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Весело настроение през празниците и
просперитет през Новата Година!
Нека здравето, късметът, професионалният успех
и личното щастие бъдат Ваши спътници сега и завинаги.
С най-сърдечни пожелания,
АДИС ЕООД

Дясна позиция + 10%
Фиксирано място + 15%
Посочените цени са в евро без ДДС
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Merry Holidays and Prosperity through the whole New Year!
May health, good luck,
professional success and personal happiness keep
you company now and always.
Sending you our most heartfelt wishes,
ADIS Real Estate

€275
€140
€70
€450
€400
€350
€550
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ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:
София 1504
ул. „Велико Търново” 27
тел.: (02) 943 44 81
факс: (02) 943 44 27
e-mail: adis@adis.bg
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HEADQUARTERS:
1504 Sofia, Bulgaria
27 Veliko Tarnovo str.
tel.: + 359 2 943 44 81
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e-mail: adis@adis.bg
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Всички имоти, представени в брошурата, са
собственост на АДИС ЕООД и се отдават
под наем съгласно изискванията на
ПРУПДТДДУК. Всички месечни наемни цени,
обявени в списанието, не включват ДДС.
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. All rental
prices in the magazine do not include VAT.
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ПОЧИВНА СТАНЦИЯ АДИС
к.к. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ
Hашето ваканционно предложение
за Вашето морско приключение!

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

Какво Ви предлагаме:
Възможност за настаняване на
база пълен пансион (нощувка,
закуска, обяд и вечеря)
Осигурен охраняем паркинг за
гостите на хотела
Ресторант и кафе-бар с
вътрешна и външна част
24-часова жива охрана за
Вашето спокойствие
Панорамна тераса
Конферентна зала/зала за
игри
Детски кът на открито
Wi-Fi
Близост до автобусна спирка
„Ривиера”
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вашата лятна ваканция your summer vacation

ADIS HOLIDAY INN
Golden Sands resort
Our Holiday Suggestion for a
Seaside Adventure!

Актуална информация може
да намерите на новия интернет адрес:
HOLIDAYINN.ADIS.BG, както и на
тел. +359 52 355 197
+359 2 948 75 74
+359 882 177 710
+359 882 177 754
Facebook: https://www.facebook.com/#!/adisholidayinn
e-mail: holidays@adis.bg

Current information you can find
on the new web site:
HOLIDAYINN.ADIS.BG
and on tel. +359 52 355 197
+359 2 948 75 74
+359 882 177 710
+359 882 177 754
Facebook: https://www.facebook.com/#!/adisholidayinn
e-mail: holidays@adis.bg
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ADIS Holiday Inn is comfortably located in the
beautiful and sunny Golden Sands resort. Only 10
minutes by car away from Varna, the Sea Capital of
Bulgaria. We ensure quality holiday time for each of
our dear guests, their families and friends. ADIS
Holiday Inn is set in a green and peaceful park, a
just a few steps from the beach.

We offer:
Optional Full Board Accommodation
Secure, free of charge parking for our guests
Restaurant & coffee bar (indoor and outdoor part)
24/7 live security guard ensuring your safety at ADIS
Holiday Inn
Panoramic terrace
Conference hall / Game zone
Children`s outdoors play area
Wi-Fi
Proximity to “Riviera” bus station on route to Varna
4

наеми rentals

Защо да изберете имот от АДИС?
 защото АДИС ЕООД има дългогодишен опит и
доказана репутация;
 имотите се предлагат без комисиона от
наемателя;
 предлагат отлично местоположение в найпредпочитаните жилищни райони на София;
 сградите са с 24-часова охрана и видеонаблюдение;
 при желание от Ваша страна, допълнително може
да наемете от нас паркомясто или гаражно място
за Вашия автомобил в охранявани паркинги и гаражи
на aгенцията;
 апартаментите, които предлагаме, са просторни
и удобни, с комуникативни локации и изградена
инфраструктура;
 по желание на клиента имотите могат да бъдат
обзаведени и оборудвани.

Why would you choose ADIS`s property?
 because ADIS Real Estate has extensive experience
and a proven track record;
 the properties are offered with no commission from the
tenant;
 we offer excellent locations in the most popular
residential areas of Sofia;
 the buildings have 24/7 security and CCTV;
 you could rent a parking or garages space for your car
in the secured parking areas and garages of ADIS Real
Estate;
 the apartments we offer are spacious and comfortable,
located in areas with good infrastructure and convenient
transportation;
 you could have the property fully furnished or not.

5
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наеми rentals
Удобен транспорт:





метростанция "Жолио-Кюри";
спирки на градския транспорт;
автогара Юг;
на 10 минути с кола от летище София.

В района има магазини от веригите “Фантастико”,
“Карфур”, “Лидл” и “Билла”, както и редица малки
магазинчета. На територията на квартал “Изток”
има няколко държавни и частни образователни
институции - 119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов”,
Софийска професионална гимназия по електроника
"Джон Атанасов", професионална гимназия по
фризьорство и козметика „Княгиня Евдокия”, частна
професионална гимназия по мениджмънт и бизнес
администрация „Хелиос 2000”, частен професионален
колеж
по
мениджмънт
в
туризма,
ресторантьорството
и
хотелиерството
"Интербизнес", както и няколко детски градини и
читалище "Николай Хайтов".

Convenient transportation:





Изток е един от най-престижните и предпочитани за
живеене квартали на столицата. Разположен е на
комуникативно място, в непосредствена близост до найголемия парк на София – Борисовата градина, близо до
Световния търговски център ИНТЕРПРЕД и до множество
дипломатически мисии. Тих, спокоен и озеленен район.
Iztok is one of the most prestigious and preferred residential
districts of the city. It is conveniently located close to both downtown
and to the biggest park in Sofia – The Boris’ Garden, the World
Trade Center INTERPRED, and numerous embassies. Quiet and
peaceful area with a lot of greenage.
6

subway station “Joliot Curie”;
bus stops;
South Bus station;
10 minutes by car from Sofia Airport.

The suburb boasts the convenience of hypermarkets
Fantastico, Billa, Carrefour and Lidl, as well as a number of
small shops. On the territory of Iztok district there are
several public and private educational institutions - 119
School “Akad. Mihail Arnaoudov”, Sofia Vocational High
School of Electronics “John Atanassov”, vocational school
of hairdressing and cosmetology “Princess Evdokia”,
Professional High School for Managment and Business
administration “Helios 2000”, private “Interbusiness” College
for Tourism, Management and Hospitality as well as
several kindergartens and Enlightenment center “Nikolay
Hajtov”.

наеми rentals

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

SOFIA, IZTOK QT.

Просторен, напълно обзаведен
апартамент с площ 165 кв.м. Състои
се от дневна с трапезария, кухня, две
спални, складово помещение, баня с
вана, тоалетна, тераса.

Spacious fully furnished apartment with
total area 165 sq.m (1775 sq.ft.). Consists
of living room with dining area, kitchen, two
bedrooms, walk-in-closet, 1 1/2 bathroom,
terrace.

