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

ADIS LTD.
manages its own estates
WITH A GROSS EXTERNAL AREA OF 100 000 SQ.M.
BG Headquarter: Sofia 1504, 27 Veliko Tarnovo Str.,
            tel.: + 359 2 943 44 81
            fax: + 359 2 943 44 27

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

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

www.adis.bg
 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 XCVIV

Заповядайте в почивна база АДИС,
к.к. Златни пясъци

СОФИЯ, ЦЕНТЪР
çÂ‚ÂÓﬂÚÌÓÚÓ Ò˙˜ÂÚ‡ÌËÂ Ì‡ ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ ÒÂ‰ ÁÂÎÂÌËÌ‡, ˜ËÒÚ ÏÓÒÍË ‚˙Á‰Ûı Ë ÓÏ‡ÌÚË˜ÂÌ
Ò‡ÏÓÒÚÓﬂÚÂÎÂÌ ÔÎ‡Ê Ò˙Á‰‡‚‡ ÓÚÎË˜ÌË ÛÒÎÓ‚Ëﬂ Á‡ ÒÂÏÂÂÌ ÓÚ‰Ëı
Почивна база АДИС е разположена сред
красив парк с изглед към морето, намира
се на 5 мин. пеша от центъра на к.к.
Златни пясъци, в непосредствена близост
до комплекс „Ривиера”.
ПОЧИВНА БАЗА АДИС ПРЕДЛАГА:
v охраняем паркинг
v ресторант
v кафе-бар
v панорамна тераса
v 24-часова жива охрана
v конферентна зала

ADIS Holiday Inn is situated in a beautiful park
with sea view, only 5 min. walk from the
centre of Golden Sands Resort, close to
Riviera Holiday Club.

10 години Адис

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*

ADIS Holiday Inn offers:
v Security parking
v Restaurant
v Coffee bar
v Panoramic terrace

ПРЕДИМСТВА НА ИМОТa:

v 24-hour security

луксозна офис сграда

топ локация, идеален център,

v Conference hall

www.adis.bg/adis_holiday_inn

отлични
транспорнти връзки, метро станция
денонощна охрана
паркоместа в подземен паркинг

професионално управление на имота, осигурено
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 PROPERTy:

Luxury office building

Top location - downtown, excellent

transport connections, subway station

24 hours security
Parking lots in underground parking

Professional property management by ADIS
Real Estate

*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 office use expenses & expenses for the common areas. Additional options on request available.

Welcome Golden
to ADIS Holiday Inn,
sands
The incredible combination of peace & tranquility among greenery, clean sea air and romantic private
beach, creates a perfect atmosphere for family holiday

НОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА АДИС ЗА ВАШАТА ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ В
ПС АДИС, К.К. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ
Почивна станция „АДИС”, Златни пясъци, предлага 7 дневни почивки, организирани
в 14 смени както следва:
Смяна №
Period №

Дата на
настаняване:

Arrival date:

Дата на
отпътуване:

Departure
date:

1

2 юни

2 June

9 юни

9 June

2

9 юни

9 June

16 юни

16 June

3

16 юни

16 June

23 юни

23 June

4

23 юни

23 June

30 юни

30 June

5

30 юни

30 June

7 юли

7 July

6

7 юли

7 July

14 юли

14 July

7

14 юли

14 July

21 юли

21 July

8

21 юли

21 July

28 юли

28 July

9

28 юли

28 July

4 август

4 August

10

4 август

4 August

11 август

11 August

11

11 август

11 August

18 август

18 August

12

18 август

18 August

25 август

25 August

13

25 август

25 August

1 септември

1 September

14

1 септември

1 September

8 септември

8 September

За повече информация:
+359 882 177 710
For more information:
+359 882 177 710

Цени за сезон ЛЯТО 2012
Пакетна цена –
нощувка на база ПП

Цена на нощувка
на човек в стая

- стаи с изглед към морето – 1, 2 и 3 ет.

41 лв.

22 лв.

- стаи с изглед към парка – 1, 2 и 3 ет.

40 лв.

21 лв.

- стаи с изглед към морето – 1, 2 и 3 ет.

46 лв.

27 лв.

- стаи с изглед към парка - 1 ет.

44 лв.

25 лв.

- стаи с изглед към парка - 2 и 3 ет.

45 лв.

26 лв.

- стаи с изглед към морето – 1, 2 и 3 ет.

41 лв.

22 лв.

- стаи с изглед към парка – 1, 2 и 3 ет.

40 лв.

21 лв.

10 лв.

безплатно

От 2.06 до 29.06 вкл.

23 лв.

13 лв.

От 30.06 до 24.08 вкл.

26 лв.

16 лв.

От 25.08 до 07.09 вкл.

23 лв.

13 лв.

Ап. 109, 209 и 211

-

130 лв.

Ап. 214

-

85 лв.

Ап. 311

-

95 лв.

Период
Настаняване на възрастен
От 2.06 до 29.06 вкл.

От 30.06 до 24.08 вкл.

От 25.08 до 7.09 вкл.

Настаняване на деца
- до 4 г. вкл.
- от 4 до 14г. вкл.

Апартаменти:

Цена на един храноден, когато се заплаща заедно с нощувките, е:
- за възрастен: 19 лв.
- за дете: 10 лв.
Цена на един храноден, когато се заплаща отделно от нощувките, на място в станцията:
- за възрастен: 21 лв.
- за дете: 11 лв.
*Един храноден включва закуска, обяд и вечеря, без напитки.
Пакетната цена за гости, настанени в апартамент, се сформира като сбор на цената на нощувка в
апартамент плюс хранодните в зависимост от броя гости, настанени в апартамента.
Цените са с включена туристическа застраховка и ДДС.
Туристическият данък в размер на 0.60 лв. на човек за нощувка се заплаща допълнително при настаняване
съгласно изискванията на чл. 61р от Закона за местните данъци и такси.
При настаняване в стая с оставащи незаети легла се заплащат 50% от стойността на свободните легла.
Резервации
Заявка за почивка в определена смяна, стая или апартамент се приема писмено чрез попълване на бланка,
изпратена на имейл: holidays@adis.bg, факс: 02 943 44 27 или предадена лично в административната
сграда на АДИС ЕООД – ул. «Велико Търново» №27, отдел Ваканционни имоти. Бланката може
да изтеглите от сайта на ПС АДИС или да получите в офиса на АДИС, отдел Ваканционни
имоти.
Резервацията с номера на стаята и смяната се потвърждават по имейл.

Заповядайте на обновения сайт на почивна станция АДИС - http://www.adis.bg/adis_holiday_inn/index.html
Както и на фейсбук страницата ни http://www.facebook.com/adisholidayinn/
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ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ ПРИЯТНА ВАКАНЦИЯ И НЕЗАБРАВИМИ МОРСКИ СПОМЕНИ!

