besides its main purpose the
Domestic Diplomatic Properties Agency had been
occupied with various business activities such as
construction, brokerage, acquiring new properties,
consulting and investment. The company also manages
two vacational properties – VILLA ADIS, Borovets ski
resort, and ADIS Holiday Inn, Golden Sands resort, as
well as Antov House in Old Plovdiv.
CEO of ADIS Real Estate: Mr. Deyan Kavrakov (2001
– 2006), Mr. Assen Makedonov (2006 – 2009), Mr.
Plamen Georgiev (2009 – till present).
ADIS has participated in many charitable activities that
have aimed at improving the quality of life of both the
company’s clients and ordinary citizens. That’s why in
2002 the company was engaged with Friends of
Doctors’ Garden Club along with 12 local diplomatic
missions as well as a number of corporate structures.
“The Real Things” campaign held in 2003 & 2004 was
focused on restoration works of Petko & Pencho
Slaveykovs’ Museum as well as renovation of the facade
of Peyo Yavorov and Ivan Lazarov House - Museums.
“Future real estate professionals” campaign included
establishment of ADIS scholarship for students of the
University of Archeology, Civil Engineering and
Geodesy (UACEG), Sofia and 1 month training program.
ADIS’ team of highly qualified professionals is the
greatest asset of the company contributing to the
quality of service offered.
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SOFIA, GEO MILEV QT.
4, Alfred Nobel Str.
Lovely building, located in close proximity to the
Ministry of Foreign Affairs. The property is very
suitable for chancery of an embassy or
representative office.
GEA: 1390 sq.m/14 956 sq.ft./
Total area: 416 sq.m/4476 sq.ft/
Yard: 1330 sq.m/14 311sq.ft.
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.

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.
РЗП: 1390 кв.м./ЗП: 416 кв.м./Двор: 1330 кв.м.
Сутерен: кухня, зала за фитнес, тоалетна, помещение за
абонатна станция, помещение с генератор, помещение за
сървър, девет складови помещения.

Monthly rent: EUR 6300*
*The rental price is without VAT

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

10 години АДИС

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.
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.
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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 a 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.
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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.
*Rental price includes apartment use expenses & expenses for the common areas. Additional options on request available.

SOFIA, IZTOK QT.
17 Frederic Joliot Curie Str., fl. 14,
ap. 26

10 години АДИС

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

Ì‡ÂÏË rentals

СОФИЯ, ЦЕНТЪР
Бул. +Янко Сакъзов”, ет. 6, ап. 20
Ако търсите жилище, АДИС ЕООД представя на вашето
внимание този собствен имот под наем, предлаган без
комисиона от наемателя.
Напълно обзаведен кокетен апартамент в поддържана сграда
с 24 часова охрана и камери. Локацията на имота осигурява
редица преимущества - близост до красивия централен парк
"Владимир Заимов", на 5 минути с кола или 10 пеша от редица
институции и забележителности на столицата. От
прозорците си ще може да чуете камбаните на хрампаметник "Св. Александър Невски", един от символите на
София.
Апартаментът се състои от дневна, напълно оборудвана
кухня, трапезария, спалня, баня и тоалетна. Мястото има
отлични транспортни комуникации. Обща площ от 90 кв.м.
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Месечен наем: EUR 490*
*Посочената месечна наемна цена не включва ДДС.

SOFIA, CENTER
Yanko Sakazov Blvd., fl. 6, ap. 20
If you are looking for a residential estate
for rent, here is what ADIS Real Estate
has to offer.
This welcoming fully furnished apartment
with excellent transport communications is
just a step from the beautiful Vladimir
Zaimov city park. Set in a building with
24/7 surveillance. The building is located in
the center of the city, 5 min. drive or 10
min. walk from state institutions,
universities, cultural and institutional sights.
You can even hear the ensemble of
Alexander Nevsky Cathedral church bells
from your window.
The apartment is offered fully furnished and
comprises living room, dining area, kitchen,
bedroom, bathroom and toilet. Total area
of 90 sq.m/968 sq.ft.
Monthly rent: EUR 490*
*rental price doesn’t include VAT

èêÖÑàåëíÇÄ çÄ àåéíA

професионално управление

от АДИС ЕООД
комуникативно
местоположение, отлични
транспортни връзки
24 часова охрана на сградата
пълно обзавеждане на имота

äÓÌÚ‡ÍÚË Ò ·ÓÍÂ ‡ÈÓÌ:
Весела Ляхова
02/948 75 70
0882 177 782

liahova@adis.bg
Find out more:
Vesela Liahova
+359 2 948 75 70
+359 882 177 782

BENEFITS OF THE PROPERTY

professional property

management by ADIS Real
Estate
communicative location; easy
transportation
24 hour doorman
complete furnishing of the
property

*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.

SOFIA, CENTER
Yanko Sakazov Blvd., fl. 5, ap. 16

10 години АДИС

Cozy apartment primely located in a
building with 24/7 doorman and
surveillance next to Vladimir Zaimov
city park. It’s offered for rent fully
furnished. Total area: 90 sq.m/968
sq.ft.
The apartment is offered fully
furnished and comprises living room,
dining area, kitchen, bedroom,
bathroom and toilet.

Monthly rent: EUR 490*
*rental price doesn’t include VAT

СОФИЯ, ЦЕНТЪР
Бул. Янко Сакъзов”, ет. 5, ап. 16
Напълно обзаведен апартамент под наем в тих, но
същевременно комуникативен район на столицата.
Жилищната сграда, в която е разхоложен този имот, е в
самия център на София, непосредствено до парк "Заимов".
Апартаментът с площ от 90 кв.м се предлага под наем.
Разпределение: входно антре, дневна, кухня, трапезария,
спалня, баня и тоалетна.

Месечен наем: EUR 490*
*Посочената месечна наемна цена не включва ДДС.

èêÖÑàåëíÇÄ çÄ àåéíA

професионално управление

от АДИС ЕООД
комуникативно
местоположение, отлични
транспортни връзки
24 часова охрана на сградата
пълно обзавеждане на имота

äÓÌÚ‡ÍÚË Ò ·ÓÍÂ ‡ÈÓÌ:
Весела Ляхова
02/948 75 70
0882 177 782

liahova@adis.bg
Find out more:
Vesela Liahova
+359 2 948 75 70
+359 882 177 782

BENEFITS OF THE PROPERTY

professional property

management by ADIS Real
Estate
communicative location; easy
transportation
24 hour doorman
complete furnishing of the
property

*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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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

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК
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ËÏÓÚË, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ì‡ ÄÑàë properties of ADIS

Ì‡ÂÏË rentals

Ул."Фр. Жолио-Кюри" 16, бл. 155,
ап. 20, ет. 5
Слънчев и приятен апартамент под наем
с площ от 143 кв.м. в реномиран жилищен
район на София. Оферира се необзаведен.
Обхваща дневна с трапезария, кухня, две
спални, баня с вана, тоалетна и тераси.
Местоположението гарантира
спокойствие, но същевременно лесни и
удобни комуникации. Имате богато
разнообразие от хипермаркети в близост Фантастико, Лидл и Била. Ако
предпочитате разходките, съвсем наблизо
е Борисовата градина. Сградата има
денонощна охрана и наблюдение.
Месечен наем: EUR 800*
*Посочената месечна наемна цена не
включва ДДС.

SOFIA, IZTOK QT.,
16, Frederic Joliot Currie Str., bl.155, ap.20, fl.5
Sunny and pleasant 143 sq.m/1539 sq.ft. apartment for
rent located in a prestigious residential area of Sofia. It’s
offered unfurnished. Two bedrooms, living room with
dining area, kitchen, walk-in closet, full bathroom, toilet.
This apartment enjoys location guaranteeing tranquility
but at the same time easy & comfy transportation. If you
are in to walk in the park, one of Sofia’s biggest city
parks – Borissova gradina is nearby. There is a variety of
markets in the area – Fantastiko, Lidl, Billa, etc. The
building has 24/7 doorman and surveillance.
Monthly rent: EUR 800*
*rental price doesn’t include VAT

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.

10 години АДИС

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.
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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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
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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.

ÑÄ èöíìÇÄåÖ áÄÖÑçé

LET'S TRAVEL TOGETHER

Русе - задължителната
спирка на всеки турист
Ходили ли сте в Русе? Не?
Голям пропуск! Поправете грешката при пръв удобен случай.
Защо ли? Ей сега ще ви кажем защо.

Река Дунав
The Danube River

Текст и снимки: Красимира Пастирова

Ако България е на 13 века, той е на 19. Ако софиянци са столичани,
търновци - боляри, то русенци са аристократи. Ако търсите къде
за първи път са въведени новостите в България през ХХ век,
отговорът е: в Русе. Неслучайно русенци считат, че всичко, носещо
№1, е с русенска регистрация. Освен това няма българин, пък и
чужденец, който, виждайки този крайдунавски град за първи път, да
не ахне и да не възкликне, че друг такъв в страната няма. Да,
наистина Русе е уникален град не само с архитектурния си облик, но
и с хората си и невероятната атмосфера, за която допринася
немалко и близостта му с река Дунав.
През 1878 г. Русе е първият по големина град в Княжество България.
Първата железопътна линия в страната Русе-Варна е прокарана
през 1866 г., тук е създадено първото образцово земеделско
стопанство в страната - Образцов чифлик (1866 г.), първото
морско училище в България (1881 г.), първата метеорологична
станция (1883 г.), първата кинопрожекция в България се е състояла в
Русе през 1897 г., първият асансьор е пуснат тук и т. н. Като
казахме асансьор, когато дойдете в Русе, не бива да пропускате да
посетите клуб-ресторант „Асансьора”. В „До Чикаго и назад”
Алеко Константинов пише за едно „русчушко еврейче”, което
продава марки в българския павилион на изложението в Чикаго. Това
е Соломон Блаущайн. Съпругата му Розали има модна къща за дамски
и детски шапки. Със спечелените средства от търговията с
пощенски марки и модните творения на Розали Соломон построява
сградата „При Чикаго”. В нея са се помещавали хотел, ресторант и
модната къща на Розали. Точно тук е бил монтиран първият
асансьор в България. Разбира се, тогава градът не е бил
електрифициран и задвижването е ставало ръчно от няколко
здрави мъже. Асансьорът е стигал до покрива, където е била
лятната градина на ресторанта. При влизане в сградата на пода в
коридора и сега се виждат инициалите СРБ (Соломон и Розали
Блаущайн) и годината на построяване на сградата - 1896 год. В