Месечен наем: EUR 1000

Monthly rent: EUR 1000

ул. „Фр. Жолио-Кюри” 17, ет. 14, ап. 26

Месечната наемна цена
включва следните
консумативи и услуги:
r аварийна поддръжка, кабелна
телевизия, СОТ
r поддръжка на общите части
на сградата - денонощна охрана,
електро, асансьор, почистване

17 Frederic Joliot Curie Str., fl. 14, ap. 26

UTILITIES AND SERVICES
INCLUDED IN THE MONTHLY
RENT:
r emergency maintenance, cable
TV, SOT security system
r maintenance of the common
areas of the building: 24/7 security
guard, electricity, elevator fee,
cleaning

0%

За контакти:
Росица Симеонова,
старши брокер район Изток:
+359 2 870 20 87
+359 882 177 784
rsimeonova@adis.bg
For more information:
Rossitsa Simeonova,
Senior Broker district Iztok
+359 2 870 20 87
+359 882 177 784
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СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

Ул. „Фредерик Жолио-Кюри" 17, бл. 2, ет. 7, ап. 12
Слънчев апартамент с напълно обзаведена кухня.
Състои се от просторна дневна, в която са
трапезарията и кухнята, тераса, две спални, склад,
баня с тоалетна, отделна тоалетна.
ЗП: 165 кв.м.
Месечен наем: EUR 980

SOFIA IZTOK QT.

17 Frederic Joliot Currie str.,
apartment building 2, fl. 7, ap. 12
Sunny apartment with fully equipped kitchen. Consists of
open-space living room with dining area and kitchen,
balcony, two bedrooms, walk-in-closet, 1 1/2 bathroom.
Total area: 165 sq.m (1775 sq.ft.).

0%

Monthly rent: EUR 980

РАЗХОДИ, ВКЛЮЧЕНИ В НАЕМНАТА ЦЕНА:
r разходи за ползване на апартамента:
всекидневна аварийна поддръжка на имота,
кабелна телевизия, СОТ
r разходи за общите части в сградата:
24-часова охрана, асансьор, почистване,
електроенергия
Допълнителни опции по желaние:
r цяостно обзавеждане; интернет достъп;
опция за наем на паркомясто или гараж в
прилежащи охраняеми гаражи и паркинги.
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The monthly rent includes:
r expenses that come with renting the
apartment - day time emergency maintenance,
cable TV, SOT security system.
r common areas maintenance: 24/7 doorman;
lift charges; cleaning and electricity.
optional services:
r сomplete contemporary furnishing; internet
access; tenants could additionally rent a
parking/garage place in secure garages and
parking lots.

За контакти:
Росица Симеонова,
старши брокер район Изток:
+359 2 870 20 87
+359 882 177 784
rsimeonova@adis.bg
For more information:
Rossitsa Simeonova,
Senior Broker district Iztok
+359 2 870 20 87
+359 882 177 784

наеми rentals

0%
СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

ул. "Фредерик Жолио-Кюри" 17, бл. 2, ет.
6, ап. 10
Апартамент с напълно обзаведена
кухня и площ от 165 кв.м. Състои се
от просторна дневна с трапезария,
кухня, две спални, баня с тоалетна,
отделна тоалетна, склад, тераса.
Месечен наем: EUR 900

SOFIA IZTOK QT.

17 Frederic Joliot Currie str., apartment
building 2, floor 6, ap.10
An apartment with fully equiped kitchen
and total area 165 sq.m. (1775 sq.ft.).
Consists of open-space living room with
dining area, kitchen, two bedrooms, 1 1/2
bathroom, walk-in closet, terrace.
Monthly rent: EUR 900

РАЗХОДИ, ВКЛЮЧЕНИ В НАЕМНАТА ЦЕНА:
r разходи за ползване на апартамента:
всекидневна аварийна поддръжка на имота,
кабелна телевизия, СОТ
r разходи за общите части в сградата:
24-часова охрана, асансьор, почистване,
електроенергия
Допълнителни опции по желaние:
r цяостно обзавеждане; интернет достъп;
опция за наем на паркомясто или гараж в
прилежащи охраняеми гаражи и паркинги.

The monthly rent includes:
r expenses that come with renting the
apartment - day time emergency maintenance,
cable TV, SOT security system.
r common areas maintenance: 24/7 doorman;
lift charges; cleaning and electricity.
optional services:
r сomplete contemporary furnishing; internet
access; tenants could additionally rent a
parking/garage place in secure garages and
parking lots.

За контакти:
Росица Симеонова,
старши брокер район Изток:
+359 2 870 20 87
+359 882 177 784
rsimeonova@adis.bg
For more information:
Rossitsa Simeonova,
Senior Broker district Iztok
+359 2 870 20 87
+359 882 177 784
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SOFIA IZTOK QT.

15 Frederic Joliot Currie Str., apartment
building 3, floor 6, ap.11
Fully furnished spacious apartment
with total area 173 sq.m (1861 sq.ft.).
Consists of living room with dining area,
kitchen, three bedrooms, full bathroom,
walk-in-closet, terrace.
Monthly rent: EUR 1300

0%
СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

ул. „Фредерик Жолио-Кюри" 15 , бл. 3,
ет. 6, ап. 11
Напълно обзаведен, просторен
апартамент с площ от 173 кв.м.
Състои сe от дневна с трапезария,
кухня, три спални, баня с тоалетна,
килер, тераса.
Месечен наем: EUR 1300

РАЗХОДИ, ВКЛЮЧЕНИ В НАЕМНАТА ЦЕНА:
r разходи за ползване на апартамента:
всекидневна аварийна поддръжка на имота,
кабелна телевизия, СОТ
r разходи за общите части в сградата:
24-часова охрана, асансьор, почистване,
електроенергия
Допълнителни опции по желaние:
r цяостно обзавеждане; интернет достъп;
опция за наем на паркомясто или гараж в
прилежащи охраняеми гаражи и паркинги.
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The monthly rent includes:
r expenses that come with renting the
apartment - day time emergency maintenance,
cable TV, SOT security system.
r common areas maintenance: 24/7 doorman;
lift charges; cleaning and electricity.
optional services:
r сomplete contemporary furnishing; internet
access; tenants could additionally rent a parking/
garage place in secure garages and parking
lots.

За контакти:
Росица Симеонова,
старши брокер район Изток:
+359 2 870 20 87
+359 882 177 784
rsimeonova@adis.bg
For more information:
Rossitsa Simeonova,
Senior Broker district Iztok
+359 2 870 20 87
+359 882 177 784

наеми rentals

SOFIA, IZTOK QT.

17 Fr. Joliot Currie Str., fl.15, ap. 29
Fully furnished apartment with an area of 173
sq.m (1861 sq. ft.). Entrance hall, spacious living
room with balcony, dining room, fully equipped
kitchen, three bedrooms, storage room, 1 1/2
bathroom.
Monthly rent: EUR 1050

0%

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК
ул. „Фредерик Жолио-Кюри" 17,
ет. 15, ет. 29

Напълно обзаведен апартамент с площ от
173 кв.м. Състои се от входно антре,
просторна дневна с тераса, трапезария,
напълно оборудвана кухня, три спални,
складово помещение, баня и тоалетна.
Месечен наем: EUR 1050

Месечната наемна цена включва следните консумативи и услиги:
r разходи за ползване на имота (аварийна поддръжка, кабелна телевизия, СОТ)
r разходи за поддръжка на общите части на сградата (денонощна охрана, електро,
асансьор, почистване)
The monthly rental price includes the following components:
r emergency maintenance, cable TV, sot security system
r maintenance of the common areas of the building: security guard, electricity, elevator fee,
cleaning

За контакти:
Росица Симеонова,
старши брокер район Изток:
+359 2 870 20 87
+359 882 177 784
rsimeonova@adis.bg
For more information:
Rossitsa Simeonova,
Senior Broker district Iztok
+359 2 870 20 87
+359 882 177 784
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СОФИЯ,
КВ. ИЗТОК

Ул. „Фредерик Жолио-Кюри" 17, блок 2, ет. 11, ап. 20
Мултифункционален, необзаведен апартамент, заемащ
площ от 165 кв.м. Разполага с дневна с трапезария, кухня,
две спални, баня с тоалетна, отделна тоалетна, складово
помещение (дрешник), тераса. Апартаментът се предлага
за жилищни или офис нужди.
Месечен наем: EUR 850

СОФИЯ,
КВ. ИЗТОК

Ул. „Фредерик Жолио-Кюри" 17,
блок 2, ет. 1, ап. 2
Необзаведен апартамент,
разположен на площ от 165
кв.м. Състои се от просторна
дневна с трапезария, кухня, две
спални, баня с тоалетна,
отделна тоалетна, складово
помещение (дрешник), тераса.
Апартаментът може да се
ползва като жилище или офис.
Месечен наем: EUR 850

SOFIA, IZTOK QT.