Period

Full board

Price per night

- sea view – 1, 2 and 3 floor

41 BGN

22 BGN

- park view – 1, 2 and 3 floor

40 BGN

21 BGN

- sea view – 1, 2 and 3 floor

46 BGN

27 BGN

- park view – 1 floor

44 BGN

25 BGN

- park view – 2 and 3 floor

45 BGN

26 BGN

- sea view – 1, 2 and 3 floor

41 BGN

22 BGN

- park view – 1, 2 and 3 floor

40 BGN

21 BGN

10 BGN

free

From 02.06 till 29.06 incl.

23 BGN

13 BGN

From 30.06 till 24.08 incl.

26 BGN

16 BGN

From 25.08 till 07.09 incl.

23 BGN

13 BGN

Apartments:

-

130 лв.

Ap. 109, 209 & 211

-

130 BGN

Ap. 214

-

85 BGN

Ap. 311

-

95 BGN

Adults
From 02.06 till 29.06 incl.

From 30.06 till 24.08 incl.

From 25.08 till 07.09 incl.

Children
- till 4 years of age incl.
- from 4 till 14 years of age incl.

Full Board* price paid within the package price (accommodation and food):
- For an adult: 19 BGN
- For a child: 10 BGN
Full Board* price paid on the spot regardless of the accommodation:
- For an adult: 21 BGN
- For a child: 11 BGN
* Full Board includes breakfast, lunch and dinner. Alcoholic & non-alcoholic drinks are not
included
Package price per guests accommodated in an apartment suite is calculated as a sum of
the chosen number of stays and full boards depending on number of guests
accommodated in the apartment.
The prices include tourist insurance and VAT.
Tourist fee of 0.60 BGN per person/per stay is paid additionally by your arrival in
accordance with the requirements of 61r Article of the Local Taxes and Fees Act.
Extra bed will be charged with 50% of the standard price per stay.

www.adis.bg/adis_holiday_inn
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ЪРСИТЕ МЯСТО ЗА ВАШИЯ СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ ИЛИ 		
КОРПОРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ? НЕ ТЪРСЕТЕ ПОВЕЧЕ!

Почивна станция АДИС, к.к. Златни пясъци, може да бъде ваш партньор при организирането на семинари, обучения,
тиймбилдинги или фирмени събития в станцията в периода 3 септември – 1 октомври 2012 г.
Основната туристическа услуга, която предлагаме на вашето внимание, включва: нощувка, закуска, обяд, вечеря,
туристическа застраховка, курортен данък, ДДС.
В зависимост от броя на участниците в събитието цените са както следва:
Брой участници в събитието

Цена на човек за основна услуга

До 15 човека

30 лева

От 16 до 25 човека

28 лева

От 26 до 50 човека

26 лева

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

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

А

RE YOU LOOKING FOR A PLACE FOR YOUR SEMINAR,
CONFERENCE, EDUCATION OR CORPORATE EVENT? LOOK NO MORE!
For the period September 03-October 01 2012 ADIS Holiday Inn, Golden Sands resort could
be your partner & venue for your seminar, conference, team building or other corporate event.
Main tourist service we offer include: stay, breakfast, lunch, dinner, tourist fee, tourist insurance and VAT.
Depending on the number of participants the prices are as follows:
Number of participants

Price/per person

Up to 15 people

30 BGN

16 – 25 people

28 BGN

26 – 50 people

26 BGN

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

Fill your event request at ADIS Holiday Inn web site at:
www.adis.bg/adis_holiday_inn and book your date!

За повече информация:
+359 882 177 710
For more information:
+359 882 177 710
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к о н т а к т и
c o n t a c t s
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:
София 1504
ул. „Велико Търново“ №27
тел.: (02) 943 44 81
факс: (02) 943 44 27
adis@adis.bg

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

www.adis.bg
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ВАШАТА ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ В ПС АДИС, К.К. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ * YOUR SUMMER
HOLIDAY IN ADIS HOLIDAY INN, GOLDAN SANDS RESORT
ИМОТИТЕ НА АДИС * ADIS` PROPERTIES
УЧИЛИЩЕ СВЕТЛИНА * SVETLINA SCHOOL
ИМОТИТЕ НА АДИС * ADIS` PROPERTIES
В РЕЗИДЕНЦИЯТА НА ПОСЛАНИКА: ИНТЕРВЮ С Н. ПР. Г-Н ИТО * AT THE
AMBASSADOR`S RESIDENCE: INTERVIEW WITH H.E. IТO
ИМОТИТЕ НА АДИС * ADIS` PROPERTIES
ДИПЛОМАТИЧЕСКИ КАЛЕНДАР * DIPLOMATIC CALENDAR

Редакционна колегиЯ/Editorial Staff
Главен редактор, АДИС ЕООД Савина Христова
Editor-in-chief, ADIS LTD. Savina Hristova
Отговорен редактор на броя, АДИС ЕООД Стефания Попова
Еxclusive Editor, ADIS Ltd.: Stefaniya Popova
Това издание е подготвено от екип на
“БОЛКАН МЕДИА ГРУП” АД, издател на списанията
“Наш дом”, “Жената днес” и “По-здрави”
The edition was prepared for publishing by the BALKAN MEDIA GROUP PLC.,
publisher of Nash Dom (Our Home), Jenata Dnes (Woman Today) and Po-Zdravi (Healthier) magazines
Редакционна колегия/Editorial Staff
Графичен дизайн Мариана Китанова Graphic designer Mariana Kitanova
Предпечатна подготовка Елина Куртева Prepress Elina Kurteva
Коректор Мария Станимирова Proof-reader Maria Stanimirova
Печат/Printing 		
Aдрес на редакцията/Editorial & advertising office
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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СОФИЯ, ЦЕНТЪР

SOFIA, DOWNTOWN

Бул. „Патриарх Евтимий“ 27

27, Patriarh Evtimii Blvd.

Прекрасна къща на 2 етажа с
полуподземен етаж, РЗП: 340 кв.м и
самостоятелна градина, изолираща
имота от шума на града. Имотът е
подходящ за офис, жилище. Намира се на
централен булевард в сърцето на
столицата и много близо до НДК.
Разполага с десет помещения и шест
бани с душ и тоалетна.

Wonderful 2-floor town house with
semi underground floor, GEA: 340
sq.m and private garden, separating
the estate from the city buzz. Suitable
for office, residence. This house is
located on main boulevard, in the
heart of Sofia and very close to the
National Palace of Culture. There are
ten premises and six shower
bathrooms with WCs.

Месечен наем: EUR 1700

ПРЕДИМСТВА НА ИМОТA

Топлокация – идеален център,
лесен достъп

Отлични транспортни
връзки

Професионално управление
на имота, осигурено от
АДИС ЕООД
Централно отопление
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Monthly rental price: EUR 1700

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



Top location – Sofia downtown, easy access


Excellent transportation

Professional property

management by ADIS Real
Estate


Central heating

СОФИЯ, кв. ГЕО МИЛЕВ

10 години Адис

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.
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.