заведението има ретро снимки на къщата от времето на Соломон
и Розали.
Това, с което ще ви впечатли Русе най-много, е неговата
архитектура.
В края на XIX-началото на XX век Русе се превръща в най-големия и
красив град на България, с подчертан европейски облик. През този
период се изграждат редица стилни сгради с една уникална външна и
вътрешна декорация в стил сецесион, проектирани и построени от
италиански, австрийски, немски и български архитекти и
строители. Творчеството им е образец на стил неокласицизъм и
сецесион, характерни за Западна Европа от средата на XIX век до
Първата световна война. Интересно е да споменем, че през 1893 г.
русенската община приема правилник за строежа на частни сгради.
В него се нарежда безапелационно „всички къщи по главната градска
улица да бъдат украсени с пластична каменна декорация”.
Като говорим за красиви сгради, ще започнем както подобава - с
дворец. А говорим ли за сецесион, няма как да не споменем първата
административна сграда у нас, строена за окръжно управление след
Освобождението – двореца на Батенберг. За неин проектант бил
поканен арх. Фридрих Грюнангер, един от първите архитекти
чужденци, пристигнали в България след Освобождението. Авторът
проектирал най-внушителната сграда в младата ни държава.
Съгласно традицията по онова време да се отбелязва времето на
градежа с римски цифри на фасадата били написани годината и
името на княз Александър Батенберг. Строежът на двореца
продължил 10 години. Две години след завършването му арх.
Грюнангер бил удостоен с честта да проектира източното крило
на царския дворец в София. В двореца на Батенберг днес се
помещава Русенският регионален исторически музей, който е
създаден през 1904 г. Тук се съхраняват около 140 000 експоната от
региона на Русе и Североизточна България.
В близост до двореца се намира и регионалната библиотека
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Площадът пред Двореца Батенберг е всъщност старият градски център на Русе
The square in front of the Battenberg Palace was Rousse old city center back then

„Любен Каравелов”. Няма да ви записваме в нея и да ви караме да
четете книги по бързата процедура. Споменаваме тази сграда,
защото тя е един от образците в града на стила сецесион.
Строена е през 1911 г. за първата у нас Търговско-индустриална
камара. Проектът бил на арх. Никола Лазаров, дипломиран в
Париж. Внушителната сграда струвала по онова време на
камарата 180 000 лева. В ажурния парапет на стълбището арх.
Лазаров вплел герба на търговията.
Друга сграда, която трябва да се види в Русе, отново в този
архитектурен стил, е родната къща на Нобеловия лауреат
Елиас Канети. Тя се намира на улицата, която води към Речната
гара на Русе. На стотина метра от нея, по пътя към река Дунав,
се намира една също тъй красива сграда, която има доста
интересна съдба и присъства в градските легенди на едно от
първите места. Oще преди Освобождението гъркът Дина Бебис
пристигнал в Русе да търси препитание. Той започнал работа
като хамалин на русенското пристанище. Благодарение на
вродената си предприемчивост и трудолюбие за кратко време се
превърнал в един от крупните търговци на жито в града. Скоро в
Русе се заселил и брат му Зисо, с когото заедно започнали да
извършват и банкови операции. Двамата братя натрупали
сериозно състояние и през 1888 г. възложили на архитект
Валсамаки проектирането на новата им къща. Масивната сграда
била построена още същата година. Архитектът лично поканил
двама художници да декорират с пищни фрески интериора. Около
1906 г. антигръцките настроения в града принудили Зисо Бебис да
повери семейните ценности и фирмените пари на тогавашния
градоначалник Иван Ковачев, негов добър познат. Когато всичко се
нормализирало обаче, Ковачев отказал да върне повереното. Зисо
се почувствал опозорен и разорен. Това го довело до
самоубийство. Брат му Дина не можал да понесе смъртта на
брат си и бързо продал къщата. Новият стопанин, австриецът
Хуго Шоберман, бил собственик на модерните градски таксита.
Той обаче не успял за дълго да задържи разкошната си къща. Една
нощ през 1910 г. играл на покер с индустриалеца Петко
Хаджипетков. Първо голяма сума пари загубил Петков. Затова в
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играта се намесила съпругата му, която била доста добър играч.
Късметът бил на нейна страна и Шоберман загубил спечеленото.
Играчите се договорили за решително, последно раздаване, с
много висока миза. Шоберман заложил красивата си къща, а
Петков - красивата си жена. Спечелил индустриалецът. Сега тази
къща е реконструирана и превърната в хотел „Ана Палас”. Той е
уникално съчетание от стария Русе и новия свят. Обзаведен с
мебели, характерни за русенските къщи от края на XIX век, с
реставрирани автентични сто и двадесет годишни гардероби и
кахлени печки.
Ако след хотел „Ана Палас” завиете надясно и тръгнете по
крайбрежния булевард, ще стигнете и до Къщата на Калиопа. Така
се казва музеят на градския бит и култура. Той се намира в сграда,
построена през 1864 г., в която се помещавало консулството на
Прусия. Сградата е по-популярна под името Къщата на Калиопа,
защото друга градска легенда гласи, че къщата е била подарена на
хубавата Калиопа (Мария Калиш - съпруга на пруския консул Морис
Калиш) от влюбения в нея управител на Дунавския вилает
Мидхат паша. Експозицията представя ролята на град Русе като
врата към Европа и навлизането на европейската градска култура
в България в края на IX и началото на XX век. Показани са примерни
интериори на гостна, всекидневна, музикален салон и спалня с
мебели от Виена, както и колекции от градско облекло, накити,
аксесоари, сребърни прибори, порцелан и др. В музея може да се
види и първият роял, внесен в България от Виена. На горния етаж
на къщата са запазени стенописите, изработени през 1896 г. от
австрийския майстор Шауесберг. Тръгвайки по ул. „Духовно
възраждане”, която е перпендикулярна на музея, ще се озовете на
градския площад. Това е сърцето на „стария” град. В центъра на
площада се намира Паметникът на свободата. Той е построен в
началото на XX век от италианския скулптор Арнолдо Цоки. С
течение на времето става един от символите на града и е част
от герба му. Статуята на върха представлява фигура на жена,
която държи меч в лявата си ръка, сочейки с дясната посоката,
откъдето са дошли освободителите. Паметникът и градската
градина, в центъра на която той извисява ръст, са открити през

Русенска опера се намира до катедралния
храм BСв. Троица”.
Rousse Opera House next to Sveta Troitsa
Cathedral.

1909 г. По подобие на Борисовата градина в София, както и на
Люксембургската в Париж градската градина първоначално е била с
желязна ограда, която вечер се заключва. На 50 метра от
паметника се намира другият символ на града – Доходното здание.
То е построено в периода 1898-1902 г. с цел да приюти театралните
представления в града. Проектът е дело на виенския архитект Паул
Бранк. Името произлиза от идеята сградата да носи на
тогавашното училищно настоятелство доходи от наемите за
театрален салон, библиотека, казино и магазини. Фасадата на
сградата е в стил неокласицизъм, украсена с пластични орнаменти,
архитектурни детайли и скулптурни фигури, символизиращи
земеделието и войната. На върха на сградата има статуя на
крилатия Меркурий. В днешно време Доходното здание вече е
паметник на културата и в него се помещават двете сцени на
Русенския драматичен театър „Сава Огнянов”. Говорим ли за
изкуство, не бива да пропуснем и Операта в Русе. Ако дойдете в
града по време на музикалния сезон, задължително посетете някой
от спектаклите. Русе неслучайно е считан за града с най-музикална
публика, тъй като тук от 50 години се провежда фестивалът
Мартенски музикални дни, а творците, излезли от Училището му
по изкуствата, шестват по световните сцени. Долепена до
внушителната сграда на Операта се намира и катедралният храм
„Света Троица”. Тя също представлява интерес от архитектурна
гледна точка. И до днес старите русенци я наричат Дълбоката
църква. Строена е през 1632 г., по време на османското иго, когато
турците не позволявали християнските храмове да са по-високи от
турските минарета. Вкопана в земята, тя представлява
трикорабна псевдобазилика. Най-високата част от храма е
камбанарията, която се издига на 19 метра и има 5 камбани. До
стената й са разположени два паметника на английски офицери,
загинали по време на Кримската война, когато англичаните воюват
на страната на Турция срещу Русия. В преддверието на храма се
намират гробовете на четирима Доростоло-Червенски
митрополити. Около храма „Света Троица” се е намирало старото
християнско гробище на града, като все още има запазени няколко
надгробни паметника. Интересна подробност от градежа на храма
е, че камъните за построяването на камбанарията са взети от
стената на Русчушката крепост. От нея до наши дни е запазена
само вратата Кюнт Капу. Буквално Кюнт Капу се превежда като
Вратата с тръбата, тъй като покрай нея е минавал тръбопровод
(кюнт), който е бил част от водоснабдителната система на града.
Този водопровод е захранвал чешмата в двора на СветиГеоргиевското училище (днес училище „Ангел Кънчев”). Тази чешма е
единствената запазена от XVIII век до сега в града. През 1878-а по
клаузите на Берлинския мирен договор всички крепости в

Княжество България са разрушени. От Русчушката крепост е
запазена само тази порта и нейната обкована с желязо врата.
Друга забележителност от най-древни времена, която трябва да
бъде видяна, е крепостта „Сексагинта Приста”. Това съоръжение
от римско време е било построено върху развалините на старо
тракийско селище. След направени разкопки са намерени артефакти
от II-I век преди новата ера, доказващи съществуването на
тракийско селище на същото място.
Римската крепост е създадена най-вероятно в средата на I век, по
време на царуването на император Веспасиан. През 2006 г.
археолози откриват останки от римски военен кораб. Римското
име на град Русе е било Сексагинта Приста, което означава
Пристанище на шейсет кораба. „Сексагинта Приста” споделя
съдбата на останалите крепости по десния бряг на долната част на
река Дунав. Тя завършва съществуването си след атаките на авари
и славяни, а върху нейните руини и изграден средновековният град
Русе. В наши дни „Сексагинта Приста” е открита експозиция на
регионалния исторически музей.
От римската крепост, движейки се по Главната улица на града, в
източна посока ще стигнете до Парка на младежта. Тук първата
забележителност, която ще видите, е Домът на културата, а
встрани от нея извисява ръст една от гордостите на русенци
- Вазата. Това е едно от любимите места за среща на няколко
поколения русенци.
Вазата е строена в средата на 50-те години на ХХ век. Тя е с
височина 3.40 м, а в най-широката част обиколката й достига 7 м.
Направена е като адаптиран вариант на подобна декоративна ваза
на румънското парково изкуство в Букурещ.
Паме
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Периодично (през 4 години) русенските градинари й правят
„ремонт”, като подновяват 24 кв. м мрежа, сместа от
пръст, тор и пясък, с които се покрива металната й
конструкция. Между 24 и 28 хиляди стръка цветя я украсяват
всяко лято по различен начин.
В края на парка, в близост до река Дунав, се намира и
Националният музей на транспорта. Той се помещава в
сградата на първата железопътна станция в България, която
е била построена през 1866 г. и е обявена за исторически
паметник.
Музеят разполага и с експозиция на открито, където са
изложени няколко парни локомотива, различни модели вагони,
включително частният царски вагон на цар Фердинанд I, и
други интересни експонати. Откритата част на музея
неведнъж е ползвана за снимки на известни филми,
включително и „Турски гамбит” на Никита Михалков.
Ако след толкова ходене все още не сте се уморили, вземете
едно такси и кажете на шофьора: карай към Левента.
Крепостта „Левент Табия” е разположена на най-високата