17 Frederik Joliot Currie Str.,
apartment building 2, fl. 1, ap. 2
Unfurnished apartment with
а total area 165 sq. m (1775 sq.
ft.). Consists of а spacious living
room with dining area, kitchen, two
bedrooms, bathroom with toilet,
separate toilet, walk-in-closet,
terrace. The apartment may serve as
a residential accommodation or an
office space.
Monthly rental price: EUR 850

r наемната цена включва: разходи за ползване на
апартамента и разходи за общите части; всекидневна
аварийна поддръжка на имота от АДИС ЕООД.
r възможни допълнителни опции по желaние
r rental price includes apartment use expenses and expenses for the
common areas; emergency maintenance by ADIS Real Estate.
r additional options available upon request
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SOFIA, IZTOK QT.

17 Frederik Joliot Currie Str., apartment building 2, fl. 11, ap. 20
Multifunctional 165 sq. m (1775 sq. ft.) unfurnished
apartment. Consists of a spacious living room with dining area,
kitchen, two bedrooms, bathroom with toilet, separate toilet,
walk-in-closet, terrace. The apartment is offered for residential or
office use.
Monthly rent: EUR 850

За контакти:
Росица Симеонова,
старши брокер район Изток:
+359 2 870 20 87
+359 882 177 784
rsimeonova@adis.bg
For more information:
Rossitsa Simeonova,
Senior Broker district Iztok
+359 2 870 20 87
+359 882 177 784

0%

наеми rentals

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК
Ул. „Фредерик Жолио-Кюри" 16,
бл.155, ет. 5, ап. 20

Слънчев необзаведен
апартамент под наем с площ
от 143 кв.м. Състои се от
дневна с трапезария, кухня, две
спални, баня с вана, тоалетна и
тераси.
Месечен наем: EUR 800

SOFIA, IZTOK QT.

67 Frederic Joliot Currie str.,
apartment building 155, fl. 5, ap. 20
Sunny unfurnished 143 sq.m (1539
sq.ft.) apartment for rent. Consists of a
living room with dining area, kitchen,
two bedrooms, 1 1/2 bathroom,
terraces.
Monthly rent: EUR 800

РАЗХОДИ, ВКЛЮЧЕНИ В НАЕМНАТА ЦЕНА:
r разходи за ползване на апартамента:
всекидневна аварийна поддръжка на имота,
кабелна телевизия, СОТ
r разходи за общите части в сградата:
24-часова охрана, асансьор, почистване,
електроенергия
Допълнителни опции по желaние:
r цяостно обзавеждане; интернет достъп;
опция за наем на паркомясто или гараж в
прилежащи охраняеми гаражи и паркинги.

0%
The monthly rent includes:
r expenses that come with renting the apartment day time emergency maintenance, cable TV, SOT
security system.
r common areas maintenance: 24/7 doorman; lift
charges; cleaning and electricity.
optional services:
r сomplete contemporary furnishing; internet
access; tenants could additionally rent a parking/
garage place in secure garages and parking lots.

За контакти:
Росица Симеонова,
старши брокер район Изток:
+359 2 870 20 87
+359 882 177 784
rsimeonova@adis.bg
For more information:
Rossitsa Simeonova,
Senior Broker district Iztok
+359 2 870 20 87
+359 882 177 784
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0%
СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

SOFIA, IZTOK QT.

ул.“Райко Алексиев" 40, бл. 215, ет. 1, ап. 2

40 Raiko Alexiev Str., apartment building 215, fl. 1, ap. 2

Необзаведен апартамент с площ от 106
кв.м. Предлага: дневна с трапезария, кухня,
една спалня, баня с вана и тераса.

Unfurnished living place with а total area of 106 sq.m.
(1141 sq.ft.) Consists of a living room with dining area, kitchen,
one bedroom, full bathroom, terrace.

Месечен наем: EUR 530

Monthly rent: EUR 530

В месечния наем влизат:
r разходи за ползване на апартамента - кабелна телевизия и всекидневна
аварийна поддръжка, осигурена от АДИС ЕООД
r разходи за поддръжка на общите части на сградата - почистване,
електроенергия, асансьор, охрана
The monthly rent includes:
r cable TV and daily emergency maintenance
r maintenance of the common areas - cleaning and electricity, lift charges, 24/7 doorman
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За контакти:
Тодорка Пашкова,
старши брокер
+359 2 971 45 50
+359 882 177 783
pashkova@adis.bg
For more information:
Todorka Pashkova,
Senior Broker
+359 2 971 45 50
+359 882 177 783

наеми rentals

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК
Ул. “Райко Алексиев” 10,
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.

10 R. Alexiev Str., apartment building 215, fl. 4,
ap. 10
Fully furnished sunny apartment with a total area of
177 sq.m (1905 sq.ft.). Consists of a living room,
dining room, kitchen, three bedrooms, study, balconies,
walk-in-closet, 1 1/2 bathroom.
Monthly rental price: EUR 1150

В месечния наем влизат:
r разходи за ползване на апартамента - кабелна телевизия и всекидневна
аварийна поддръжка, осигурена от АДИС ЕООД
r разходи за поддръжка на общите части на сградата - почистване,
електроенергия, асансьор, охрана
The monthly rent includes:
r cable TV and daily emergency maintenance
r maintenance of the common areas - cleaning and electricity, lift charges, 24/7 doorman

За контакти:
Тодорка Пашкова,
старши брокер
+359 2 971 45 50
+359 882 177 783
pashkova@adis.bg
For more information:
Todorka Pashkova,
Senior Broker
+359 2 971 45 50
+359 882 177 783
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0%

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

SOFIA, IZTOK QT.

Просторен необзаведен апартамент с прекрасна
панорамна гледка. Състои се от дневна, трапезария,
кухня, три спални, кабинет, баня с вана, тоалетна с душ,
килер, тераса. Площ: 170 кв.м.

Spacious unfurnished apartment with wonderful panoramic view.
Consists of a living room, dining room, kitchen, three bedrooms,
study, full bathroom, shower bathroom, walk-in-closet, terrace.
Total area: 170 sq.m (1829 sq.ft.).

Месечен наем: EUR 850

Monthly rent: EUR 850

ул. „Райко Алексиев", блок 215, ет. 10, ап. 28

Raiko Alexiev str., apartment building 215, fl. 10, ap. 28

В месечния наем влизат:
r разходи за ползване на апартамента - кабелна телевизия и всекидневна
аварийна поддръжка, осигурена от АДИС ЕООД
r разходи за поддръжка на общите части на сградата - почистване,
електроенергия, асансьор, охрана
The monthly rent includes:
r cable TV and daily emergency maintenance
r maintenance of the common areas - cleaning and electricity, lift charges, 24/7 doorman
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За контакти:
Тодорка Пашкова,
старши брокер
+359 2 971 45 50
+359 882 177 783
pashkova@adis.bg
For more information:
Todorka Pashkova,
Senior Broker
+359 2 971 45 50
+359 882 177 783

наеми rentals

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

Необзаведен апартамент, състоящ се от
три спални, дневна, трапезария, кухня с
кухненски шкафове, кабинет, килер/
дрешник, баня с тоалетна и отделна
тоалетна, тераса. Площ: 170 кв.м.