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

ПРЕДИМСТВА НА ИМОТА:


много добра локация – на 5

минути с кола до Орлов мост и на
15 минути до летище София
голяма красива градина
асансьор

гараж и възможност за паркиране
в двора

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

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

BENEFITS OF THE PROPERTy


very good location – 5 minutes

by car to the Eagle’s bridge and
15 minutes to Sofia airport
large beautiful garden
elevator

garage and option for parking in
the yard

7

СОФИЯ, ИДЕАЛЕН
ЦЕНТЪР, ПАРТЕР
ËÏÓÚË, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ì‡ ÄÑàë properties of Adis

Ì‡ÂÏË rentals

Бул. „Княз Ал. Дондуков”, до парк
„Оборище”.
Луксозен офис, разположен на
партерен етаж в офис сграда на
бул. „Княз Ал. Дондуков“. Офисът се
състои от фоайе, шест кабинета,
кухня, стая за сървър или
телефонна централа, обслужващо
помещение, две тоалетни.
Застроена площ: 267 кв. м.
Предимства: топлокация, отлични
комуникации, близост до държавни,
учреждения, институции, банки,
самостоятелен вход, централно
отопление.
Месечен наем: EUR 2000
Бърза връзка с брокер:
02/948 75 67, 0882 177 780

SOFIA, DOWNTOWN,
GROUND FLOOR
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Knyaz Al. Dondukov Blvd., close to
Oborishte park

Luxury office building on the ground floor of
an office building, located at Knyaz Al.
Dondukov Blvd. The office consists of lobby,
six rooms, kitchen, server or telephone
exchange room, service room, two toilets.
Total area: 267 sq. m/2873 sq. ft.
Advantages: prime location, excellent
communications, proximity to Sofia city
Largo, separate entrance, central heating.
Monthly rent: EUR 2000
Contact our real estate broker at
+359 2 948 75 67, +359 882 177 780

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.

10 години Адис

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

Ì‡ÂÏË rentals

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

УÎ. ◊î. ÜÓÎËÓ-ä˛Ë” 17, ÂÚ. 15, ‡Ô. 29
åÛÎÚËÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ËÏÓÚ Ò˙Ò обща площ 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, баня,
Ò‡ÏÓÒÚÓﬂÚÂÎÌ‡ ÚÓ‡ÎÂÚÌ‡.
Месечен наем: EUR 1050*

SOFIA, IZTOK QT.
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17 Fr. Joliot Currie Str., fl.15, ap. 29
173 sq. m/1861 sq. ft. property suitable for
office or residence.
Comprises: living room with dining area, two
bedrooms, fully equipped kitchen, walk-incloset, 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
close to Central park

*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-conditioning.

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

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ТОЗИ ИМОТ



професионално управление
от АДИС ЕООД


всекидневна аварийна

поддръжка на имота

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

ADVANTAGES OF THE
PROPERTY


professional property

management by ADIS Real
Estate

Daily emergency maintenance

communicative location;
easy transportation
24-hour doorman

*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 office use expenses & expenses for the common areas. Additional options on request available.
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Ì‡ÂÏË rentals

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

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.
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
12

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.

www.adis.bg
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СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

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

Ì‡ÂÏË rentals

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.

14
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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

*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. ИЗТОК

Ул. „Фр. Жолио-Кюри“ 15, бл. 3, ет. 16, ап. 30

10 години Адис

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 850*

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
Monthly rent: 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

*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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Съюз на енолозите в България

На 11 април 2012 завърши второто
издание на международния конкурс
Винобалканика за вина, произведени
от местни сортове грозде,
селектирани и разпространени в
страните, обхващащи Балканския
полуостров и Черноморския
басейн.
Събитието традиционно се
организира от Съюза на енолозите в
България в старата столица Велико
Търново. Тази година участие взеха
27 изби с вина от България, Гърция,
Косово и Македония от сортовете
“Мавруд”, “Гъмза”, “Мелник”, “Димят”,
“Сторгозия”, “Червен Мискет”,
“Жилавка”, “Вранец”, “Рубин”,
“Фетяска Алба”.
Целта пред организаторите на
този конкурс – Съюза на енолозите
в България, е „подобряване на
познанията за вината, произведени
от местни за страните от
Балканите и Черноморието
сортове, насърчаване на тяхното
производство и разумна консумация
и спомагане за културния обмен
между страните от региона и
останалите страни от ЕС”.
Според председателя на съюза г-н
Станимир Стоянов е време да се
постави акцент върху вината от
регионални сортове, които да
привлекат потребителите и
ценителите със своята специфика и
оригиналност. “Очакваме да се даде
тласък на този тип вина и сортове.
Да се покаже, че има не само смисъл,
но и потенциал да се правят тези
вина. Искаме лека-полека избите да
се стимулират да работят с
местните сортове. Ще се опитаме
следващата година да привлечем
повече участници от балканските
страни и се надяваме да спечелим
доверието им.”
Седемчленна дегустационна комисия
оцени вината по 100-балната
система на OIV (Международна
организация по лозата и виното).

VINOBALKANIKA
WINE CONTEST
The Union of Enologists in Bulgaria
Translation Stefaniya Popova

11th of April 2012 marked the end of the
second edition of the international wine
competition VINOBALKANIKA,
introducing local grape varieties from the
Black Sea and East eco-geographic
groups or cultivars, that are selected and
spread in the countries, comprising the
Balkans and the Black Sea Basin.
The event is traditionally organized by
the Union of Enologists in Bulgaria in the
former capital of Bulgaria Veliko Turnovo.
This year took part wines from Bulgaria,
Greece, Kosovo and Macedonia. Тhe
included variety Mavrud, Gamza, Melnik,
Dimyat, Storgozia, Red Muscet, Zhilavka,
Vranets, Ruby, Fetiaska Alba.
The aim of the organizers from the
Union of Enologists in Bulgaria (UEB) is
to improve knowledge about the wines
produced from grape varieties that are
local for the countries of the Balkans and
the Black Sea, to encourage their
production and reasonable consumption,
as well as to facilitate the cultural
exchange between the countries in the
region and the other EU countries.
According to the Chairman of the UEB –
Mr. Stanimir Stoyanov, it`s time to focus
on the wine from local varieties which
could attract consumers and
connoisseurs for its specificity and
originality. “We expect to boost these
type of wines and varieties. We want the
wineries to work with local varieties. We
will try to attract more participants from
Balkan countries and hope to gain their
trust.”
Seven-member committee evaluated the
wines by 100-point rate system of the
OIV standard.
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Представените на
Винобалканика вина се
състезаваха в три категории:
● Чисто сортови, където за
златни медали се пребориха 9 вина
(подредени по реколта), главно от
България и едно от Македония.
● Купажни - с повече от 50%
участие на местен сорт, като
златните медали получиха вина
българско производство.

18
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● Вина с процентно съдържание на
местен сорт от 15 до 50%, като
два златни медала бяха присъдени
на българска винарска изба, чиито
лозя са в Пирин планина.

The wines competed in three
categories:
● Clean sorts, the gold medal won nine wines
(sort of harvest), mainly from Bulgaria and one
from Macedonia.
● Blended with more than 50% of local sort.
gold medals were given to local production.
● Wines with percentage of local sorts from 15 to
50%. two gold medals were awarded to a
Bulgarian winery, whose vineyards are in Pirin
Mountain.