LET'S TRAVEL TOGETHER
точка на Русе - възвишението Саръ баир. Оттук ще видите
целия град като на длан заедно с реката и дори румънския
бряг.
Крепостта е построена през 20-те години на XIX век от
Османската империя като част от отбранителна система.
Проектът на крепостта е дело на пруския военен инженер
офицер Хелмут фон Молтке. „Левент Табия” е било здраво и
сигурно съоръжение и остава невредимо до Освобождението,
след което продължава да служи за целите и нуждите на
новосформираната Дунавска военна флотилия. Фортът е
побирал гарнизон от 3000 войници и артилерия. Стените му
на места са с дебелина до метър. През 1972 г. „Левент Табия”
е превърнат в изискан ресторантски комплекс, в който са
обособени зали, наречени на различните държави, през които
тече река Дунав. От 2005-а комплекс „Левента” е
модернизиран и е част от „Винарска къща Русе”, така че,
стигайки дотам, си заслужава да пиете по чаша бутиково
вино и да си обещаете, че ще се върнете пак в красивия и
уникален град Русе.
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ROUSSE – A MANDATORY
TOURIST PIT STOP
Have you been to Rousse? No?
Huge mistake! You must correct it as soon as possible!
Why? Here are some reasons why…

Text and photos: Krasimira Pastirova

If Bulgaria is 13 centuries old, Rousse is 19. If those from Sofia have the
chance to live in the capital city and the citizens of Tarnovo – to be
called bolyars, the local people of Rousse are considered to be
aristocrats. If you are interested where the first innovations in Bulgaria
have been introduced during the XX century, the answer is – in Rousse.
It is not by chance that the citizens of Rousse believe that everything
bearing № 1 is registered in their town. Moreover, there is nor Bulgarian,
neither a stranger who, when seeing the town by the Danube for the
first time, could resist the desire to exclaim that there is no town like this
anywhere else in the country. Indeed Rousse is a unique city not only
for its architectural style, but also for its people and the incredible
atmosphere, which is contributed by its proximity to the Danube. In
1878 Rousse served as the major town in the Principality of Bulgaria.
1866 was marked with the launch of the first railway line Rousse-Varna
and the first agronomical school „Obraztsov chiflik“. Then followed the
Фрагмент от
архитектурния ансамбъл на
Доходното здание
Fragment of the architectural
ensemble of Dohodno Zdanie

first marine school (1881), the first meteorological station (1883), the first
movie projection (1897), the first manually operated elevator etc. When
we speak about elevators, upon arrival at Rousse you should visit the
well-known Asansyora (The Elevator) club-restaurant. In his emblematic
work „To Chicago and Back” Aleko Konstantinov talked about a
„ruschushko evreiche”, selling stamps at the Bulgarian booth at the
exhibition in Chicago. That was Solomon Blaustein. His wife Rosalie was
owner of a fashion atelier for women’s and kid’s hats. With money
earned from trading stamps and Rosalie’s fashion accessories, Solomon
paid the construction of “At Chicago” building which housed a hotel,
restaurant and the fashion house of Rosalie. Right in here the first
elevator in Bulgaria was installed. Of course, by then the city has not
been electrified and the drive was done manually by several strong
men.
The elevator has reached the roof, where there was the summer garden
of the restaurant. Upon entering the building we see the initials of the
owners on the floor of the hallway SRB (Solomon & Rosalie Blaustein) as
well as the construction year – 1896. The restaurant still keeps old
images of the house from the time of Solomon and Rosalie.The most
impressive part of Rousse is its remarkable architecture. By the end of
19th and the beginning of 20th century Rousse became the biggest and
most beautiful town of the country with distinct European outlook.
During this period a number of stylish buildings with unique exterior
and interior decoration in Secession style, designed and built by Italian,
Austrian, German and Bulgarian architects and builders have been
constructed. Their work is a sample of the Neo-Classicism and the
Secession, typical for Western Europe by the end of the 19th till the First
World War. It’s an interesting fact that in 1893 the Municipality of Rousse
adopted a series of construction regulations concerning private
buildings, incl. “All buildings located on the main street should be
decorated with plastic stone decoration.”
Speaking of stunning buildings, let’s start with… a palace. And speaking
of Secession, here is the first governmental building after the Liberation
– the Battenberg Palace. Austro-Hungarian architect Friedrich
Grünanger, one of the first foreign architects to arrive in Bulgaria after the
Liberation, was asked to build the first governmental building for the
purpose. He constructed the most impressive building in our young
country after the Liberation. The construction works lasted for 10 years.
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Русенци наричат храмa Св. Троица” Дълбоката църква, тъй като е
вкопана в земята. В нейния двор расте и най-старото дърво в града дъб на близо 400 години. Засадено е през 1632 година, когато е построена
църквата. Четири човека трябва да се хванат за ръце, за да обгърнат
вековното дърво.

LET'S TRAVEL TOGETHER
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People of Rousse call Sveta Troitsa Churh the Deep Church because it’s digged into the ground.
A 400 year old oak tree, the oldest in town, grows in the church yard. It was planted in 1632, the
year the church was built. Four people should gather around it in order to embrace it.
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Two years after finishing the Battenberg Palace in Rousse, arc. Grünanger was
honored to construct the Eastern part of the Royal Palace in Sofia. Nowadays the
Battenberg Palace accommodates the Rousse Regional Historical Museum
which was established in 1904 and holds approximately 140,000 items from the
Rousse region and South-Eastern Bulgaria.
Lyuben Karavelov Regional Library is in close proximity to the palace. No, we
are not gonna make you sign up for a library card or read books on fast manner.
This building is worth mentioning because it’s exemplary of the Secession style.
Lyuben Karavelov Regional Library was designed by the Bulgarian architect
Nikola Lazarov in 1911 especially for Rousse Chamber of Commerce and Industry.
By then the overall cost of that remarkable building was 180 000 leva.
Another great Secession example that should be seen in Rousse is the birthplace
of Elias Canetti, a renowned Nobel Prize laureate in literature. The house is
located at the street leading to the Rousse River station. Just 100 meters away,
on the way of Danube River, there is a beautiful building with fascinating fate and
active presence in local urban legends. Before the Liberation, the Greek Dina
Bebis, came to Rousse to seek a livelihood. He started working as a porter at the
Rousse river port. Bebis had innate entrepreneurial skill. Thanks to this quality,
and his sole-handed endeavour, he quickly became one of the big wheat
merchants in the town. Soon, his brother Ziso settled in Rousse and the two of
them started carrying out banking operations together. The two brothers made a
fortune and, in 1888, commissioned the architect S.Valsamaki to design their
house. The substantial building was erected the same year. The architect
personally invited two artists to paint the interior with lavish frescos. The
chandelier, installed in the reception hall, was remarkable. It was made abroad
from cast bronze and hung from a medallion depicting a female head, stylized
flowers and birds. Ten years later, Dina Bebis gave a section of his house to the
Principal Management of the railway line Rousse – Gorna Oriahovitsa, in which
the chief investors were the famous Simeonovi brothers. Around 1906, antiGreek tendencies in the town forced Ziso Bebis to entrust the family valuables
and the company money to the town‘s Chief of Police, Ivan Kovachev, a good
acquaintance of his. When life returned to normal, Kovachev refused to return
the entrusted wealth. Ziso felt disgraced and ruined. He committed suicide.
Dina could not bear the loss of his brother and sold the house even though he
remained in town. The new owner, the Austrian Hugo Shoberman, ran the
modern city taxis. His taxi park was in front of a substantial commercial building
owned by the municipality. However, the people in Rousse did not have faith in
the new transport vehicles and favoured the services of Sharket-Arabasa which
provided horse-carriages. One winter, in an attempt to prove the safety of his
taxis, Shoberman took a risk on the frozen Danube and drove a taxi across the
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Гербът на Двореца Батенберг
The coat of arms of the
Battenberg Palace

ice to the Romanian bank. The extravagant advertisement won the trust
of the population. Nevertheless, he did not manage to hold onto his
outstanding house for very long. One night, in 1910, he played poker
with the industrialist Petko.H.Petkov. Initially Petkov lost a huge amount
of money. Therefore his wife, who was a rather good player, joined the
game. Luck was on her side, and Shoberman lost all he had won.
Before the last, decisive game, the players agreed to offer very high
stakes. Shoberman staked his beautiful house and Petkov, his beautiful
wife. Petkov was the winner. Now this house is completely refurbished
and turned into ANNA PALACE hotel, a unique combination between
the Old Rousse and the new contemporary world. The hotel is
equipped with furniture, typical of а Rousse home by the end of XIX
century, with restored authentic 120-year wardrobes and tile stoves.
If you turn right just after ANNA PALACE hotel and take the riverside
boulevard you’ll reach the Kaliopa House or the Museum of Urban
Lifestyle built in 1864, which housed the consulate of Prussian in the
past. According to a legend, the house was bestowed upon the
beautiful Kaliopa (born Maria Kalish), the wife of the Prussian consul
Kalish, by the governor of the Danubian Vilayet, Midhat Pasha, who was
in love with her. The exposition represents the role of Rousse as a
gateway towards Europe, and the influx of European urban culture into
Bulgaria at the end of the 19th and the beginning of the 20th century.
Sample interior layouts of living room, music hall and bedroom with
furniture from Vienna and collections of urban clothing, jewelry,
accessories, silverware, porcelain are shown. The first grand piano,
imported into Bulgaria from Vienna, can be seen here. The upper floor
still preserves the beautiful murals made several years after the
construction of the house by the Austrian artist Karl Schauersberg. A
short walk trough ‘Duhovno vuzrajdane’ street leads you to the heart of
the old town – the city square. The Monument of Liberty is situated
on the central square of the town. It’s built at the beginning of XX
century by the Italian sculptor Arnoldo Zocchi. As time went by, it
gained significance as one of the city’s symbols, and now forms a part
of its coat of arms. The statue on top represents a female figure,
holding a sword in her left hand, while pointing with her right hand to
the direction from where the national liberators arrived. The monument
as well as the city garden where it’s located was opened in 1909. Like
‘Boris Garden’ in Sofia, Luxembourg and Paris city gardens, the Rousse
Garden had an iron fence and was originally locked at night. Just 50 m
away from the Monument of Liberty we see another symbol of the
city – Dohodno Zdanie. It is an imposing Neoclassical edifice in the
city centre of Rоusse, built in 1898–1902 by the Austrian architect Peter
Paul Brang in order to accommodate the local theatre performances.
The name originates from the construction’s purpose: to provide the
school board of trustees with funds by means of the theatre hall, library,
casino and shop rents. The facade of the building is decorated in
neoclassical style, decorated with plastic ornaments, architectural details
and sculptural pieces, symbolizing agriculture and war. There is winged
Mercury at the top. Nowadays Dohodno Zdanie is a monument of
culture and home of Sava Ognyanov Drama Theatre. Speaking of art
we couldn’t miss the Opera Theatre. If you come here during the
music season you should visit some of the concerts and performances.
Rousse is considered without a doubt the city with the most musical
audience, because the March Music Days International Festival has
been held in Rousse for 50 years and artists graduating the National
School of Arts step into the world arts scene. Behind the magnificent
opera house is the Sveta Troitsa Orthodox Cathedral (Church of the
Holy Trinity) built in 1632 by the time of the Ottoman presence. It’s
very interesting from architectural point of view and is still called
“Dalboka curkva” (Deep church) by the elderly citizens of Rousse. The
Turkish stipulation that no church should stand higher than a mosque
led builders here, as elsewhere, to build partially underground. Large,
well-preserved murals and 16th-century crosses and icons are the