This unfurnished apartment consists of
three bedrooms, living room, dining room,
kitchen, study unit, walk-in-closet, 1 1/2
bathroom, terrace. Total area: 170 sq.m
(1829 sq.ft.).

Месечен наем: EUR 850

Monthly rent: EUR 850

ул. „Райко Алексиев", блок 216,
ет. 11, ап. 31

Raiko Alexiev str., apartment building 216,
floor 11, ap. 31

0%

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

SOFIA, IZTOK QT.

Обзаведен офис под наем, състоящ се от: две стаи с
кухненски бокс, баня с вана, тераса. Площ: 48 кв.м.

Furnished office consisting of two rooms, kitchenette, full
bathroom, terrace. Total area: 48 sq.m. (516 sq.ft.).

Месечен наем: EUR 320

Monthly rent: EUR 320

ул. „Райко Алексиев" 40, блок 215, ет. 3, ап. 8

40 Raiko Alexiev str., building 215, fl. 3, ap. 8

В месечния наем влизат:
r разходи за ползване на апартамента - кабелна телевизия и всекидневна
аварийна поддръжка, осигурена от АДИС ЕООД
r разходи за поддръжка на общите части на сградата - почистване,
електроенергия, асансьор, охрана
The monthly rent includes:
r cable TV and daily emergency maintenance
r maintenance of the common areas - cleaning and electricity, lift charges, 24/7 doorman

За контакти:
Тодорка Пашкова,
старши брокер
+359 2 971 45 50
+359 882 177 783
pashkova@adis.bg
For more information:
Todorka Pashkova,
Senior Broker
+359 2 971 45 50
+359 882 177 783
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0%

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

ул. „Райко Алексиев" 40, бл. 215, ет. 7,
ап. 20
Напълно обзаведен апартамент с
площ 48 кв. м. Състои се от дневна,
кухненски бокс, спалня, баня с вана и
тоалетна.
Месечен наем: EUR 330

SOFIA, IZTOK QT.

40 Raiko Alexiev Str., apartment building
215, floor 7, ap. 20
Fully furnished apartment with a total
area 48 sq. m/516 sq. ft. Consists of a
living room, kitchenette, bedroom, full
bathroom.
Monthly rent: EUR 330

В месечния наем влизат:
r разходи за ползване на апартамента - кабелна телевизия и всекидневна
аварийна поддръжка, осигурена от АДИС ЕООД
r разходи за поддръжка на общите части на сградата - почистване,
електроенергия, асансьор, охрана
The monthly rent includes:
r cable TV and daily emergency maintenance
r maintenance of the common areas - cleaning and electricity, lift charges, 24/7 doorman
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За контакти:
Тодорка Пашкова,
старши брокер
+359 2 971 45 50
+359 882 177 783
pashkova@adis.bg
For more information:
Todorka Pashkova,
Senior Broker
+359 2 971 45 50
+359 882 177 783

наеми rentals

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

ул. "Райко Алексиев" 40, бл. 215, ет. 2,
ап. 5
Необзаведен апартамент с
оборудвана кухня с площ 48 кв. м.
Жилището разполага с дневна с
кухненски бокс, една спалня, баня с
вана, тераса.
Месечен наем: EUR 280

SOFIA, IZTOK QT.

40 Raiko Alexiev Str., apartment building
215, floor 2, ap. 5
Unfurnished apartment with equipped
kitchen and a total area 48 sq.m (516
sq.ft.). Consists of a living room with
kitchenette, one bedroom, full bathroom,
terrace.

0%

Monthly rent: EUR 280

0%
СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

SOFIA, IZTOK QT.

ул. "Райко Алексиев" 40, бл. 215, ет. 5,
ап. 14

40 Raiko Alexiev str., apartment building 215,
floor 5, ap. 14

Необзаведен апартамент с оборудвана
кухня с площ 48 кв. м. Жилището
разполага с дневна с кухненски бокс,
една спалня, баня с вана, тераса.

Unfurnished apartment with equipped
kitchen and a total area 48 sq.m (516 sq.
ft.). Consists of a living room with kitchenette,
one bedroom, full bathroom, terrace.

Месечен наем: EUR 250

Monthly rent: EUR 250

В месечния наем влизат:
r разходи за ползване на апартамента - кабелна телевизия и всекидневна
аварийна поддръжка, осигурена от АДИС ЕООД
r разходи за поддръжка на общите части на сградата - почистване,
електроенергия, асансьор, охрана
The monthly rent includes:
r cable TV and daily emergency maintenance
r maintenance of the common areas - cleaning and electricity, lift charges, 24/7 doorman

За контакти:
Тодорка Пашкова,
старши брокер
+359 2 971 45 50
+359 882 177 783
pashkova@adis.bg
For more information:
Todorka Pashkova,
Senior Broker
+359 2 971 45 50
+359 882 177 783
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наеми rentals
кв. Гео Милев
Един от най-предпочитаните квартали
в столицата е квартал Гео Милев.
Комплексът е един от най-големите и се
намира близо до центъра на София. В
квартала се намират известните зала
“Фестивална”, „Универсиада” и новата
зала „Арена Армеец”, привличащи много
хора от цялата страна. Гео Милев е един
от кварталите на София с добре
развита транспортна мрежа и редовен
градски транспорт. На територията на
квартала има различни училища и висши
учебни заведения, детска градина,
посолства, аптеки, ресторанти, пицарии,
сладкарници, мини-маркети, както и
супермаркети от веригите Фантастико
и Билла. В кв. Гео Милев се намират Скай
сити мол и Галакси трейд център.
Парк Гео Милев е прекрасно място за
отдих, пикник или спорт. Стадион
"Академик" и мол "Сердика” също са в
непосредства близост до кв. Гео Милев.

GEO MILEV QT.
This is one of the largest apartment
complexes located close to downtown Sofia.
The famous halls "Festivalna", “Universiada”
and the new "Arena Armeetz", which are right
in the heart of living complex “Geo Milev”,
attract many people from all over the country.
"Geo Milev" is one of the districts in Sofia
with well-developed transport network and
timely public transportation connections. On
the suburb’s territory, one will find different
schools and colleges, kindergartens,
embassies,
pharmacies,
restaurants,
pizzarias, coffee shops, mini-markets and the
supermarkets chains"Fantastico" and "Billa".
“Geo Milev" district hosts the Sky City Mall
and the Galaxy Trade Center, and many
people enjoy "Geo Milev" park as a great
place to relax, for picnic or sports. "Academic"
stadium and "Serdica" Mall are located close
to “Geo Milev” district, too.
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наеми rentals

0%

СОФИЯ, КВ. ГЕО МИЛЕВ

SOFIA, GEO MILEV QT.

Необзаведен, просторен апартамент с площ
177 кв.м. Разполага с три спални, дневна,
трапезария, кухня, два килера, баня с вана и
тоалетна, баня с душ, балкон.

Unfurnished spacious apartment with a total area of 177 sq.m
(1905 sq.ft). Consists of three bedrooms, living room, dining room,
kitchen, two walk-in-closets, full bathroom, shower bathroom,
balcony.