19

SOFIA, CENTER
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ËÏÓÚË, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ì‡ ÄÑàë properties of Adis

Ì‡ÂÏË rentals

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

SOFIA, CENTER

10 години Адис

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.

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.

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

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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SOFIA, IZTOK QT.
ËÏÓÚË, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ì‡ ÄÑàë properties of Adis

Ì‡ÂÏË rentals

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

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

22

www.adis.bg

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

èêÖÑàåëíÇÄ çÄ àåéía


ÍÓÏÛÌËÍ‡ÚË‚ÌÓ ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ò ÓÚÎË˜ÌË
Ú‡ÌÒÔÓÚÌË ‚˙ÁÍË

ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ËÏÓÚ‡,
ÓÒË„ÛÂÌÓ ÓÚ ÄÑàë ÖééÑ

‰ÂÌÓÌÓ˘Ì‡ Óı‡Ì‡ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡

‚ÒÂÍË‰ÌÂ‚Ì‡ ‡‚‡ËÈÌ‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ì‡ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ‡

ÚËı Ë ÒÔÓÍÓÂÌ ‡ÈÓÌ, ·ÎËÁÓ ‰Ó ÅÓËÒÓ‚‡Ú‡ „‡‰ËÌ‡

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

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

BENEFITS OF THE PROPERTy


Convenient location with
excellent transportation

Professional property

management by ADIS Real Estate

24-hour doorman
Daily emergency maintenance
Quiet & peacefull neighborhood

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

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.

10 години Адис

Monthly rent: EUR 1000*

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

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.

23
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Ì‡ÂÏË rentals

www.adis.bg
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СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

Ул. „Фр. Жолио-Кюри”, бл. 2, ет. 1, ап. 2
Необзаведен апартамент, разположен на площ от 165
кв. м в охранявана сграда в реномиран жилищно-офисен
район. Разположение на имота: просторна дневна с
трапезария, кухня, две спални, баня с тоалетна, втора
тоалетна, складово помещение/дрешник, тераса. В
зависимост от предпочитанията на наемателите
апартаментът може да бъде с жилищно или офис
предназначение.
Месечен наем: EUR 850*

SOFIA, IZTOK QT.

17, Frederic Joliot Currie Str., 1 fl., 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/walkin-closet, terrace. This apartment may serve
as a residential accommodation or office
space.
Monthly rent: EUR 850*

èêÖÑàåëíÇÄ çÄ àåéía


комуникативно местоположение с отлични

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

транспортни връзки
професионално управление на имота,
rsimeonova@adis.bg
денонощна охрана на сградата
всекидневна аварийна поддръжка на апартамента
Find out more:

тих и спокоен район, близо до Борисовата
Rossitsa Simeonova
градина

BENEFITS OF THE PROPERTy



Convenient location with
excellent transportation

Professional property
24-hour doorman
Daily emergency maintenance
Quiet & peacefull neighborhood

+359 2 870 20 87
+359 882 177 784

*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 Currie Str., build.2, fl. 11р, ap. 20

Unfurnished living place located on a quite street in
prestigious diplomatic quarter.
Consists of living room, dining area, kitchen, two
bedrooms, full bathroom, toilet, walk-in closet, terrace.
Total area: 165 sq. m/1775 sq. ft.
The price includes: apartment use expenses: emergency
maintenance, local security system, cable TV; expenses for
the common areas: 24-hour doorman, lift charges,
cleaning and power supply for the lounge areas.
Monthly rent: EUR 850*

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

Ул. „Фр. Жолио-Кюри” 17, бл. 2, ет. 11, ап. 20
Необзаведен апартамент под наем, подходящ за жилище
или офис в зависимост от желанията на бъдещия
наемател. Описание на апартамента: предлаганият под
наем имот разполага с просторна дневна с трапезария,
кухня, две спални, баня с тоалетна, втора тоалетна,
склад, тераса. Обща площ: 165 кв. м.
Обявената месечна наемна цена на апартамента
включва разходи за общите части на сградата като
електроенергия, асансьор, портиер и почистване, както
и разходи за апартамента - аварийна поддръжка, локална
СОТ система и кабелна телевизия.
Месечен наем: EUR 850*
èêÖÑàåëíÇÄ çÄ àåéía

професионално управление
отлична локация
24/7 охрана и видеонаблюдение на сградата

опция за наемане на паркомясто или гаражно
място в охранявани паркинги и гаражи
допълнителни опции по желание на
клиентите - цялостно обзавеждане,
интернет достъп

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


professional property
management by ADIS Real Estate

convenient location
24/7 doorman

option for renting a parking lot or
garage


option for complete furnishing,
Internet access
25

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

Ì‡ÂÏË rentals

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

Ул. Райко Алексиев” 40, бл.216, 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.

26

www.adis.bg

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.

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК
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.

10 години Адис

Месечен наем: EUR 650*

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*

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. 27
*Rental price includes apartment use expenses & expenses for the common areas. Additional options on request available.

Ì‡ÂÏË rentals

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

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

ул."Чарлз Дарвин" 25, бл. 2, ет. 4, ап. 14
Напълно обзаведен апартамент с площ от 99 кв.м,
разположен в спокоен жилищен район - кв. Изток, в
сграда с денонощна охрана и пропускателен режим.
Състои се от дневна, трапезария, кухня, две спални,
баня с вана, тоалетна.
Месечната наемна цена включва следните
консумативи: разходи за ползване на апартамента:
аварийна поддръжка и кабелна телевизия, както и
разходи за общите части в сградата като асансьор,
почистване, електроенергия, охрана.
Месечен наем: EUR 500
Цената не включва ДДС.

SOFIA, IZTOK QT.
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25 Charlеs Darvin Str., bl. 2, fl. 4,
ap. 14
Fully furnished apartment with total
area 99 sq. m situated in calm area Iztok qt. Consists of two bedrooms,
living room, dining room, kitchen, full
bathroom and toilet.
The monthly rent includes: apartment
use expenses: emergency
maintenance, cable TV (70 channels),
expenses for the common areas:
24-hour doorman, lift charges,
cleaning and power supply for the
lounge areas, electricity.
Monthly rent: EUR 500
The price is without VAT.
èêÖÑàåëíÇÄ çÄ àåéía

професионално управление
отлична локация
24/7 охрана и видеонаблюдение на сградата;

опция за наемане на паркомясто или гаражно
място в охранявани паркинги и гаражи
допълнителни опции по желание на
клиентите - цялостно обзавеждане,
интернет достъп