standouts here, as are the tower’s stained-glass windows. The 19 meter
bell tower with 5 bells is the highest point of the church.
A curious fact is that stones for the erection of the bell tower were
taken from the wall of the Rusçuk fortress. Kyunt Kapu was the only
one preserved till present days. Kyunt Kapu is literarily translated as
‘the door with the pipe’ as it passes along the pipeline (kyunt), which
was part of the city water supply system. This water fed the fountain
set in the courtyard of Saint-Georgievski School (nowadays Angel
Kanchev School). This fountain is the only preserved city fountain from
the 18th century until now. In 1878 in accordance with the terms of
the Berlin Peace Treaty all fortress in the area of the Principality of
Bulgaria had to be destroyed. The only thing preserved from the
Ruschushka fortress was Kyunt Kapu and its iron-studded door.
Another interesting place that should be seen is the Roman Fortress
of Sexaginta Prista. That facility was built on the remains of an old
Thracian village. Artefacts from II-I century were found proving the
existence of a Thracian settlement on this land. The fortress was
constructed in the middle of I-st century during the reign of Emperor
Vespasian. In 2006 the archaeologists found the remains of a Roman
military ship. Sexaginta Prista was the Roman name of Rousse,
meaning “Harbour of Sixty Ships”. Sexaginta Prista fortress shared the
fate of the other forts on the right riverside of the Lower Danube. It
finished its existence after the attacks of Avars and Slavs in the end of
VIth and the beginning of VIIth century. Later the town of Rousse
arose over its ruins. Nowadays Sexaginta Prista fortress
accommodates the open exhibit of the Regional Historical Museum,
Rousse.
From the Roman fortress, moving along the main city street, at the
East direction you’ll get to the Youth Park. Here, the first landmark
you’ll see is the House of Culture and the Vase – the pride and joy of
Rousse people. That is one of the most favorite meeting places for
several generations. The flower vase was made in the mid-50s of ХХ
century as replica of a decorative flower vase in Romanian Art Park in
Bucharest. It’s 3.40 m in height and its widest part reaches up to 7 m.
On a four year base the Rousse gardeners make a reconstruction of
the vase renewing the 24 sq. m net, mixture of soil, manure and sand,
which covers its metal construction. Each year it has been decorated
with between 24 and 28 000 stems flowers in various ways.
The National Transport Museum is situated at the end of the park,
near Danube River, the country’s first railway station, built in 1866 and
proclaimed as a historical monument.
The outside exhibit of the museum features a few steam engines,
various types of railroad carriages including the personal carriage of
King Ferdinand I and other interesting exponents. The outside part of
the museum has been used in many famous movies such as “Turkish
Gambit” by Nikita Mikhalkov.
If you are still not tired of all this walking, take a cab and drive to
Leventa. Levent Tabia Fortress occupies the highest point of Rousse,
known as Sara Bair hilltop. From here you can observe the entire city
like along the river and even the Romanian coast.
Levent Tabia Fort was constructed by the Prussian military engineer
and Filed Marshal Helmut Von Moltke in the 20s of the XIX century as
part of the defensive system of the Ottoman Empire. Levent Tabia
was strong and secure facility and remained intact till the Liberation in
1878. After that the fort was preserved and used as ammunition dump
for the Danube Flotilla. The fort could accommodate a garrison of
3,000 soldiers and artillery. The fortress walls reach up to 1 meter thick.
In 1972 Levent Tabia Fort was converted into a refined restaurant
whose halls were named after the countries Danube River floats
through. Since 2005 LEVENTA complex has been modernized as part
of Rousse Wine House. So if you manage to go there you better spoil
yourself with a glass of boutique wine and make a promise that you’ll
come back to the beautiful and unique town of Rousse.
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Ì‡ÂÏË rentals

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК
Ул. „Фр. Жолио-Кюри” 17, бл. 2, ет. 1, ап. 2
çÂÓ·Á‡‚Â‰ÂÌ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ Ì‡ ÔÎÓ˘ ÓÚ 165 Í‚. Ï ‚ Óı‡Ìﬂ‚‡Ì‡ Ò„‡‰‡ ‚ ÂÌÓÏË‡Ì
ÊËÎË˘ÌÓ-ÓÙËÒÂÌ ‡ÈÓÌ. ê‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ËÏÓÚ‡: ÔÓÒÚÓÌ‡ ‰ÌÂ‚Ì‡ Ò Ú‡ÔÂÁ‡Ëﬂ, ÍÛıÌﬂ, ‰‚Â
ÒÔ‡ÎÌË, ·‡Ìﬂ Ò ÚÓ‡ÎÂÚÌ‡, ‚ÚÓ‡ ÚÓ‡ÎÂÚÌ‡, ÒÍÎ‡‰Ó‚Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ/‰Â¯ÌËÍ, ÚÂ‡Ò‡. Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ
ÓÚ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌËﬂÚ‡ Ì‡ Ì‡ÂÏ‡ÚÂÎËÚÂ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ˙Ú ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â Ò ÊËÎË˘ÌÓ ËÎË ÓÙËÒ
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ.
Месечна наемна цена: EUR 850*

SOFIA, IZTOK QT.

17 Frederic Joliot Currie str., build. 2, fl. 1, ap. 2
Unfurnished 165 sq.m/1775 sq.ft. apartment located in a secured building. Renown office-residential district.
Estate division: ample living room with dining area, kitchen, two bedrooms, bathroom with toilet, second
additional toilet, storage/walk-in-closet, terrace. This apartment may serve as a residential accommodation or
office space.
Monthly rental price: EUR 850*
èêÖÑàåëíÇÄ çÄ ИМОТИТЕ

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 PROPERTIES

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

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК
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УÎ. ◊î. ÜÓÎËÓ-ä˛Ë” 17, ÂÚ. 11, ‡Ô. 20
çÂÓ·Á‡‚Â‰ÂÌ ÏÛÎÚËÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ËÏÓÚ, Á‡ÂÏ‡˘
ÔÎÓ˘ ÓÚ 165 Í‚. Ï. ê‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò ‰ÌÂ‚Ì‡ Ò
Ú‡ÔÂÁ‡Ëﬂ, ÍÛıÌﬂ, ‰‚Â ÒÔ‡ÎÌË, ·‡Ìﬂ Ò ÚÓ‡ÎÂÚÌ‡,
‚ÚÓ‡ ÚÓ‡ÎÂÚÌ‡, ÒÍÎ‡‰Ó‚Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ, ÚÂ‡Ò‡.
ÄÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ˙Ú ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡ Á‡ ÊËÎË˘ÌË ËÎË
ÓÙËÒ ˆÂÎË.
Месечна наемна цена: EUR 850*

SOFIA, IZTOK QT.

17, Frederic Joliot Currie Str., fl. 11, ap. 20
Multifunctional 165 sq.m/1775 sq.ft. unfurnished
living or office space. Comprises: spacious living room
with dining area, kitchen, two bedrooms, bathroom
with toilet, second additional toilet, storage and terrace.
This apartment may serve as a residential accommodation or office space.
Monthly rental price: EUR 850*

*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.

10 години АДИС

СОФИЯ, КВ. ГЕО МИЛЕВ
Ул. „Александър Жендов” 1, ет 2, ап. 29
Необзаведен апартамент, подходящ за
жилищни или офис цели. Разполага с
кухня, трапезария, дневна, три спални,
баня с вана и тоалетна, тоалетна, две
тераси, килер, складово помещение.
Застроена площ: 177 кв. м.
Месечен наем: EUR 1070

SOFIA, GEO MILEV QT.
1 Al. Zhendov Str., fl. 2, ap. 29
Unfurnished apartment, suitable for office or
residential use. Features three bedrooms, living
room, dining area, kitchen, storage, full bathroom,
toilet, two terraces, walk-in-closet.
Total area: 177 sq. m/1905 sq. ft.
Monthly rent: EUR 1070*

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

SOFIA, IZTOK QT.
Raiko Aleksiev Str., bl. 216,
ap. 33, fl. 11
Unfurnished apartment, situated in an
excellently maintained residential
building on a communicative place.
Living room with dining area, two
bedrooms, kitchen, full bathroom, WC.
Total area: 126 sq. m/1356 sq. ft.
Monthly rent: EUR 650

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК
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ìÎ. ◊ê‡ÈÍÓ ÄÎÂÍÒËÂ‚“,
·Î. 216, ‡Ô. 33, ÂÚ. 11
çÂÓ·Á‡‚Â‰ÂÌ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ ‚ ÓÚÎË˜ÌÓ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ì‡
Ò„‡‰‡, Ì‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ÚË‚ÌÓ ÏﬂÒÚÓ ‚ ÒÚÓÎËˆ‡Ú‡.
ê‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ: ‰ÌÂ‚Ì‡ ÒÚ‡ﬂ Ò Ú‡ÔÂÁ‡Ëﬂ, ÍÛıÌﬂ,
‰‚Â ÒÔ‡ÎÌË, ·‡Ìﬂ Ò ‚‡Ì‡ Ë ÚÓ‡ÎÂÚÌ‡, ÚÓ‡ÎÂÚÌ‡,
˜ÂÚËË ÚÂ‡ÒË. é·˘‡ ÔÎÓ˘: 126 Í‚. Ï.
Месечен наем: EUR 650

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.

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

10 години АДИС
Ì‡ÂÏË rentals

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК
Ул. Райко Алексиев” 40, ет. 14, ап. 40
Просторен необзаведен апартамент
под наем, който се състои от една
спалня, слънчева дневна, кухня, баня с
вана и тоалетна. Обща площ на
апартамента: 89 кв.м. Разположен в
охранявана сграда в дипломатически
район. В близост до супермаркет
Фантастико и на пешеходно
разстояние от спирки на градския
транспорт и метростанция "Жолио
Кюри".
Месечен наем: EUR 400*
*Посочената месечна наемна цена не
включва ДДС.