Месечен наем: EUR 800

Monthly rent: EUR 800

ул. "Александър Жендов" 1, ет. 8, ап. 41

1 Alexander Zhendov str., fl. 8, ap. 41

В месечния наем влизат:
r разходи за ползване на апартамента - кабелна телевизия и всекидневна
аварийна поддръжка, осигурена от АДИС ЕООД
r разходи за поддръжка на общите части на сградата - почистване,
електроенергия, асансьор, охрана
The monthly rent includes:
r cable TV and daily emergency maintenance
r maintenance of the common areas - cleaning and electricity, lift charges, 24/7 doorman

За контакти:
Тодорка Пашкова,
старши брокер
+359 2 971 45 50
+359 882 177 783
pashkova@adis.bg
For more information:
Todorka Pashkova,
Senior Broker
+359 2 971 45 50
+359 882 177 783
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0%
СОФИЯ,
КВ. ГЕО МИЛЕВ

ул. "Александър Жендов" 1,
ет. 4, ап. 7-8

1 Alexander Zhendov str., fl. 4,
ap. 7-8

Необзаведен апартамент с
обща площ 331 кв.м.
Обхваща 10 работни
помещения, кухня, 3 бани с
тоалетна, 2 тоалетни, склад,
тераса.

Unfurnished apartment with a
total area of 331 sq.m (3562 sq.
ft.). Comprises 10 offices, a
kitchen, 3 full bathrooms with
toilet, two toilets, walk-in-closet,
terrace.

Месечен наем: EUR 1400

Monthly rent: EUR 1400

В месечния наем влизат:
r разходи за ползване на апартамента - кабелна телевизия и всекидневна
аварийна поддръжка, осигурена от АДИС ЕООД
r разходи за поддръжка на общите части на сградата - почистване,
електроенергия, асансьор, охрана
The monthly rent includes:
r cable TV and daily emergency maintenance
r maintenance of the common areas - cleaning and electricity, lift charges, 24/7 doorman
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SOFIA,
GEO MILEV QT.

За контакти:
Тодорка Пашкова,
старши брокер
+359 2 971 45 50
+359 882 177 783
pashkova@adis.bg
For more information:
Todorka Pashkova,
Senior Broker
+359 2 971 45 50
+359 882 177 783

наеми rentals

наеми rentals

бул. „Янко Сакъзов"
парк “Оборище”

Парк "Оборище"
Oborishte Park

Имотите, собственост на АДИС, разположени
в този район, осигуряват много преимущества:
- близост до красивия централен парк
„Оборище”.
- на 5 минути с кола от редица институции
забележителности на столицата.
- централно и комуникативно местоположение,
в близост до главни булеварди - "Евлоги
Георгиев", "Дондуков", спирки на градски
транспорт и на 10 минути пеша от
метростанция "Софийски университет" и
столичното ларго.
От локацията на Вашия нов дом ще може да
чуете камбаните на храм-паметник „Св.
Александър Невски”, един от символите на
София.
Като наемател Вие ще ползвате 24-часова
охрана на сградата, професионална поддръжка
от АДИС ЕООД.

Yanko Sakazov blvd.
Oborishte park

The properties of ADIS located in this area have
a lot of advantages:
- close proximity to the beautiful “Oborishte” Park
as well as just a 5 minute drive to many institutions
and landmarks in Sofia.
- central and convenient location:
- next to the main boulevards “Evlogi Georgiev”
and “Dondukov”
-nearby bus stops and 10 minute walk from the
subway station “Sofia University”, as well as the
Sofia Sity Largo.
In your new home, rented from ADIS Real Estate
in this area, one can hear the ringing bells of
“Alexander Nevski” Cathedral - one of the symbols
of Sofia.
As a tenant, a 24/7 doorman and daily emergency
maintenance will be available to you.
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0%
СОФИЯ, ЦЕНТЪР

SOFIA, CENTER

Апартаментът се предлага под наем
напълно обзаведен. Разпределение:
входно антре, дневна, кухня, трапезария,
спалня, баня и тоалетна, тераса.
Обща площ: 90 кв.м.

This apartment for rent is fully
furnished. Consists of entrance
foyer, living room, dining area,
kitchen, bedroom, bathroom, terrace.
Total area: 90 sq.m (968 sq.m).

Месечен наем: EUR 490

Monthly rent: EUR 490

бул. „Янко Сакъзов" 19,
ет. 5, ап. 16

19 Yanko Sakazov blvd.,
fl. 5, ap. 16

В месечния наем влизат:
r разходи за ползване на апартамента - кабелна телевизия и всекидневна
аварийна поддръжка, осигурена от АДИС ЕООД
r разходи за поддръжка на общите части на сградата - почистване,
електроенергия, асансьор, охрана
The monthly rent includes:
r cable TV and daily emergency maintenance
r maintenance of the common areas - cleaning and electricity, lift charges, 24/7 doorman
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За контакти:
Весела Ляхова,
старши брокер район Център
+359 2 948 75 70
+359 882 177 782
liahova@adis.bg
For more information:
Vessela Liahova,
Senior Broker Downtown Area
+359 2 948 75 70
+359 882 177 782

наеми rentals

0%
СОФИЯ, ЦЕНТЪР

SOFIA, CENTER

Необзаведен просторен
апартамент, състоящ се от
дневна, трапезария, кухня,
кабинет, три спални, баня с
душ-кабина, тоалетна,
дрешник, тераса.
ЗП: 220 кв. м.

Unfurnished spacious
apartment consisting of a living
room, dining room, equipped
kitchen, study-room, three
bedrooms, shower bathroom,
toilet, terrace. Total area: 220
sq.m (2367 sq.ft.).

Месечен наем: EUR 1500

Monthly rent: EUR 1500

бул. "Янко Сакъзов" 19,
ет. 2, ап. 5

В месечния наем влизат:
r разходи за ползване на апартамента - кабелна телевизия и всекидневна
аварийна поддръжка, осигурена от АДИС ЕООД
r разходи за поддръжка на общите части на сградата - почистване,
електроенергия, асансьор, охрана
The monthly rent includes:
r cable TV and daily emergency maintenance
r maintenance of the common areas - cleaning and electricity, lift charges, 24/7 doorman

19 Yanko Sakazov blvd.,
fl. 2, ap. 5

За контакти:
Весела Ляхова,
старши брокер район
Център
+359 2 948 75 70
+359 882 177 782
liahova@adis.bg
For more information:
Vessela Liahova,
Senior Broker Downtown Area
+359 2 948 75 70
+359 882 177 782
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наеми rentals

офис office

СОФИЯ, КВ. ЯВОРОВ

бул."Цариградско шосе", бл. 73, ет. 3
Просторен мултифункционален необзаведен
апартамент под наем. Подходящ за жилищни
или офис цели,според желанията на клиента.
Обща площ: 230 кв.м. Този апартамент сe
състои от входно антре, дневна с трапезария,
кухня, четири спални (работни помещения), баня
с вана, баня с душ, отделна тоалетна, тераси.
Месечен наем: EUR 1500

SOFIA, YAVOROV QT.