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


professional property
management by ADIS Real Estate

convenient location
24/7 doorman

option for renting a parking lot or
garage


option for complete furnishing,
Internet access

ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК
НА ЯПОНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Ваше Превъзходителство, бихте ли споделили с
читателите на списание АДИС някои от най-паметните
моменти от престоя си до момента.
Силно впечатление ми направи големият брой ученици и
студенти, които изучават японски език в
общообразователните училища и университетите и които
проявяват силен интерес към културата на нашата страна.
Често получавам покани от тях да посетя фестивали на
японската култура и съм щастлив да видя ентусиазма, с
който изучават японски език, и желанието им да научат
нещо повече за Япония чрез различни японски игри и обичаи.
България подобно на Япония се радва на четири сезона, през
които природата се променя и ни въодушевява със своята
прелестна красота.
Успяхте ли да откриете място или дестинация в
България, към които да храните топли чувства?
Аз съм роден в един от големите градове на Япония и
затова обичам да посещавам провинцията. Особено
харесвам да ходя в планината, за да се насладя на
великолепния планински пейзаж. Затова където и да отида в
България, не се чувствам разочарован. Обичам също така да
посещавам и градовете и местата, които са свързани с
вашата култура и история. България е много интересна
страна, още повече че девет от вашите културноисторически забележителности са включени в списъка на
световното културно наследство на ЮНЕСКО. Онези от
тях, които успях да разгледам досега, ми направиха силно
впечатление, а до края на годината възнамерявам да
разгледам и останалите четири.
Кое е предпочитаното от вас българско ястие или вино?
Откакто пристигнах в България, се наслаждавам на
вкусните български зеленчуци. Обичам вашата шопска
салата, която никога не ми омръзва. Особено вкусно е
свинското и пилешкото месо. Почитател съм на вашите
ястия, приготвени от меко разварено месо. За десерт
много обичам кисело мляко с мед. Вашите вина също са
много добри и напоследък не отстъпват на чуждите вина
от най-висок ранг, поради което ми е трудно да отговоря

снимки: Георги Йорданов
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кои от тях ми харесват най-много.
Ваше Превъзходителство, има ли типичен предмет или
характерен символ на Япония, който присъства във
Вашия дом?
По принцип характерно за японците е, че ние уважаваме
хората, които ни заобикалят. Действията ни винаги са
съобразени с мисълта за другите. Българите също се
отнасят много добронамерено към японците. Ето защо и
моите усилия са насочени към по-нататъшно развитие на
приятелските отношения помежду ни и още по-голямо
сближаване на двата народа.
Има ли личност или събитие, оказали силно влияние
върху Вашия характер?
Мисля, че влияние върху формирането на моя характер
като малък са оказали моите родители, а по-късно, когато
се ожених, и моята съпруга. Всичко, което се е случвало в
живота ми досега, всичко, което е ставало около мен,
всички онези събития, в които и аз съм участвал, по някакъв
начин са повлияли върху начина ми на мислене и начина ми на
живот.
Ваше Превъзодителство, кое качество на характера Ви
е било от най-голяма полза за Вашата кариера?
Мисля, че по характер съм доста внимателен, вслушвам се
в мнението на другите и вземам решения след внимателно
преценяване на ситуацията. Като че ли тези качества са
ми били от полза в досегашната ми работа. Разбира се, в
сложни ситуации, в които не съм разполагал с време за
внимателно обмисляне на нещата, ми се е налагало да
вземам решения незабавно.
Моля, разкажете ни повече за възпоменателната
фотоизложба "Тохоку - с надежда към утрешния ден",
посветена на първата година от земетресението в
Североизточна Япония.
Измина една година от силното земетресение в
Североизточна Япония. В израз на нашата благодарност за
проявената солидарност и подкрепа на хората по света
подготвихме фотоизложба, която показва процеса на
възстановяване и възраждане на най-силно засегнатите
региони, както и усилията на хората в тях отново да се
изправят на крака. Същевременно чрез нея се опитваме да
покажем колко привлекателна е Североизточна Япония, като
представим нейната прекрасна природа и култура. Ако ви
се удаде възможност да отидете в нашата страна, бих
искал да ви препоръчам обезателно да посетите
Североизточна Япония. Радвам се, че досега изложбата бе
видяна от много хора от различни градове във вашата

страна.
Откривате ли някакви общи черти между българския и
японския народ?
Питате ме кое ми е направило впечатление, откакто съм в
България, нали? Българите са извънредно добронамерени,
приятелски настроени и гостоприемни дори към непознати.
Същите чувства изпитват и японците и по това ние много
си приличаме. Струва ми се, че тези качества са особено
силно проявени у хората, които живеят в провинцията.
България представлява ли интерес за японските
инвеститори?
Що се отнася до японските инвеститори, България все още
не е добре позната сред тях. В сравнение със страните от
Централна Европа общият обем на японските инвестиции
тук не е голям. Струва ми се, че това се дължи на факта, че
България се присъедини сравнително наскоро към ЕС и е
отдалечена от големия потребителски пазар на Западна
Европа. Но напоследък японският интерес към България
нараства и ако българската страна положи усилия, за да
покаже преимуществата на вашата страна, това би дало
резултат.
Какво е Вашето послание към българския народ?
Бих искал да изкажа моята най-искрена и сърдечна
признателност за съпричастността и солидарността на
българите към Япония след силното земетресение през
миналата година. Япония и България са географски отдалечени
една от друга, но общото между нас са красивата природа и
прекрасните хора в двете страни. Ето защо бих бил
щастлив, ако чрез обмен в икономиката, културата,
технологиите и други области българите повишат интереса
си към Япония и японците.
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interview
with h.e.mr.
makoto ito
ambassador
extraordinary
and plenipotentiary of japan
to the republic of
bulgaria

Your Excellency, please share with the readers of ADIS Magazine
some of your most memorable impressions of Bulgaria?
I was strongly impressed by the large number of students who study
Japanese language at the schools of general education and universities
and who have a strong interest in the culture of our country. I often
receive invitations to attend the festivals of Japanese culture and I am
happy to see the enthusiasm by which they study Japanese language and
their desire to learn more about Japan through various Japanese games
and customs. Bulgaria, like Japan enjoys four seasons, in which nature is
changing and excites us with its exquisite beauty.
Have you found a place or destination here in Bulgaria that you
became especially fond of?
I was born and raised in one of the large cities of Japan, so I like to visit
the countryside. Especially I like to go to the highland to enjoy the
magnificent mountain scenery. In Bulgaria, wherever I go I do not feel
disappointed. And I also love to visit cities and places related to your
culture and history. Bulgaria is a very interesting country since nine of your
cultural and historical sites are listed as World Heritage by UNESCO. Those
which I’ve managed to visit so far impressed me, and by the end of the
year I intend to go and see the other four.
Which is your preferred Bulgarian dish or wine?
Since I arrived to Bulgaria, I really enjoy delicious Bulgarian vegetables. I
love your Shopska salad and I don’t get tired of eating it. I consider
especially delicious your pork and chicken and I'm a fan of your dishes,
prepared by the soft cocked meat. For dessert I love yogurt with honey.
Recently your wines are also very good and don’t yield to foreign wines of
the highest rank. That is why it is difficult to answer which one I like most.
Your Excellency, is there a typical Japanese object or character that
accompanies you during your mandates?