SOFIA, IZTOK QT.
40 Raiko Alexiev str., bl. 216, fl. 14, ap. 40
Spacious unfurnished living space for rent,
comprising one bedroom, sunny living room,
kitchen, bathroom with bath tub and toilet. This
89 sq.m/958 sq.ft. estate is situated in a
building with 24 hour security. In close proximity
to Fantastico store and within a walking distance
from the public transport and Joliot Currie
metropolitan station.
Monthly rent: EUR 400*
*rental price doesn’t include VAT

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

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК
Ул. „Фр. Жолио-Кюри“ 15, бл. 3, ет. 16, ап. 30
Необзаведен апартамент, разположен в
дипломатическите блокове в кв. Изток. Застроена
площ: 165 кв. м. Състои се от дневна, трапезария,
кухня, две спални, баня с тоалетна, отделна
тоалетна, килер, тераса. Предимства: охранявана
сграда, топлокация, близост до станция на
метрото, на пешеходно разстояние от Борисовата
градина, опция за наемане на паркомясто или гараж,
централно отопление, управление на имота.
Месечен наем: EUR 1000*

SOFIA, IZTOK QT.
15 Frederic Joliot Currie Str., bl. 3, fl. 16, ap. 30
Unfurnished living place located on a quite street in а
prestigious diplomatic quarter. Total area: 165 sq. m/1775
sq. ft. Consists of living room, dining area, kitchen, two
bedrooms, full bathroom, toilet, walk-in-closet, terrace.
Advantages: secured building, top location, proximity to
metropolitan station, walking distance to Sofia Central park,
option for renting a parking lot or garage, central heating,
property management
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Monthly rent: EUR 1000*

èêÖÑàåëíÇÄ çÄ ИМОТИТЕ

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 PROPERTIES

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.

10 години АДИС

СОФИЯ, ЦЕНТЪР
Ул. „Позитано” 7, ет. 6
Модерен, необзаведен офис под наем в луксозна офис сграда клас А,
в непосредствена близост до Съдебната палата и пл. „Македония“.
Застроена площ: 120 кв. м.
Офисът се състои от едно просторно помещение, кухня, тоалетна
и огромна панорамна тераса.
Месечен наем: EUR 9/кв. м.

SOFIA, DOWNTOWN
7, Pozitano Str., fl. 6
This modern office is located in a
luxury class A office building in top
center - in close proximity to the
Court house and Macedonia Sq. Total
area: 120 sq.m/1291 sq.ft.
The property consists of one big
space, kitchen, toilet and impressive
panoramic terrace with view.
Monthly rent: EUR 9/sq.m

ПРЕДИМСТВА НА ИМОТИТЕ:

луксозна офис сграда с идеална локация
комуникативна локация на 5 минути пеша от
станция на метрото

близост до държавни институции и главни
търговски улици
охрана на офис сградата
паркоместа в подземен паркинг
професионално управление на имота от
АДИС ЕООД

Контакт с брокер район:
Весела Ляхова
+359 2 948 75 70
+359 882 177 782

liahova@adis.bg
Find out more:
Vesela Liahova
+359 2 948 75 70
+359 882 177 782

BENEFITS OF THE PROPERTIES:

luxury office building
top location, excellent transport connections
proximity to state institutions and major

commercial streets within 5 min. walk from
metropolitan station
security
parking lots in underground garage
professional property management by ADIS
Real Estate

*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. 29
*Rental price includes apartment use expenses & expenses for the common areas. Additional options on request available.

SOFIA, IZTOK QT.

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

Ì‡ÂÏË rentals

16, Frederic Joliot Currie Str., bl.155, fl. 3, ap. 6
ADIS Real Estate offers you this unfurnished
apartment for rental purposes, comprising one
bedroom, sunny living room, kitchen, bathroom with
bath tub and toilet. Located on a quiet street, but in
the same time with very communicative location, it
features living room with dining area, kitchen, tree
bedrooms, shower bathroom, toilet, terrace on a
total area of 143 sq.m/1539 sq.ft. No more than 5
min. walk to Borissova gradina, Sofia's Central park,
Lidl, Verde, Billa and Fantastico stores.
Monthly rent: EUR 900*
*rental price doesn’t include VAT

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК
Ул. "Фр. Жолио-Кюри" 16, бл. 155, ет. 3, ап. 6
Необзаведен апартамент, разположен в
дипломатическите блокове в кв. Изток, София. Състои се
от дневна с трапезария, кухня, три спални, баня с душ,
тоалетна, тераса. Обща площ на апартамента: 143 кв.м.
Разположен в охранявана сграда в дипломатически район. В
близост до супермаркети Лидл, Верде, Била, Фантастико и
др., както и на пешеходно разстояние от метростанция
"Жолио-Кюри", спирки на градския транспорт и прекрасния
градски парк Борисова градина.
Месечен наем: EUR 900*
*Посочената месечна наемна цена не включва ДДС.
èêÖÑàåëíÇÄ çÄ ИМОТИТЕ

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 PROPERTIES

Convenient location with
excellent transportation
Professional property
management by ADIS Real Estate
24-hour doorman
Daily emergency maintenance
Quiet & peacefull neighborhood
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СОФИЯ, КВ. ИЗТОК
Ул. <Райко Алексиев” 40, бл. 215, ет. 3, ап. 8
Напълно обзаведен апартамент за офис цели, състоящ се
от: две стаи с кухненски бокс, баня с вана. Обща площ на
апартамента: 48 кв.м. Сградата, в която е разположен, е с
24-часова охрана. В близост до вериги супермаркети, на
пешеходно разстояние от спирка "Плиска" и метростанция
"Жолио-Кюри", както и от Борисова градина. Предоставяме
възможност за наемане на паркомясто за вашия
автомобил.
Месечен наем: EUR 320*
*Посочената месечна наемна цена не включва ДДС.

SOFIA, IZTOK QT.
40, Raiko Alexiev Str., build. 215, fl. 3, ap. 8
Fully furnished apartment for rent for office purposes, comprising two rooms, kitchenette, full bathroom on a total
area of 48 sq.m/516 sq.ft. No more than 5 min. walk to Joliot Currie metropolitan station, Pliska bus stop, Borissova
gradina, Sofia's central park, as well as chain stores. Parking lots available for rent.
Monthly rent: EUR 320*
*rental price doesn’t include VAT
*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.

СОФИЯ, КВ.ЯВОРОВ

10 години АДИС

Бул. ”Цариградско шосе”, бл. 73
АДИС ЕООД предлага на Вашето
внимание мултифункционално
помещение с площ от 400 кв.м.
Може да се използва за офис,
галерия, шоурум или магазин в
зависимост от предпочитанията
на наемателя. Разполага с локално
отопление.
Тази добре поддържана търговска
площ под наем е разположена в
непосредствена близост до
бул."Цариградско шосе" и спирки на
градския транспорт. С витрини
към булевард "Цариградско шосе”.
Разпределение на имота: голямо
търговско помещение, складови
помещения, кухненски бокс,
тоалетна.
Месечен наем: EUR 2400*
*Посочената месечна наемна
цена не включва ДДС.

SOFIA, YAVOROV QT.
Tsarigradsko Shаusse Blvd., bl. 73
This commercial real estate for rent in Sofia is a property of Domestic
Diplomatic Properties Agency.
Commercial property with total area of 400 sq.m/4303 sq.ft. suitable for
shop, gallery, show room, office. Provided with local heating. Consits of:
large commercial premise with big shop window to the boulevard, storage
premises, kitchenette, toilet. Well-maintained estate, with alarm system and
air-conditionings.

Monthly rent: EUR 2400*
*rental price doesn’t include VAT

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ТОЗИ ИМОТ

професионално управление
от АДИС ЕООД

комуникативно

местоположение, отлични
транспортни връзки
24 часова охрана на сградата
пълно обзавеждане на имота

äÓÌÚ‡ÍÚË Ò ·ÓÍÂ ‡ÈÓÌ:
Весела Ляхова
02/948 75 70
0882 177 782

liahova@adis.bg
Find out more:
Vesela Liahova
+359 2 948 75 70
+359 882 177 782

ADVANTAGES OF THE
PROPERTY

professional property

management by ADIS Real
Estate
communicative location; easy
transportation
24 hour doorman
complete furnishing of the
property

*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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СТАРА СОФИЯ ПРЕЗ ОЧИТЕ НА РЕТРО СОФИЯ ФЕСТ
OLD SOFIA TROUGH THE EYES OF RETRO SOFIA FEST

RETRO SOFIA FEST –
КУЛТУРЕН ФЕСТИВАЛ

Текст и снимки DaDa Cultural Bar

Нещата, които имат форма, със сигурност някой
ден ще изчезнат. А нещата, които още не са
изчезнали, много често биват забравяни от
модерните хора.
Вече никой не знае, че тук, на това място, някога
е минавала улица. Ние вече сме забравили хората,
които са минавали по тази улица, и тяхната
история…
Безценни са „забравените”... хубавите мигове,
които, отминали с годините, са обречени на
забвение, покрити с воала от прах и пепел, от
спомените и мислите, стъпките и следите... на
времето и хората, но въпреки това все още живи
в духа на града... Да запалим уличните фенери и
да се запознаем със „Забравена София”. Да
послушаме гласа й... и да продължим разговора с
миналото, защото той е прелюдията към
разговора ни с бъдещето.
RETRO SOFIA FEST е една малка врата, която ни
отвежда по пътя към „Забравена София”.
Културният фестивал се проведе в дните между

16 и 18 септември като част от празничната
програма по случай Деня на София. За няколко дни
и нощи времето се върна със сто години назад, а
градинката зад Руската църква се превърна в
старовремско Стъргало, изпълнено със суетнята
от ежедневния бит и празничното нощно
великолепие на буржоазна София.
Проектът RETRO SOFIA FEST се проведе на два
етапа, като първият етап включи фотоконкурса
на тема „Забравена София – преоткриване” (на
фокус, remake), конкурс за ретро снимки „От
албума на баба” и акция „Ретро дефиле”.
Фотоконкурсът „Забравена София –
преоткриване” даде възможност на всеки
желаещ професионалист или любител фотограф
да се включи със свои авторски снимки, пряко
свързани със стара София и представящи сгради,
улици или вещи, съхраняващи спомена за
миналото на града. Фотографиите бяха
оценявани от жури и най-добрите от тях бяха
изложени на Стъргалото по време на фестивала
RETRO SOFIA FEST.