Tsarigradsko Shausse Blvd., apartment building 73,
fl. 3
Spacious multifunctional unfurnished apartment for
rent. Suitable for office or residential use.
Total area: 230 sq.m (2475 sq. ft.) This apartment
consists of an entrance hall, living room with dining
area, kitchen, four bedrooms/working premises, full
bathroom, shower bathroom, toilet, terraces.
Monthly rent: EUR 1500

В месечния наем влизат:
r разходи за ползване на апартамента - кабелна телевизия и всекидневна
аварийна поддръжка, осигурена от АДИС ЕООД
r разходи за поддръжка на общите части на сградата - почистване,
електроенергия, асансьор, охрана
The monthly rent includes:
r cable TV and daily emergency maintenance
r maintenance of the common areas - cleaning and electricity, lift charges, 24/7 doorman
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За контакти:
Весела Ляхова,
старши брокер район Център
+359 2 948 75 70
+359 882 177 782
liahova@adis.bg
For more information:
Vessela Liahova,
Senior Broker Downtown Area
+359 2 948 75 70
+359 882 177 782

София, Кв. яворов
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

0%
SoFIA, YAVoroV QT.
Tsarigradsko Shаusse Blvd.,
apartment building 73

This commercial real estate for rent
in Sofia is a property of Domestic
Diplomatic Properties Agency.
Commercial property with a total
area of 400 sq. m/4303 sq. ft.
suitable for a shop, gallery, show
room, office. Provided with local
heating.
Consits of: large commercial
premise with a big shop window to
the boulevard, storage premises,
kitchenette, toilet. Well-maintained
estate, with alarm system and airconditioning.
Monthly rent: EUR 2400

ПРЕДИМСТВА НА ИМОТА:
r професионално управление от АДИС ЕООД
r всекидневна аварийна поддръжка на имота
r комуникативно местоположение, отлични транспортни връзки
r 24-часова охрана на сградата
ADVANTAGES OF THE PROPERTY:
r professional property management by ADIS Real Estate
r daily emergency maintenance
r communicative location; easy transportation
r 24/7 doorman

За контакти:
Весела Ляхова,
старши брокер район Център
+359 2 948 75 70
+359 882 177 782
liahova@adis.bg
For more information:
Vessela Liahova,
Senior Broker Downtown Area
+359 2 948 75 70
+359 882 177 782
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СОФИЯ,
ИДЕАЛЕН ЦЕНТЪР

бул. „Княз Александър Дондуков”,
ет. партер
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.
Месечен наем: EUR 1800

SOFIA, DOWNTOWN
Knyaz Alexander Dondukov blvd.,
ground floor

Luxury office building on the ground floor of an
office building, located at Knyaz Al. Dondukov
Blvd. The office consists of a lobby, six rooms,
kitchen, server or telephone exchange room,
service room, two toilets. Total area: 267 sq.
m/2873 sq. ft.
Monthly rent: EUR 1800

ПРЕДИМСТВА НА ИМОТА:
r централно отопление
r самостоятелен вход
r близост до държавни учреждения, институции, банки, министерства
r топлокация, на главен път
BENEFITS OF THE PROPERTy:
r central heating
r private entrance
r proximity to Sofia city Largo
r top location, on a main boulevard
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0%

За контакти:
Елка Панкова,
главен брокер ключови клиенти
+359 2 948 75 67
+359 882 177 780
pankova@adis.bg
For more information:
Elka Pankova,
Chief Broker Key Clients
+359 2 948 75 67
+359 882 177 780

наеми rentals

0%

СОФИЯ, КВ. БОЯНА
Ул. „Панорамен път" 60

ПРЕДИМСТВА НА ИМОТА:
r отличен достъп
r прекрасна градина с много
дървета
BENEFITS OF THE PROPERTy:
r perfect access
r wonderful garden with many trees

Тази очарователна къща, намираща се в подножието на Витоша, съчетава
в себе си красотата на българската природа и перфектно местоположение.
Разположена в най-престижния район за живеене, вилата е само на 20 мин.
път с кола от центъра на София. Притежава прекрасна градина с
разнообразни дървесни видове с площ от 1200 кв.м. Описание на имота:
Сутерен: складово помещение, котелно, WC, гараж; I етаж: дневна с
трапезария, отделна кухня, WC, просторна тераса; II етаж: две спални,
кабинет (трета спалня), баня с WC, дрешник, тераса; РЗП: 324 кв.м.
Застроена площ: 110 кв.м. Двор: 1200 кв.м.
Месечен наем: EUR 1690

SOFIA, BOYANA QT.
За контакти:
Елка Панкова,
главен брокер ключови клиенти
+359 2 948 75 67
+359 882 177 780
pankova@adis.bg
For more information:
Elka Pankova,
Chief Broker Key Clients
+359 2 948 75 67
+359 882 177 780

60 Panoramen pat str.

This charming house, situated at the foot of the Vitosha Mountain, combines the
beautiful Bulgarian nature with a perfect location. The house is situated in the most
prestigious residential area and it is only 20 min. drive from Sofia Downtown. The
villa is surrounded by 1200 sq.m marvellous garden with various kinds of trees.
Description of the property: Basement: storage room, heating room, WC, garage; I
floor: living room with dining area, separate kitchen, WC, large terrace; II floor:
three bedrooms, study (bedroom); full bathroom, walk-in-closet, terrace. GEA: 324
sq.m. Area: 110 sq.m. Yard: 1200 sq.m.
Monthly rent: EUR 1690
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СОФИЯ,
КВ. ГЕО МИЛЕВ

SOFIA,
GEO MILEV QT.

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 за генератор, помещение за
сървър, девет складови помещения.
Първи етаж: преддверие, стая за
информация, консулска служба с голяма зала
за посетители, просторна заседателна
зала, седем кабинета, кухненски офис,
тоалетна, две тоалетни за посетители,
тераса към градината.
Втори етаж: Приемна с огромна тераса,
просторна стая с камина (подходяща за
кабинет на посланик), осем кабинета, кухня,
две тоалетни, голяма тераса.

А 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: 1 390 sq.m (14 956 sq.ft.);
total area: 416 sq.m (4 476 sq.ft.);
yard: 1 330 sq.m (14 311 sq.ft.)
Basement: kitchen, fitness room, toilet,
heating room, generator room, server room,
nine storage rooms.
First floor: entrance hall, reception room,
consular section with large visitors room,
spacious meeting room, seven offices,
kitchenette, toilet, two toilets for visitors,
terrace to the garden.
Second floor: reception room with huge
terrace, spacious room with fireplace
(suitable for ambassador`s office), eight
offices, kitchenette, two toilets, large
terrace.

Ул. „Алфред Нобел” 4

4 Alfred Nobel str.

0%

Monthly rent: EUR 6300
Месечен наем: EUR 6300

ПРЕДИМСТВА НА ИМОТА:
r много добра локация – на 5 минути с кола до Орлов мост и на 15 минути до летище София
r голяма красива градина
r асансьор
r гараж и възможност за паркиране в двора
BENEFITS OF THE PROPERTY:
r very good location – 5 minutes by car to the Eagle’s bridge and 15 minutes to Sofia airport
r large beautiful garden
r elevator
r garage and option for parking in the yard
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За контакти:
Елка Панкова,
главен брокер ключови
клиенти
+359 2 948 75 67
+359 882 177 780
pankova@adis.bg
For more information:
Elka Pankova,
Chief Broker Key Clients
+359 2 948 75 67
+359 882 177 780

наеми rentals

СОФИЯ, ЦЕНТЪР
ул. „Позитано” 7, ет. 6

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

SOFIA, DOWNTOWN

0%

7, Pozitano Str., fl. 6

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

ПРЕДИМСТВА НА ИМОТА:
луксозна офис сграда
топлокация, идеален център, отлични транспортни връзки, метростанция
денонощна охрана
паркоместа в подземен паркинг
професионално управление на имота, осигурено от АДИС ЕООД

r
r
r
r
r

BENEFITS OF THE PROPERTy:
r luxury office building
r top location - downtown, excellent transport connections, subway station
r 24/7 security guard
r parking lots in underground parking
r professional property management by ADIS Real Estate

За контакти:
Весела Ляхова,
старши брокер район Център
+359 2 948 75 70
+359 882 177 782
liahova@adis.bg
For more information:
Vessela Liahova,
Senior Broker Downtown Area
+359 2 948 75 70
+359 882 177 782
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дис Ваше Превъзходителство, бихте ли
споделили с читателите на ADIS Вашите
най-ярки впечатления от България?