One of the general characteristic of the Japanese people is that we
respect the people who surround us. Our actions always take the
thought of others into consideration. Bulgarians are also very friendly to
the Japanese. That is why my efforts are focused on further
development of the friendly relations between us and bringing closer
our two people.
Is there any personality or event who/which has strongly affected
your character?
I think that when I was a child my parents had influence on the
formation of my character, and later when I got married - my wife.
Everything that has happened in my life so far, everything that occurred
around me, all those events in which I have been involved somehow
influenced my way of thinking and my lifestyle.
Your Excellency, which side of your character has been of greatest
help to your career?
I think that by nature I am rather cautious, listen to the opinions of
others and take a decision after careful assessment of the situation. I
think that these qualities have been helpful in my activities until now. Of
course, in more complex situation in which I have not had time for
careful consideration, I had to make prompt decisions.
Please, tell us more about TOHOKU - THE HOPE OF TOMORROW
commemorative exhibition outlining the Great East Japan Earthquake
which struck the Tohoku region of Japan on 11 March 2011.
One year has already passed from the Great East Japan earthquake. As
an expression of our gratitude for the solidarity and support of the
people around the world, we’ve presented photo exhibition showing
how we proceed in the reconstruction and revival of the most affected
areas and the efforts of the affected people to stand on feet again. By
these photos we also try to show how attractive is the Northeast Japan

by presenting its beautiful nature and culture. If you have a chance to go
to Japan, I would definitely recommend you to visit the northeastern
parts. I am indeed glad that many people from different cities in your
country have seen the exhibition so far.
Can you find any common features between the Bulgarians and the
people of Japan?
You are asking me what impressed me most upon my arrival to
Bulgaria, right. Bulgarians are very benevolent, friendly and hospitable
even to strangers. You can find same feelings among most of the
Japanese people which make us very much alike. It seems to me that
these qualities are especially pronounced in people who live in the
countryside.
Is Bulgaria seen as a place of interest for the Japanese investors?
As for Japanese investors, Bulgaria is still not well known among them.
Compared with countries in central Europe, the total volume of
Japanese investment here is not large. It seems to me that this is due to
the fact that Bulgaria joined recently the EU and is remote from the large
consumers’ market of Western Europe. But recently in Japan we witness
increasing interest in Bulgaria and this will bring results if the Bulgarian
side make efforts and succeed to sell the advantages of your country.
Would you like to send a brief message to the Bulgarian people?
I would like to express my most sincere and cordial gratitude for the
empathy and solidarity of the Bulgarians to Japan after the strong
earthquake last year. Japan and Bulgaria are geographically distant from
one another, but the beautiful scenery and wonderful people in both
countries are something similar among us. Therefore, I would be happy
if through the enhancement of the bilateral exchange in the economy,
culture, technology and other spheres, Bulgarians would increase their
interest in Japan and Japanese people.
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Тохоку – с надежда към
утрешния ден
На 11 март 2011 г. Североизточна
Япония беше сполетяна от
катастрофално земетресение, чиито
сила и мащаби причиниха огромни
щети и човешки жертви. Наред с
това Япония получи бeзпрецедентна
морална и финансова подкрепа от
страна на международната общност,
което накара японците да
почувстват, че целият свят е заедно
с тях. България беше сред държавите,
които побързаха да подкрепят
пострадалите в Япония с
организирането на различни
дарителски акции и благотворителни
инициативи.
С фотоизложбата "Тохоку – с надежда
към утрешния ден“, организирана по
повод първата годишнина от
земетресението, Япония иска да
изрази своята благодарност към
всички, които я подкрепиха в трудния
момент, както и да покаже пред света
своето възстановяване и твърдо
упование в способността си да изгради
едно по-добро бъдеще.
Изложбата включва фотоси, които
представляват моменти преди и
непосредствено след
земетресението, както и актуални
снимки от течащите
възстановителни работи.
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Представени са и основните
природни, исторически и културни
забележителности на региона Тохоку в
Североизточна Япония, който се оказа
в епицентъра на трагедията.

Снимките са любезно предоставени от Посолство на Япония

On 11th of March 2011 Northeastern Japan
was hit by catastrophic earthquake, whose
strength and scale caused massive damage
and victims. Japan received unprecedented
moral and financial support from the
international community and this made
Japanese to feel that the whole world is
together with them. Bulgaria supported
victims with many different donations and
charities campaign.
The photo exhibition ‘TOHOKU - THE
HOPE OF TOMORROW’ was organized on
the occasion one year from the earthquake
and with the exhibition Japan wanted to
express gratitude to all who supported it in
difficult moments and to show to the
world its recovery and confidence in their
ability to build a better future.

Photos are kindly offered by the Embassy of Japan to Bulgaria

TOHOKU - THE HOPE
OF TOMORROW

The exhibition includes photos that
represent moments before and
immediately after the earthquake, and
photos from the ongoing restoration work.
There are also major natural, historic and
cultural sites in the Tohoku region of
northeastern Japan, which was the
epicenter of the tragedy.

35

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

Ì‡ÂÏË rentals

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 740*

SOFIA, GEO MILEV QT.
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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 740*

èêÖÑàåëíÇÄ çÄ àåéía

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

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

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

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

pashkova@adis.bg
Find out more:

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

BENEFITS OF THE PROPERTy

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

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

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

10 години Адис

СОФИЯ, КВ. ГЕО МИЛЕВ

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

SOFIA, GEO MILEV QT.
1 Al. Zhendov Str., fl. 12, ap. 23

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

èêÖÑàåëíÇÄ çÄ àåéía

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

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

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

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

pashkova@adis.bg
Find out more:

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

BENEFITS OF THE PROPERTy

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

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

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

Ì‡ÂÏË rentals

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

ул. „Пиер Дегейтър” 9, бл. 3, ет. 11, ап. 43

Необзаведен апартамент с оборудвана кухня и обща площ от 99 кв.м, разположен в
представителен дипломатически блок в кв. Изток.
Жилището разполага с дневна с трапезария, кухня, две спални, баня с вана, тоалетна, тераса.
предимства:
• сграда с охрана
• професионално управление на имота от АДИС ЕООД
• на пешеходно разстояние от Борисовата градина, метростанция и автобусни спирки
Месечен наем: EUR 320*

SOFIA, IZTOK QT.

9 Pier Degeitar st. fl. 11, ap. 43

38

www.adis.bg

Unfurnished living place with total
areа 99 sq. m./ 1065 sq. ft., with
kitchen equipment, located on a quite
street in prestigious diplomatic quarter.
Consists of living room, dining area,
kitchen, two bedrooms, full bathroom,
toilet, terrace.
Advantages:
• secured building
• professional property management
• within walking distance to Central
park, subway and bus stations
• proximity to metropolitan station
Monthly rent: EUR 320*

äÓÌÚ‡ÍÚ Ò ·ÓÍÂ ‡ÈÓÌ:
íÓ‰ÓÍ‡ è‡¯ÍÓ‚‡

за ползване на апартамента (кабелна
+359 2 971 45 50
+359 882 177 783
телевизия, всекидневна аварийна поддръжка)

за поддръжка на общите части на сградата pashkova@adis.bg
(почистване, електроенергия, асансьор).
В месечния наем на посочения апартамент
влизат два вида разходи:

Допълнителни опции по желaние:

достъп до интернет
опция за наемане на гараж

Find out more:

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

Rental price of the property includes:


Apartment use expenses:
emergency maintenance, cable TV


Expenses for the common areas:

24-hour doorman, lift charges
cleaning and power supply for the
lounge areas

Optional services:

Internet access
secure garages and parking lots

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

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

Ì‡ÂÏË rentals
www.adis.bg10 години Адис

ул. „Александър Жендов” 1, ап.
41, ет. 8

Необзаведен апартамент с
обща площ 177 кв. м в
отлично поддържана сграда, на
комуникативно място в
столицата. Разпределение: три
спални, дневна, трапезария,
кухня, два килера, баня с вана и
тоалетна, баня с душ, балкон.
Предимства:
охранявана сграда, отлична
локация, позволяваща лесен
достъп - кв. Гео Милев, София,
професионално управление на
имота от АДИС.
Месечен наем: EUR 800*

SOFIA, IZTOK QT.
1, Al.Zhendov Str., ap.41, fl. 8

Unfurnished apartment with total area 177 sq.m/1905 sq.
ft., situated in a excellently maintained residential building
on communicative place in Geo Milev quarter, Sofia.
Three bedrooms, living room, dining room, kitchen, two
walk-in-closets, full bathroom, shower bathroom.
Advantages:
building with 24 hour security, top location,
professional property management by ADIS.
Monthly rent: EUR 800*
äÓÌÚ‡ÍÚ Ò ·ÓÍÂ ‡ÈÓÌ:
íÓ‰ÓÍ‡ è‡¯ÍÓ‚‡
+359 2 971 45 50
ежедневна аварийна поддръжка, локална СОТ+359 882 177 783
система, кабелна телевизия.

Разходи за общите части в сградата:
pashkova@adis.bg
24-часова охрана, асансьор, хигиенизиране,
електроенергия.
Find out more:

Допълнителни опции по желaние: достъп до
Todorka Pashkova
интернет и опция за наем на гаражно място
+359 2 971 45 50
в охраняем подземен гараж.
+359 882 177 783
РАЗХОДИ, ВКЛЮЧЕНИ В НАЕМА:


Разходи за ползване на апартамента:

Rental price includes:


Apartment use expenses:
emergency maintenance, local
security system, cable TV.

Expenses for the common areas:
24-hour doorman, lift charges,
cleaning and power supply for the
lounge areas.

Optional services: Internet access
and secure garages and parking
39

ÑàèãéåÄíàóÖëäà äÄãÖçÑÄê/DIPLOMATIC CALENDAR
(ç‡ˆËÓÌ‡ÎÌË Ô‡ÁÌËˆË/National Days)

А

прил

16 – Дания – Рожден ден на кралица Маргрете Втора
17 – Сирия – Национален празник
18 – Зимбабве – Ден на независимостта
26 – Танзания – Национален празник
27 – Сиера Леоне – Ден на независимостта
27 – Южна Африка – Национален празник
30 – Холандия – Ден на кралицата

А

pril

April 16th – Denmark – Birthday of Queen Margrethe II
April 17th – Syria – National Day
April 18th – Zimbabwe – Independence Day
April 26th – Tanzania – National Day
April 27th – Sierra Leone – Independence Day
April 27th – South Africa – National Day
April 30th – Netherlands – Queen's Day

М

ай

3 – Полша – Национален празник
10 – Израел – Ден на независимостта
14 – Парагвай – Национален празник
17 – Норвегия – Ден на конституцията
20 – Камерун – Национален празник
22 – Йемен – Национален празник
24 – Еритрея – Ден на независимостта
25 – Аржентина – Национален празник
25 – Йордания – Ден на независимостта
26 – Грузия – Ден на независимостта
28 – Азербайджан – Национален празник
28 – Етиопия – Национален празник

ay

May 3th – Poland – National Day
May 10th – Israel – Independence Day
May 14th – Paraguay – National Day
May 17th – Norway – National Day
May 20th – Cameroon – National Day
May 22nd – Yemen – National Day
May 24th – Eritrea – Independence Day
May 25th – Argentina – National Day
May 25th – Jordan – Independence Day
May 26th – Georgia – Independence Day
May 28th – Azerbaijan – National Day
May 28th – Ethiopia – National Day

Ю

J

2 – Италия – Национален празник
5 – Дания – Ден на конституцията
6 – Швеция – Национален празник
10 – Португалия – Национален празник
12 – Русия – Национален празник
12 – Филипини – Ден на независимостта
14 – Великобритания – Рожден ден на Н. В. кралица Елизабет
Втора
15 – Дания – Ден на датския флаг
17 – Исландия – Национален празник
23 – Люксембург – Рожден ден на Великия херцог
24 – Малта – Рождение на св. Йоан Кръстител
25 – Мозамбик – Ден на независимостта
25 – Словения – Национален празник
25 – Хърватия – Национален празник
26 – Мадагаскар – Ден на независимостта
29 – Апостолическа нунциатура – Празник на светите
апостоли Петър и Павел
30 – Демократична република Конго – Национален празник

June 2th – Italy – National Day
June 5th – Denmark – Constitution Day
June 6th – Sweden – National Day
June 10th – Portugal – National Day
June 12th – Russia – National Day
June 12th – Philippines – Independence Day
June 14th – United Kingdom – Birthday of HM Queen
Elizabeth II
June 15th – Denmark – Danish Flag Day
June 17th – Iceland – National Day
June 23rd – Luxembourg – Birthday of Grand Duke
June 24th – Malta – Birth of St. John the Baptist
June 25th – mozambique – Independence day
June 25th – Slovenia – National Day
June 25th – Croatia – National Day
June 26th – Madagascar – Independence Day
June 29th – Apostolic Nunciature – Feast of the Holy
Apostles Peter and Paul
June 30th – Democratic Republic of Congo – National Day

ни
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М

une

ÑàèãéåÄíàóÖëäà äÄãÖçÑÄê/DIPLOMATIC CALENDAR
(ç‡ˆËÓÌ‡ÎÌË Ô‡ÁÌËˆË/National Days)

Ю

J

A

А

С

S

ли

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

вгуст

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

ептември

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

uly

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

ugust

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

eptember

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

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

ул."Райко Алексиев", бл. 215, ет. 10, ап. 28
Просторен необзаведен апартамент с прекрасна
панорамна гледка. Дневна, трапезария, кухня, три
спални, кабинет, баня с вана, тоалетна с душ,
килер. Обща площ: 170 кв.м.
Месечен наем: EUR 850*
*Обявената месечна наемна цена на апартамента
включва разходи за общите части на сградата
като електроенергия, асансьор, портиер и
почистване, както и разходи за апартамента аварийна поддръжка, локална СОТ система и кабелна
телевизия.