фотоапарат с триножник, а от градинската
беседка оркестърът празнично свиреше популярни
валсове и танго.
Ние, съвременниците, имахме възможността да
се потопим в романтичната атмосфера на
отминалата и забравена епоха с магията на
словото, танца и модния дизайн на отворените
представления, разигравани на Стъргалото. По
този начин всеки имаше възможността да направи
връзката между времената и да открие онези
вечни механизми на живота, позволяващи ни смело
да продължим напред.
Сред някои от най-атрактивните сцени в духа на
стара София бяха сутрешна раздумка на кафе и
бяло сладко, на която се огласяваха всички последни
клюки от политическия и любовния живот на
града, концерт на стари градски песни, открити
музикални сцени за валс и танго, модно ревю на
старинни облекла, организирано съвместно с
Етнографския музей и студенти от
Художествената академия. През последния ден на
RETRO SOFIA FEST Стъргалото беше затворено с
пъстро ретро дефиле с тоалети и аксесоари
отпреди сто години.
Храмът „Свети Николай Чудотворец”, една от
емблемите на София, се превърна в неделима част
от грандиозната ретро сцена на RETRO SOFIA
FEST. На 17 септември, точно в Деня на София, в
любимия на софиянци православен храм се
извърши специално бракосъчетание, подготвено по
всички светски и модни правила, диктували
сватбения ритуал сред столичния хайлайф преди
сто години.
Конкурсът за ретро снимки „От албума на баба”
събра най-интересните снимки от албумите на
софиянци, представящи столичния живот в
периода от 1901 до 1945 година. Експозицията от
най-добрите снимки беше представена в рамките
на Ретро София Фест в DaDa Cultural Bar.
Акцията „Ретро дефиле” имаше за цел да включи
в забавна карнавална възстановка всички жители и
гости на София, които желаят да се върнат сто
години назад и да влязат в ролята на софийски
буржоа от миналия век.
Вторият етап на проекта включваше следните
места на събитийните възстановки: градинката
зад Руската църква, самия храм „Свети Николай
Чудотворец”, Дома на Москва и DaDa Cultural Bar.
В рамките на три дни алеите зад Руската църква
заживяха с ритъма на София отпреди сто години.
По Стъргалото отвориха писани кепенци различни
дюкяни – за хляб, лакомства, дантели, бижута и
шапки. Стар кафеджия бавно вареше кафе на
пясък, ваксаджия търкаше пантофи, фотограф
правеше семейни снимки с автентичен
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RETRO SOFIA FEST
CULTURAL FESTIVAL
Things that form surely will someday disappear. And
things not gone have very often been forgotten by the
modern people.
No one knows whether here, in this present place has
ever crossed a street. We have already forgotten the
people who passed along this street as well as their
history...
Beautiful moments, the forgotten ones are priceless...
doomed to oblivion, covered with a veil of dust and
ashes of memories and thoughts, of footsteps and
traces... of time and people, but still alive in the spirit of
the city... Let’s light the street lamps and meet the
Forgotten Sofia. Let’s listen to her voice… and continue
the conversation with the past because it is a prelude to
our conversation with the future.
RETRO SOFIA FEST, held between September 16-18th, is
a short passage leading us to the Forgotten Sofia. For
several days and nights, the garden behind the Royal
Palace and the Russian Church was transformed into a
replica of the old-time busiest meeting place in the city

Text & photos: DaDa Cultural Bar
Translation: Savina Hristova

full of the hustle and bustle of urban life and the
nighttime splendor of bourgeois Sofia. The festival will
feature literary salons, lectures on urban design and
planning, and screenings of black-and-white silent
movies.
RETRO SOFIA FEST was a two-stage event. The first one
included The Forgotten Sofia – Remake photo contest,
From Grandma’s Photo Album retro-photo contest and
Retro-Defile.
The Forgotten Sofia – Remake photo contest welcomed
each and everyone professionally engaged with
photography or amateur to present their images of the
Old Sofia – buildings, streets or things, preserving the
memory of the city’s past. The images were judged by a
jury and the best of them were exhibited during the
festival RETRO SOFIA FEST in a special exhibition.
From Grandma’s Photo Album retro-photo contest
appealed to all Sofia citizens to open their old photo
albums and chose the best and most interesting images
memorizing city life during 1901-1945 period. The best

pictures were shown in DaDa Cultural Bar during the
Fest.
Retro-Defile was a fun carnival reconstruction for all
residents and guests of Sofia, who would like to turn
back time hundred years ago and step into the shoes
of last century Old-Sofia bourgeois.
The second stage of RETRO SOFIA FEST took place at
the following places: the garden behind the Russian
Church, Sv.Nikolay Chudotvorets Church (Church of St.
Nicholas the Miracle-Maker), Moscow business and
cultural center in Sofia and DaDa Cultural bar.
Within three days the alleys behind Russian Church
refreshed with rhythm of Old Sofia hundred years ago.
The sight called Stargaloto became stage of various
shops - bread, sweets, lace, jewelry and hats. Old
barista slowly prepared traditional coffee on sand,
bootblack rubbed slippers, photographer did family
photos with authentic tripod camera, and an orchestra
on the arbor played popular waltzes and tango.
As contemporaries we were able to dip into the
romantic atmosphere of that bygone and forgotten age
with the magic of speech, dance and fashion design of

open performances. Thus, each had the opportunity to
make the connection with times gone by and to detect
those mechanisms of eternal life, allowing us to boldly
move forward.
Some of the most attractive scenes in the spirit of Sofia
were morning chit-chat over coffee and white jam
where all the latest gossip from political and love life
of the city were announced, concert of popular urban
songs known as gradski pesni, open stages for waltz
and tango, fashion show of vintage clothing, organized
with the co-operation with the Ethnographic Museum
and students from the National Academy of Art. In the
last day of RETRO SOFIA FEST Stargaloto was closed
with a colorful parade of retro clothes and accessories
from a hundred years ago.
Being one of the most emblematic places in Sofia, Sv.
Nikolay Chudotvorets Church (Church of St.Nicholas
the Miracle-Maker) became an integral part of the
spectacular retro scene of RETRO SOFIA FEST as stage
of a stunning vintage wedding, prepared and arranged
closely following the fashion traditions of the Old-Sofia
highlife 100 years ago.
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„ПЪТЕВОДИТЕЛ
НА ЗАБРАВЕНА
СОФИЯ”
Една много
българска
книга,
написана от
японката
Юмико
Хаясака
Текст и снимки DaDa Cultural Bar

„Пътеводител на Забравена София” е уникална
книга, посветена на София, която изважда от
прахта на улиците и пепелта на спомените
къщи, хора, събития с особено значение за
живота и растежа на града.
Неин автор е японката Юмико Хаясака,
съавтор и вдъхновител на идеята за Ретро
София Фест, който се проведе между 16 и 18
септември тази година, организиран от DaDa
Cultural Bar със съдействието на Столична
община.
Юмико ни предлага една нетипична гледна
точка от Страната на изгряващото слънце
към фактите от миналото, които все още
имат висока стойност при комуникацията на
модерния софиянец с бъдещето.
Пътеводителят е една малка врата, която ни
отвежда по пътя към „Забравена София”. В
него ще се запознаем със софиянците
отпреди 100 години и още ред забравени
места и неща.
Книгата „Пътеводител на Забравена София”
беше представена от своя автор в рамките

на проведения Ретро София Фест.
„ФОРМАТА” НА ГРАДА
Първо ще разкажем за изчезналите улици и
места. Архитектурата и
градоустройството на София отпреди 100
години, инфраструктури и сгради – всичко
това е „формата” на града. Ще си зададем
въпроса „Откога София има сегашния си план
и вид, които ние познаваме?”. И ще разберем,
че в процеса на създаването на столицата,
през първата половина на XX век, много нови
сгради са се появили и в същото време много
места са изчезнали.
СТАРИЯТ ПЪТЕВОДИТЕЛ
Преди 76 години е публикувана една книга „Пътеводител на София” (Смил Ангелов, 1935
г.). Но за разлика от повечето пътеводители
този не е бил само за туристи и
пътешествия, а по-скоро за жителите и
живота в града. Книгата съдържа историята
на София, правилата на живот, информация за
обществените места - пощи, телефонни

станции, трамваи и др., и със сигурност е
представлявала голям помощник за столичани,
за да живеят спокойно в своя град. От него
научаваме как софиянци са се грижили за
поддържането и развитието на новата и млада
столица.
ХАЙЛАЙФ
В началото на миналия век е имало една сладкоароматна дума - „хайлайф”. Градът е бил
изпълнен с кафенета, бирарии, сладкарници,
кафе-шантани, театри и всякакви места за
прекарване на свободното време със
задължителното бистрене на политически
въпроси или споделяне на клюки.
Такова разнообразие е привилегия на големите
градове. Няколко великолепни писатели пишат
книги, пълни със спомените на софийския
хайлайф от началото на XX век. Разбира се, не

всички граждани са живеели като хайлайф, но
всички са имали прекрасната възможност да
бъдат част от кипящия живот на столицата.
НОВА ИКОНОМИКА
През вековете София е била голям търговски и
занаятчийски център. Преди 100 години
търговските и пазарните места са били
съсредоточени в северозападната част на
центъра, до днешния пл. „Славейков”. Около пл.
„Бански” пък е било най-оживеното търговско
място с известната улица „Търговска”, за
съжаление вече изчезнала. Преди
модернизацията в София е имало ханове и
чаршии, но с приемането на нов икономически
модел керваните с коне и камили постепенно
спират да обикалят из града. Вместо тях се
появяват жп линията и автомобилите. Това
продължава до сега.

Кои са нещата, които са се запазили и до
днес? А кои са безвъзвратно изчезнали?
Това е историята на Забравена София... през
погледа на Юмико Хаясака.

GUIDE TO THE
FORGOTTEN
SOFIA
A truly
authentic
Bulgarian book
by the Japanese
author Yumiko
Hayasaka

Guide to the Forgotten Sofia is a unique book
dedicated to subtracting from street dust and ashes
of memories houses, people and events which
played essential part to city’s life and growth.
The Japanese writer Yumiko Hayasaka is not only its
author, but co-author and inspirer of the idea of
RETRO SOFIA FEST, organized by DaDa Cultural Bar
in co-operation with Sofia Municipality during
September 16th-18th
Yumiko offers us a different perspective of the Land
of the Rising Sun to the facts from past that still have
strong impact on the communication of the modern
citizen of Sofia with the future.
This guide serves as a passage through time to
Forgotten Sofia that will meet us with the people of
Sofia 100 years ago as well as forgotten places and
things.
Guide to the Forgotten Sofia was presented by its
author during RETRO SOFIA FEST.
THE CITY’S OUTLOOK
We’ll start our story with streets and sights already
vanished. The city’s outlook combines all - Sofia
architecture and city plan one hundred years ago,
infrastructure and buildings. We’ll ask ourselves:
"Since when Sofia has its current plan and layout that
we know?" And we’ll see that many new buildings
have appeared, while many had extinct in the
development process of our capital in the first half of
the 20th century.
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THE OLD GUIDE
76 years ago (in 1935) a Guide to Sofia was
published by Smil Angelov. But unlike most
guides, this was not only for tourist and travel
purposes, but rather meant for the residents
and city life.
The book contained information about the
history of Sofia, rules of life, public places
such as post and telephone stations, trams
etc. It was considered as a helpful tool for the
Sofia citizens. Here we learn how Sofia
people cared for the maintenance and
development of the young capital.
HIGHLIFE
The sweet-romantic word called highlife”
dates back to the beginning of the previous
century.
The city was jam-packed with cafӛ shops,
beer houses (alehouses), pastry shops, cafӛchantants (so called singing cafӛs), theatres
and other various places for entertainment
and leisure time accompanied by the
compulsory clarification of policy issues or
sharing gossip.
Such diversity has been a privilege to big
cities. Some brilliant authors wrote books
filled with memories of the Sofia highlife of
the early 20th century. Of course, not all
citizens lived as highlife, but all had the
wonderful opportunity to be part of the
vibrant life of the capital.