АВК Най-ярките ми впечатления са от красивата природа, особено от Родопите и
Стара планина. Места като Дяволското
гърло и Трявна, както и Белоградчик,
Дуранкулак са наистина изумителни. За мен е
изненада, че толкова малко чужденци, в това
число белгийци, са наясно какво всъщност представлява вашата страна. България трябва да
инвестира повече в промотиране на туризма и
да наблегне на това, че страната има много
повече какво да предложи на туристите освен
Черноморието.
Това, което ми прави много приятно впечатление в България, е големият брой жени, назначени
на важни постове, било то в правителството,
администрацията или бизнеса. България наистина може да се гордее с това и да служи за пример. В Белгия ние често говорим за „стъклен
таван”, тук такова нещо не съществува.
адис Имате ли любимо място в България?
АВК Все още има толкова много места, които не
сме посетили, затова се стараем по-скоро да
откриваме нови дестинации, отколкото да се връщаме на едни и същи. Има обаче едно място, което
определено много обикнахме, и това е Витоша. Тя
започва, така да се каже, от нашия двор, така че в
зависимост от настроението си можем да решим
какво да правим в планината – да изберем равните
участъци, Черни връх или морените. Винаги е приятно да видиш колко много българи на различна
възраст и с различни професии споделят тази
любов към планината.
адис Кое е Вашето любимо българско ястие или
вино?
АВК Както във всяка страна, най-хубава е традиционната домашна храна. Край морето опитах
много вкусна риба, приготвена по прост, но превъзходен начин. Няма да забравя и един случай във
Варна, когато ни сервираха месо от пъдпъдък и от
глиган, печено на бавен огън цял ден. Усещаш, че
домакинът е вложил не само усилия в подготвянето на храната, но и истинска любов.
Що се отнася до вината, има много добри, но на
мен ракията ми е слабост. Открих, че много български семейства произвеждат отлична домашна
ракия за себе си и за своите гости.

Интервю с
Н.Пр. г-жа Аник Ван Калстър,
посланик на Н.В.
Краля на Белгия
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адис Ваше Превъзходителство, има ли традиционен белгийски предмет или образ, които неизменно
Ви придружават по време на мандата Ви?
АВК През годините събрахме много предмети от
най-различни дестинации. Всички носят спомени за
хора и места. Някои от предметите в нашата всекидневна пазят спомен от времето, в което служех
в кралския дворец. В Белгия някои дипломати се
изпращат на служба в двореца. Аз прекарах там
пет години, през които настоящото ни кралско
семейство се сдоби с три деца – Габриел, Емануел
и Елеонор, а тогавашният крал Алберт навърши 70
години. Сигурно ви е направило впечатление какви
сувенири се подаряват на семейство, приятели и
сътрудници по такива поводи.
Някои от предметите в нашата всекидневна са
купени в Сирия, в едни по-добри времена за страната. Докато бях на работа в Ливан, прекарвахме
много уикенди по пазарите в Дамаск. Трагедията

в резиденцията на посланика at the ambassador's residence
на сирийския народ дълбоко ме вълнува. Толкова
много животи бяха изтръгнати от корен, толкова
къщи разрушени, а заедно с тях и безценно културно наследство.
адис Ваше Превъзходителство, коя черта на
Вашия характер Ви е помогнала най-много в кариерата?
АВК Много ми е интересно да се срещам и да
опознавам нови хора. Според мен задължително
трябва да обичаш хората, за да упражняваш тази
професия, и да си достатъчно любознателен, за да
проявяваш интерес към различните теми, с които
се сблъскваш. Днес се срещаш с министър или с
изпълнителен директор, на следващия ден се занимаваш със социален проект или откриваш техни-

чески семинар.
адис Откривате ли общи черти между българския
и белгийския народ?
АВК О, има толкова много общи неща – например
афинитетът към добрата храна, споделена с приятели и близки. С храната вървят вино или бира, или
пък ракията, за която споменах преди малко. Ние
имаме едно традиционно питие, направено от пшеница – нарича се jenever/genièvre и е в основата на
производството на джина, но разбира се, е много
по-хубаво (усмихва се).
адис България представлява ли интерес за белгийските инвеститори?
АВК В България вече има немалко белгийски
инвеститори. През ноември проведохме Белгийски
дни, организирани съвместно с бизнес клуба
„Белгия-България-Люксембург”. По време на тези
дни бяха изтъкнати някои белгийски инвестиции,
като текстилните компании „Легиа” и „Валина”,
химическия завод „Солвей”. Освен това наградихме
минната компания „Рикол” за проекта им за социална корпоративна отговорност. Само преди месец
„Дуситекс” отвори фабрика за матраци в Пловдив.
Това са само няколко примера, но има и още много.
Въпреки това трябва да признаем, че все още
много белгийски бизнесмени не знаят нищо за
България – това, което казах за туризма, важи
също и за бизнеса.
адис Какво бихте пожелали на българския народ?
АВК Имате прекрасна страна с безброй възможности, просто се възползвайте от тях!
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dis Your Excellency, please share with the
readers of ADIS magazine some of your
most memorable impressions of Bulgaria?
avC My strongest impressions are of the
beautiful landscapes, especially in the
Rodopi Mountains and the Stara Planina.
Places such as Devil’s Throat, Triavna, or
also Belogradchik or Durankulak are really amazing.
I am always surprised that so few foreigners –
including Belgians – actually know what this country
has on offer. Bulgaria should invest more in tourism
promotion, and point out that this country has more
to offer to tourists than the Black Sea alone.
What really strikes me as very positive here in
Bulgaria is the high number of women on important
positions, be it in government, administration or
business. It is really something Bulgaria should be
proud of – I would really point to Bulgaria as an
example – in Belgium we often speak about a “glass
ceiling”. It doesn’t seem to exist here.
adis Have you found a place or destination here in

Bulgaria that you became especially fond of?
avC There are still so many places that we haven’t

visited yet, so we’re trying to discover new places
rather than going back to the same place. There is
one place however we’ve certainly become very
fond of, and that is the Vitosha Mountain. It is almost
in our backyard, and according to your mood, you
can make very different hikes there. There are
plains, the Cherni Vrah, the Stone Rivers and so on.
It is moreover always a delight to see how many
Bulgarians, of all ages and walks of life, share this
love for the mountain.
adis Which is your preferred Bulgarian dish or

wine?
avC The best food is – in every country – traditional

home-cooked food. Near the Black Sea I’ve tasted
some nice fish, prepared in a very simple, yet
delicious way. And I keep a very good souvenir of a
meal in Varna where we received barbecued quail
and wild boar that had been grilling over a soft fire
since early in the morning. You could feel the host
had really put not only effort, but also love in this
meal.
As for the wines, many are good – but I also have a
weak spot for rakia. I’ve noticed that many Bulgarian
families make very good rakia for their own, and
their guests’ consumption.
adis Your Excellency, is there a typical Belgian
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object or character that accompanies you during
your mandates?
avC Over the years, many objects from many
places have followed us. All carry memories of
people and places. Some of the objects you’ll see
in our living room are souvenirs from the time I was
serving at the Royal Palace. In Belgium, a few
diplomats are always seconded to the Royal Court.
I served there for 5 years, a period during which our
present King and Queen had tree children, Gabriel,
Emmanuel and El éonore, and during which now
former King Albert turned 70. And you might have
noticed the souvenirs they gave to family, friends
and close collaborators at these occasions.
A few of the objects in our living room were