SOFIA, IZTOK QT.
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R.Alexiev Str., bl. 215, fl. 10, ap. 28
Spacious unfurnished apartment with wonderful
panoramic view. Living room, dining room, kitchen,
three bedrooms, study, full bathroom, half
bathroom, walk-in-closet. Total area: 170 sq. m/
1829 sq. ft.
Monthly rent: EUR 850*
*The price includes: аpartment use expenses: emergency maintenance, local security system, cable TV;
еxpenses for the common areas: 24-hour doorman,
lift charges, cleaning and power supply for the
lounge areas.
äÓÌÚ‡ÍÚ Ò ·ÓÍÂ ‡ÈÓÌ:
èêÖÑàåëíÇÄ çÄ ИМОТa
íÓ‰ÓÍ‡ è‡¯ÍÓ‚‡
професионално управление
+359 2 971 45 50

отлична локация - спокоен и зелен квартал с бързи и
+359 882 177 783
удобни комуникации към всички части на София
24/7 охрана и видеонаблюдение на сградата
pashkova@adis.bg

опция за наемане на паркомясто или гаражно място в
охранявани паркинги и гаражи, собственост на Агенция
Find out more:
дипломатически имоти в страната ЕООД
Todorka Pashkova

предлагаме и допълнителни опции по желание на
+359 2 971 45 50
клиентите - цялостно обзавеждане, интернет достъп
+359 882 177 783

BENEFITS OF THE PROPERTy

professional property management by ADIS
Real Estate

convenient location – quite and peaceful
diplomatic neighborhood with excellent
transportation
24/7 doorman
option for renting a parking lot or garage

option for complete furnishing, Internet
access

SOFIA, IZTOK QT.

Raiko Alexiev str., bl. 216, et. 11, ap. 31
The apartment consists of three bedrooms, living room,
dining room, kitchen, study unit, walk-in-closet, full
bathroom, half bathroom.
Total area: 170 sq. m/1829 sq.ft.
Monthly rent: EUR 850*
*The price includes: apartment use expenses: emergency
maintenance, local security system, cable TV; expenses for
the common areas: 24-hour doorman, lift charges,
cleaning and power supply for the lounge areas.

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

ул."Райко Алексиев", бл. 216, ет. 11, ап. 31
Предлагаме ви необзаведен апартамент, състоящ се от
три спални, дневна, трапезария, кухня с кухненски
шкафове, кабинет, килер/дрешник, баня с тоалетна и
отделна тоалетна. Обща площ: 170 кв.м.
Месечен наем: EUR 850*
*Обявената месечна наемна цена на апартамента
включва разходи за общите части на сградата като
електроенергия, асансьор, портиер и почистване, както
и разходи за апартамента - аварийна поддръжка, локална
СОТ система и кабелна телевизия.

äÓÌÚ‡ÍÚ Ò ·ÓÍÂ ‡ÈÓÌ:
èêÖÑàåëíÇÄ çÄ ИМОТa
íÓ‰ÓÍ‡ è‡¯ÍÓ‚‡
професионално управление
+359 2 971 45 50

отлична локация - спокоен и зелен квартал с бързи и
+359 882 177 783
удобни комуникации към всички части на София
24/7 охрана и видеонаблюдение на сградата
pashkova@adis.bg

опция за наемане на паркомясто или гаражно място в
охранявани паркинги и гаражи, собственост на Агенция
Find out more:
дипломатически имоти в страната ЕООД
Todorka Pashkova

предлагаме и допълнителни опции по желание на
+359 2 971 45 50
клиентите - цялостно обзавеждане, интернет достъп
+359 882 177 783

BENEFITS OF THE PROPERTy

professional property management by ADIS
Real Estate

convenient location – quite and peaceful
diplomatic neighborhood with excellent
transportation
24/7 doorman
option for renting a parking lot or garage

option for complete furnishing, Internet
access
45

Ì‡ÂÏË rentals
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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

СОФИЯ,
КВ. ЯВОРОВ, ЕТ. 3
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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, oкабеляване.
Месечен наем: 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

*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 office use expenses & expenses for the common areas. Additional options on request available.

10 години Адис

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.
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Ì‡ÂÏË rentals

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

УÎ. ◊ó‡ÎÁ Ñ‡‚ËÌ“ 25, ÂÚ. 16, ‡Ô. 67
çÂÓ·Á‡‚Â‰ÂÌ ËÏÓÚ Ì‡ ÚËı‡ ÛÎËˆ‡, ÔÓ‰ Ì‡ÂÏ, ‚ ÂÌÓÏË‡Ì
‡ÈÓÌ. ë˙ÒÚÓË ÒÂ ÓÚ ‰ÌÂ‚Ì‡ Ò Ú‡ÔÂÁ‡Ëﬂ, ÍÛıÌﬂ, ‰‚Â ÒÔ‡ÎÌË,
·‡Ìﬂ Ò ÚÓ‡ÎÂÚÌ‡, ÚÂ‡Ò‡. á‡ÒÚÓÂÌ‡ ÔÎÓ˘: 99 Í‚. Ï.
Месечен наем: EUR 300*

SOFIA, IZTOK QT.
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25 Charles Darvin Str., fl. 16, ap. 67
Unfurnished living place located on a quite
street in ‡ prestigious diplomatic quarter.
Consists of living room, dining area, kitchen,
two bedrooms, full bathroom, toilet, terrace.
Total area: 99 sq. m/1065 sq. ft.
Monthly rent: EUR 300*

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.

Заповядайте в почивна база АДИС,
к.к. Златни пясъци

СОФИЯ, ЦЕНТЪР
çÂ‚ÂÓﬂÚÌÓÚÓ Ò˙˜ÂÚ‡ÌËÂ Ì‡ ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ ÒÂ‰ ÁÂÎÂÌËÌ‡, ˜ËÒÚ ÏÓÒÍË ‚˙Á‰Ûı Ë ÓÏ‡ÌÚË˜ÂÌ
Ò‡ÏÓÒÚÓﬂÚÂÎÂÌ ÔÎ‡Ê Ò˙Á‰‡‚‡ ÓÚÎË˜ÌË ÛÒÎÓ‚Ëﬂ Á‡ ÒÂÏÂÂÌ ÓÚ‰Ëı
Почивна база АДИС е разположена сред
красив парк с изглед към морето, намира
се на 5 мин. пеша от центъра на к.к.
Златни пясъци, в непосредствена близост
до комплекс „Ривиера”.
ПОЧИВНА БАЗА АДИС ПРЕДЛАГА:
v охраняем паркинг
v ресторант
v кафе-бар
v панорамна тераса
v 24-часова жива охрана
v конферентна зала

ADIS Holiday Inn is situated in a beautiful park
with sea view, only 5 min. walk from the
centre of Golden Sands Resort, close to
Riviera Holiday Club.

10 години Адис

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*

ADIS Holiday Inn offers:
v Security parking
v Restaurant
v Coffee bar
v Panoramic terrace

ПРЕДИМСТВА НА ИМОТa:

v 24-hour security

луксозна офис сграда

топ локация, идеален център,

v Conference hall

www.adis.bg/adis_holiday_inn

отлични
транспорнти връзки, метро станция
денонощна охрана
паркоместа в подземен паркинг

професионално управление на имота, осигурено
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 PROPERTy:

Luxury office building

Top location - downtown, excellent

transport connections, subway station

24 hours security
Parking lots in underground parking

Professional property management by ADIS
Real Estate

*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 office use expenses & expenses for the common areas. Additional options on request available.

IV, V, VI. 2012

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 XCVIV