NEW ECONOMY
Over the centuries Sofia was considered as a
large trade and craftsmen center. 100 years
ago most trade and shopping places were
concentrated in the north-west part of Sofia
downtown, next to present Slaveykov square.
Around Banski square was situated the
busiest commercial area featuring Targovska
street, sadly already disappeared. Before the
modernization Sofia was crowded with khans
and bazaars. However with the adoption of a
new economic model horse and camel
caravans gradually stopped circling around
the city. Instead railways and cars appeared.
And still continues.

Which things have been preserved until
present days? And which ones were irretrievably lost?
That is the history of Forgotten Sofia…
through the eyes of Yumiko Hayasaka.
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ЕТО ЕДИН МАЛЪК ФОТОРАЗКАЗ НА
РОДА СТОЯНОВИ, КОЙТО Е ЧАСТ ОТ
ЕКСПОЗИЦИЯТА
"ОТ АЛБУМА НА БАБА" в DaDa Cultural
Bar на ул. ”Бенковски” 10.

Текст и снимки DaDa Cultural Bar

Корените на родът Стоянови, от
архива на който са тези снимки,
всъщност са някъде в Македония.
Прадядовците са бегълци, преселници
при едно от многото преселения след
Освобождението на България,
вследствие на което Западна
Македония остава в пределите на
Турската империя. Първоначално се
заселват в Плевенско, занимават се
със земеделие, имат няколко мелници.
Успяват да изучат всички деца, при
това в чужбина. Част от рода се
установяват в София, където
започват да се изкачват по стълбата
на гражданската администрация.
Родът Стоянови е един от многото
примери за оформянето на българска
буржоазна класа. Замогването на
фамилията е следствие от семейно
наследство и разумна инвестиция в
наследниците.

Евламбия – прабабата, като
колежанка в Париж, 1905 г.
Grand-grandma Evlambia as a college
girl in Paris, 1905

Това е лятната количка на фамилията. Отзад се
виждат златните кубета на Руската църква и
прочутото Писателско кафене, което изчезна за
една нощ през 1973-а.
The summer carriage of Stoyanovi Family. You can see
the golden domes of the Russian Church at the back and
the famous Writers’ Cafe that disappeared overnight in
1973.

Дядото с двете гувернантки, 1909 г.
Grandpa with the two nannies, 1909

Тази количка е същински Ролс-Ройс. Тапицерията е от естествена кожа, а
колелата са с амортисьори. При возене въобще не тресе, разказват
наследниците, които доскоро са пазели уникалното возило.
A real Rolls-Royce it is. The upholstery is leather, and the wheels have shock absorbers.
Doesn’t shake, tell the heirs, who until recently kept this unique vehicle.

През декември 1943 година бомби се
изсипват от небето над София. Една от
тях пада точно върху покрив на сграда на
улиците )Витоша” и )Денкоглу”.
Бомбардировките са толкова неочаквани, че
никой не успял да предупреди гражданите.
Те са се приготвяли за коледните празници.
Снимката е направена от балкона на
апартамента на семейство Стоянови.

HERE IS A SHORT PHOTO STORY OF
STOYANOVI FAMILY,
PART OF FROM GRANDMA’S PHOTO ALBUM
EXHIBITION
AT DADA CULTURAL BAR, 10 BENKOVSKI STR.

These pictures are taken from the photo
archive of Stoyanovi Family, whose roots
are actually somewhere in Macedonia.
Their grand-grandparents were refugees
and as a result of one of the many
migrations in Post-Liberation period, West
Macedonia remained within the Ottoman
Empire. Originally they settled in the
region of Pleven and were engaged with
agriculture. Also had some mills. They
managed to educate all their children
abroad. Then part of the family settled in
Sofia and began climbing the ladder of the
civil administration. Stoyanovi Family is one
of the numerous examples of the gradual
formation of the Bulgarian bourgeoisie.
Family welfare was a result of both family
heritage and smart investment in the future
of next generations.

Sofia was bombed without any notice in
December 1943. A image made from Stoyanovi’s
balcony.

Те учат в Париж. Срещат
се на една екскурзия и...
тя приключва с
образованието, 1929 г.
They’ve studied in Paris.
One trip changed their
life…and she quitted
school, 1929

На излет с автомобила... Някъде през 1930-те
A car trip... Somewhere in the 30s
Малката пианистка в дома си
на бул. „Витоша”, 1942 г.
Little piano girl at her home at
Vitoshka Str., 1942.
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Ì‡ÂÏË rentals

СОФИЯ, КВ. ЯВОРОВ, ЕТ. 3
Бул. „Цариградско шосе”.
Просторен, функционален и напълно обзаведен офис с площ 230 кв. м.
Състои се от две големи помещения, кухня, четири работни
помещения, баня с вана, тоалетна.
Предимства: централно отопление, цифров телефон, кабеляване.
Месечен наем: EUR 1500

SOFIA, YAVOROV QT., FL. 3
Tsarigradsko Shausse Blvd.
Spacious, functional and furnished office on 230 sq. m/2475 sq. ft.
The apartment imparts two representative office spaces,
kitchen, four working premises, full bathroom, toilet.
Advantages: central heating, phone line, structural cabling.
Monthly rental price: EUR 1500
èêÖÑàåëíÇÄ çÄ àåéíA

професионално управление

от АДИС ЕООД
комуникативно
местоположение, отлични
транспортни връзки
24 часова охрана на сградата

äÓÌÚ‡ÍÚË Ò ·ÓÍÂ ‡ÈÓÌ:
Весела Ляхова
02/948 75 70
0882 177 782

liahova@adis.bg
Find out more:
Vesela Liahova
+359 2 948 75 70
+359 882 177 782

BENEFITS OF THE PROPERTY

professional property

management by ADIS Real
Estate
communicative location; easy
transportation
24 hour doorman

СОФИЯ, ИДЕАЛЕН ЦЕНТЪР
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Бул. „Янко Сакъзов” 19, ет. 2
Прекрасен апартамент, разположен в
центъра на София, в непосредствена
близост до парк „Оборище”. Площ: 236 кв.
м. Дневна, трапезария, кухня, кабинет, три
спални, баня с душ-кабина, тоалетна,
дрешник. Подходящ за жилищни или офис
цели! Предимства на апартамента изключително комуникативна локация,
мултифункционални помещения, на
пешеходно разстояние от новопостроена
станция на метрото, Софийския
университет и бул. „Цар Освободител”.

SOFIA, DOWNTOWN

Месечен наем: EUR 1400

19 Yanko Sakazov Blvd., fl. 2
Wonderful apartment, situated in the very heart of the city, next to a beautiful city park - Оborishte Park.
Total area: 236 sq.m/2539 sq.ft. Living room, dining room, kitchen, study, three bedrooms, shower bathroom, toilet. Suitable for
residential or office use.The apartment benefits from its communicative location, multifunctional premises, within 10 min walk to
the newly opened metropolitan station, Sofia University, Al. Nevsky Cathedral and the National Assembly.
Monthly rental price: EUR 1400
*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.

10 години АДИС

SOFIA, YAVOROV QT.
Tsarigradsko Shausse Blvd., bl. 73
This apartment for rent is a property of ADIS Real
Estate! No commission from the tenant!
This real estate is located in a multifunctional building
with total area of 189 sq.m./2034 sq.ft. Suitable for
office or residential use.
Disposition: kitchen, four bedrooms/working premises,
living room, dining room, full bathroom, toilet.
Monthly rent: EUR 850*
*rental price doesn’t include VAT

СОФИЯ, КВ.ЯВОРОВ
Бул. ”Цариградско шосе”, бл. 73
Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД
представя този апартамент под наем с обща площ
от 189 кв.м, разположен в полифункционална сграда.
Подходящ за жилище или офис.
Състои се от: антре, кухня, дневна с трапезария,
четири стаи, баня с вана и тоалетна.
Месечен наем: EUR 850*
*Посочената месечна наемна цена не включва
ДДС.

ПРЕДИМСТВА НА ИМОТИТЕ:

добра локация;
удобни транспортни връзки, до спирки
на градския транспорт

бърз и лесен достъп до центъра на София
професионално управление на имота от Агенция
дипломатически имоти в страната ЕООД
близост до Борисовата градина; на 5 минути
с кола от МОЛ Сердика център и The Mall
сграда с денонощен портиер

Контакт с брокер район:
Весела Ляхова
+359 2 948 75 70
+359 882 177 782

liahova@adis.bg
Find out more:
Vesela Liahova
+359 2 948 75 70
+359 882 177 782

BENEFITS OF THE PROPERTIES:

good location;
good transportations;
easy access to Downtown Sofia;
professional property management by the
Domestic Diplomatic Properties Agency

close to the biggest park in Sofia - Borisova
gradina; 5 min. drive to Serdika Center Sofia
and The Mall
24-hour door-keeper

*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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Ясенка Тучан
Вайан:
изкуството на
съвременния
гоблен
Изложбата „Ясенка Тучан Вайан: изкуството
на съвременния гоблен”, организирана от
Френския институт в България с
подкрепата на BNP Paribas България, се
проведе през месец октомври в Софийския
Арсенал – музей за съвременно изкуство. В
рамките на изложбата беше показано найдоброто от творчеството на Ясенка Тучан
Вайан през последните десет години, а
каквато и да е материята, с която работи текстил, хартия или бронз, - тя я променя с
особено благородство и мекота, като й
вдъхва спокойствие и нежност.
Основната област на творческата й
дейност - гоблените, като свидетелства за
многобройните й пътувания, възстановяват
по магически начин и екзотиката на
филипинските пейзажи, и атмосферата на
полските поля, и цветовете на българските
поля. Техническото майсторство,
живописната композиция, богатството на
палитрата й ги доближават повече до
класическите картини, рисувани с четка,
отколкото до текстилното изкуство.
Обагрени тристишия
В един различен дух е нейната декоративна
хартия, която съчетава колажи и почти
абстрактно обагряне и се колебае между
редуктивното използване на пасторални
теми, понякога украсени със сухи цветя, и
свободното изразяване на художника чрез
нефигуративна многоцветност. Състоящи

Текст и снимки Френски институт в България

се основно от пастелни тонове,
небесносиньо, розово и бледожълто,
склонността й да използва това тройно
съчетание върху пергаментова хартия
напомня лаконичната хармония на японските
тристишия хайку.
Връщайки се след няколкогодишно
прекъсване към скулптурата, нейната първа
специалност, Ясенка Тучан Вайан упражнява
изкуството си с напълно зрели жестове,
придавайки един забележителен заряд с
духовност на творбите си. Техните
непостоянни контури напомнят
едновременно импресионистичната
раздвиженост и съвременната острота,
което отлично си проличава освен в много
други произведения и в монументалната й
композиция („Надежда”).
Елегантна виталност
Дори и да бихме искали да определим
мястото на тази художничка в панорамата
на съвременното изкуство, би могло само да
й се отреди индивидуално място, което е
между фигуративното изкуство и
геометричните орнаменти с една ярка
чувствителност и деликатност, които я
отличават. Далеч от това да се числи към
свойствената за постмодернизма
еклектика, нейното многостранно
творчество, обратното, е преди всичко
израз на една безгранична жизненост, винаги
пропита с елегантност. Получила

потвърждение на призванието си като
художник в Хърватия, Ясенка Тучан Вайан се
обучава в сърцето на Европа, в близост с
великата френска културна традиция.
След много пътувания през последните
години Ясенка Тучан Вайан ще покаже найдобрите си произведения от изминалото
десетилетие.
Силата на изразяване… Оригиналност на
изображението
„Произведенията на Ясенка Тучан Вайан са
концептуални творби, в които силата на
изразяване се съчетава с оригиналността.
Тя залага на възможностите на един
визуален шок, при който търси да заключи
композициите си, за да могат те да
получат максимално енергийно натоварено
съдържание.
Нейното въображение й позволява да
създаде един собствен свят, чрез който

зрителят е и заинтригуван, и изненадан,
откривайки странното усещане, идващо
от неосъзнатото. Творбите й
притежават поначало тази изворна
чистота и тази очевидност, които могат
да бъдат постигнати след много
търсения, тогава, когато времето ги
освободи от тяхната неяснота и тежкия
товар на намеренията.
Ясенка Тучан Вайан ни отвежда към една
вселена, която е в не се знае какво
метафизично царство. Може би то би
могло да бъде определено като поетично
състояние, като гледна точка, от която
креативността се организира в едно
цялостно единство.”
* Откъси от статия на Никол Маламе
Харфуш, „Ла ревю дю Либан” N°4157, 17 май
2008.

Jasenka Tucan-Vaillant:
The Art of the
Contemporary Tapestry
Text & photos: Institut Francais, Sofia, translation: Savina Hristova

Jasenka Tucan-Vaillant: The Art of the
Contemporary Tapestry exhibition was
organized by the Institut Francais and with
the support of BNP Paribas. The exhibition
was on view in October at Sofia Arsenal Museum for Contemporary Art.
The exhibition included some of the best
art pieces of the author Jasenka TucanVaillant during the last ten years. Despite
the matterials she uses in her work textiles, paper or bronze, she changes it
with her particular gentleness and softness
and brings peacefulness and tenderness.
The main area of her creative work,
tapestries, as evidence of her numerous
trips magically restore the exotic
Philippine landscapes, the atmosphere of
arable fields and the color of the Bulgarian
plains. Technical mastery, picturesque
composition, richness of her palette
makes them closer to the classic paintings
rather than to textile art.
Tercets in Color
Her decorative paper, combining collages
with almost abstract dying is showed in a
different perspective. It oscillates between
the reductive use of pastoral themes
sometimes decorated with dry flowers and
the free expression of the painter through
non-figurative multi-coloring. The primary
use of pastel tones in her artwork is obvious

- sky blue, pink and light yellow. Her
tendency to use this triple combination
on parchment paper reminds us of the
laconic harmony of the Japanese haiku
poetry.
Following several years of break with her
first major – the sculpture, Jasenka TucanVaillant is back exercising her art with the
maturity of gesture, giving a remarkable
spirituality charge to her artwork.
Their irregular contours reminiscent of
both flexibility and impressionist modern
edge, are something present not only in
her other works but in its monumental
composition as well (“Hope”).
Elegant Vitality
Even if we would like to determine this
artist’s place in the panorama of
contemporary art we could outline her
personal outlook between the figurative
art and geometrical ornaments, with a
bright delicacy and sensitivity that make
it different and outstanding. Far from
being attached to the postmodern
eclecticism, its versatile creativity, by
contrast, is primarily an expression of
unbounded vitality, always imbued with
elegance.
As an established Croatian artist, Jasenka
Tucan-Vaillant gained her education in
the heart of Europe, in close proximity to

the great French cultural tradition.
Following many travels in the past few
years, Jasenka Tucan-Vaillant will present
her best work during the last decade.
The Power of Expression… Originality
of Image
“The works of Jasenka Tucan-Vaillant are
conceptual works in which the power of
expression is combined with originality.
She relies on the ability of a visual shock
when looking to conclude her
compositions in order to get maximum
energy loaded content.”
“Her imagination allows her to create her
own world by which the viewer is
intrigued and surprised, discovering the
strange feeling coming from the
unconscious. Her works have this spring
purity and obviousness that can be
achieved through many wanderings,
when the time frees them from their
uncertainties and heavy burdens of
intentions.”
“Jasenka Tucan-Vaillant leads us to a
universe from unknown metaphysical
kingdom. It could be described as a
poetic state of mind and soul from which
point of view the creativity has been
organized in a complete unity.”
* extracts from Nicole Malhamé Harfouche, "La
Revue du Liban" N°4157, May 17th 2008.*
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ÑàèãéåÄíàóÖëäà äÄãÖçÑÄê
(ç‡ˆËÓÌ‡ÎÌË Ô‡ÁÌËˆË)

О

ктомври

1 – КИПЪР, Ден на независимостта (1960 г.)
1 – КИТАЙ, Ден на провъзгласяване на републиката (1949 г.)
1 – НИГЕРИЯ, Ден на независимостта (1960 г.)
2 – ГВИНЕЯ, Годишнина от обявяването на независимостта (1958 г.)
3 – ГЕРМАНИЯ, Ден на германското единство
3 – РЕПУБЛИКА КОРЕЯ, Ден на основаване на нацията
4 – ЛЕСОТО, Национален празник (1966 г.)
9 – УГАНДА, Обявяване на независимостта (1962 г.)
12 – ЕКВАТОРИАЛНА ГВИНЕЯ, Национален празник
12 – ИСПАНИЯ, Национален празник
24 – ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ, Ден на ООН
24 – ЗАМБИЯ, Ден на независимостта (1964 г.)
26 – АВСТРИЯ, Национален празник
27 – ТУРКМЕНИСТАН, Ден на независимостта
28 – ЧЕХИЯ, Ден на провъзгласяването на независимостта на Чехословакия (1918 г.)
29 – ТУРЦИЯ, Провъзгласяване на републиката (1923 г.)

О

ctober

1 – CYPRYS, Independence Day (1960)
1 – PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, Anniversary of the Founding of the People’s
Republic of China (1949)
1 – NIGERIA, Independence Day (1960)
2 – GUINEA, Independence Day (1958)
3 – GERMANY, Unity Day
3 – REPUBLIC OF KOREA, Foundation Day
4 – LESOTHO, National Day (1966)
9 – UGANDA, Independence Day (1962)
12 – EQUATORIAL GUINEA, National Day
12 – SPAIN, National Day
24 – UNITED NATIONS, UN Day
24 – ZAMBIA, Independence Day (1964)
27- AUSTRIA, National Day
27 – TURKMENISTAN, Independence Day
28 – CZECH REPUBLIC, Independent Czechoslovak State Day (1918)
29 – TURKEY, Republic Day (1923)
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DIPLOMATIC CALENDAR
(National Days)

Н

оември

1 – АЛЖИР, Национален празник (1954 г.)
3 – ПАНАМА, Ден на независимостта (1903 г.)
9 – КАМБОДЖА, Ден на независимостта (1953 г.)
11 – АНГОЛА, Ден на независимостта (1975 г.)
15 – ПАЛЕСТИНА, Ден на независимостта (1988 г.)
18 – ОМАН, рожден ден на Н. В. султан Кабус
Бин Саид Ал Саид (1940 г.)
18 – ЛАТВИЯ, Ден на независимостта
22 – ЛИВАН, Ден на независимостта (1943 г.)
28 – АЛБАНИЯ, Ден на независимостта (1912 г.)
28 – МАВРИТАНИЯ, Ден на независимостта

N

ovember

1 – ALGERIA, Independence Day (1954)
3 – PANAMA, Independence Day (1903)
9 – CAMBODIА, Independence Day (1953)
11 – ANGOLA, Independence Day (1975)
15 – PALESTINE, Independence Day (1988)
18 – OMAN, National Day and Birthday
of Sultan Qaboos (1940)
18 – LATVIA, Proclamation of Independence
22 – LEBANON, Independence Day (1943)
28 – ALBANIA, Independence Day (1912)
28 – MAURITANIA, Independence Day

Д

екември

1 – РУМЪНИЯ, Национален ден (1918 г.)
1 – ЦЕНТРАЛНОАФРИКАНСКА РЕПУБЛИКА, Национален празник
2 – ЛАОС, Ден на провъзгласяване на републиката (1975 г.)
2 – ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА, Национален празник
5 – ТАЙЛАНД, Рожден ден на крал Бумибол Адуадулядет (1927 г.)
6 – ФИНЛАНДИЯ, Провъзгласяване на независимостта (1917 г.)
11 – БУРКИНА ФАСО, Провъзгласяване на независимостта (1958 г.)
12 – КЕНИЯ, Ден на независимостта (1963 г.)
16 – БАХРЕЙН, Национален празник
16 – КАЗАХСТАН, Ден на независимостта (1991 г.)
18 – КАТАР, Национален празник
18 – НИГЕР, Провъзгласяване на републиката
18 – Международен ден на мигрантите
23 – ЯПОНИЯ, Рожден ден на Н. В. император Акихито (1933 г.)

D

ecember

1 – ROMANIA, National Day (1918)
1 – CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, National Day
2 – LAOS, Republic Day (1975)
2 – UNITED ARAB EMIRATES, National Day
5 – THAILAND, National Day (King’s Birthday) (1927)
6 – FINLAND, Independence Day (1917)
11 – BURKINA FASO, Independence Day (1958)
12 – KENYA, Independence Day (1963)
16 – BAHREIN, National Day
16 – REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, Independence Day (1991)
18 – QUATAR, National Day
18 – NIGER, Republic Day
18 – International Migrants Day
23 – JAPAN, Birthday of His Majesty the Emperor (1933)
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Ì‡ÂÏË rentals

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

www.adis.bg
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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.
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.

Ú‡ËÙ‡ 2011
Ú‡ËÙ‡ 2011

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 обо-

собени 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

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

ОТКРИЙТЕ УДОВОЛСТВИЕТО ОТ ПОЧИВКА В ПЛАНИНАТА
ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА!

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

РЕКЛАМНА ТАРИФА
СПИСАНИЕ АДИС

X, XI, XII. 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 XCVII