в резиденцията на посланика at the ambassador's residence

purchased in Syria, in better times. We spent many
weekends in Damascus’ souks when we were
posted in Lebanon. The tragedy of the Syrian
people deeply touches me. So many lives have
been uprooted, so many homes destroyed, and with
it, also irreplaceable cultural heritage.
adis Your Excellency, which side of your character

has been of greatest help to your career?
avC I like to meet people and I have a very broad

interest. I think you really need to love people to be
able to do this job and be curious enough to be
interested in the many different topics you touch
upon. One day you’re talking with a Minister or a
CEO, the next day you could be visiting a social
project or delivering a speech, opening a very
technical seminar.
adis Can you find any common features between

the Bulgarians and the people of Belgium?
avC Oh, I see many common points. The love of

good food, shared with friends and family. With the
meal go wine or beer, or the rakia I mentioned
earlier. We have “jenever/geni èvre” – it’s made of
wheat, and was the source of inspiration for gin –
but ours is of course much better… (smiles)

avC There are quite a few Belgian investors already

Valina and chemical company Solvay. We also
rewarded mining company Recoal for their Social
Corporate Responsibility project. Just one month
ago, Dusitex opened a factory for mattresses near
Plovdiv. These are just a few examples, but there
are many more. Yet, many business people in
Belgium don’t really know Bulgaria – what is true for
tourism, is also true for business.

present in Bulgaria. In November we had the
Belgian Days, which we organize together with the
Belgium-Bulgaria-Luxemburg Business Club. During
these days some Belgian investments were put in
the spotlight, such as textile companies Legia and

adis Would you like to send a brief message to the
Bulgarian people?
avC You have a beautiful country, and there are
many opportunities here, grab them!

adis Is Bulgaria seen as a place of interest for the

Belgian investors?
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1 – Бруней – Ден на независимостта (1984)
1 – Куба – Ден на свободата (1959)
1 – Судан – Ден на независимостта (1956)
1 – Хаити – Ден на независимостта (1804)
4 – Мианмар – Ден на независимостта (1948)
8 – Северни Мариански острови, САЩ – Национален празник (1978)
26 – Австралия – Ден на Австралия (1788)
26 – Индия – Ден на републиката (1950)
31 – Науру – Ден на независимостта (1968)

January
1st – Brunei – Independence Day (1984)
1st – Cuba – Liberation Day (1959)
1st – Sudan – Independence Day (1956)
1st – Haiti – Independence Day (1804)
4th – Myanmar – Independence Day (1948)
8th – Northern Mariana Islands, United States – National day (1978)
26st – Australia – National Day (1788)
26th – India – Republic Day (1950)
31th – Nauru – Independence Day (1968)

календар calendar

Февруари
4 – Шри Ланка – Ден на независимостта (1948)
6 – Нова Зенландия – Национален празник (1840)
7 – Гренада – Ден на независимостта (1974)
11 – Ватикан – Ден на суверенитета (1929)
11 – Япония – Възникване на нацията
15 – Сърбия – Национален празник (1804)
16 – Литва – Ден на независимостта (1918)
17 – Косово – Обявяване на независимостта (2008)
18 – Непал – Ден на мъчениците
18 – Ниуе – Национален празник (1840)
18 – Гамбия – Национален празник – (1965)
23 – Гвиана – Ден на републиката (1970)
24 – Естония – Ден на независимостта и Ден на републиката (1918)
25 – Кувейт – Национален празник (1961)
27 – Доминиканска република – Ден на независимостта (1844)

Март
1 – Босна и Херцеговина – Ден на независимостта (1992)
1 – Уелс (Великобритания) – Ден на свети Давид
2 – Мароко – Ден на независимостта (1956)
3 – България – Национален празник (1878)
6 – Гана – Ден на независимостта (1957)
12 – Мавриций – Ден на независимостта (1968)
15 – Унгария – Ден на революцията (1848)
17 – Ирландия – Ден на свети Патрик
18 – Аруба – Ден на националния флаг (1976)
20 – Тунис – Ден на независимостта (1956)
21 – Намибия – Ден на независимостта (1990)
23 – Пакистан – Ден на републиката (1956)
25 – Гърция – Ден на независимостта (1821)
26 – Бангладеш – Ден на независимостта (1971)

Април
1 – Иран – Национален празник (1979)
4 – Сенегал – Ден на независимостта (1960)
16 – Дания – Рожден ден на кралица Маргрете Втора
17 – Сирия – Ден на независимостта (1946)
18 – Зимбабве – Ден на независимостта (1980)
23 – Англия (Великобритания) – Ден на свети Георги
26 – Танзания – Национален празник (1964)
27 – Сиера Леоне – Ден на републиката (1961)
27 – Южна Африка – Ден на свободата (1994)
27 – Того – Ден на независимостта (1960)
30 – Холандия – Ден на кралицата

Май
1 – Маршалски острови – Ден на независимостта (1986) и Ден на
конституцията (1979)
3 – Полша – Ден на конституцията (1971)
3 – Япония – Ден на конституцията (1947)
9 – Джърси (Великобритания) – Ден на свободата (1945)
14 – Израел – Ден на независимостта (1948)
14 – Парагвай – Ден на независимостта (1811)
17 – Норвегия – Ден на конституцията (1814)
20 – Източен Тимор – Ден на независимостта (2002)
20 – Камерун – Национален празник (1972)
22 – Йемен – Ден на обединението (1990)
24 – Бермуда (Великобритания) – Ден на Бермуда
24 – Еритрея – Ден на независимостта (1993)
25 – Аржентина – Национален празник (1810)
25 – Йордания – Ден на независимостта (1946)
26 – Грузия – Ден на независимостта (1918)
28 – Армения – Ден на независимостта (1991)
28 – Азербайджан – Ден на републиката (1918)
28 – Етиопия – Национален празник (1991)
30 – Ангуила, Обединено Кралство – Ден на Ангуила (1967)

February
4th – Sri Lanka – Independence Day (1948)
6th – New Zealand – National Day (1840)
7th – Grenada – Independence Day (1973)
11th – Vatican – Anniversary of the foundation of Vatican City (1929)
11th – Japan – National Foundation Day
15th – Serbia – National Day (1804)
16th – Lithuania – Independence Day (1918)
17th – Kosovo – Independence Day (2008)
18th – Nepal – Martyr`s Day
18th – Niue – National day (1840)
18th – Gambia – National Day (1965)
23th – Guyana – Republic Day (1970)
24th – Estonia – Independence Day and Republic Day (1918)
25th – Kuwait – National Day (1961)
27th – Dominican Republic – Independence Day (1844)

Мarch
1st – Bosnia and Herzegovina – Independence Day (1992)
1st – Wales – St. David's Day
2nd – Morocco – Independence Day (1956)
3th – Bulgaria – National Day (1878)
6th – Ghana – Independence Day (1957)
12th – Mauritius Island – Independence Day (1968)
15th – Hungary – Revolution memorial day (1848)
17th – Ireland – St. Patrick's Day
18th – Aruba – Flag Day (1976)
20th – Tunis – Independence Day (1956)
21st – Namibia – Independence Day (1990)
23th – Pakistan – Republic Day (1956)
25th – Greece – Independence Day (1821)
26th – Bangladesh – Independence Day (1971)

Аpril
1st – Iran – National Day (1979)
4th – Senegal – Independence (1960)
16th – Denmark – Birthday of Queen Margrethe II
17th – Syria – Independence Day (1946)
18th – Zimbabwe – Independence Day (1980)
23th – England, Great Britain – St. George`s Day
26th – Tanzania – National Day (1964)
27th – Sierra Leone – Republic Day (1961)
27th – South Africa – Liberation Day (1994)
27th – Togo – Independence Day (1960)
30th – Netherlands – Queen`s Day

Мay
1st – Marshall Islands – Independence Day (1986) and
Constitution Day (1979)
3th – Poland – Constitution Day (1971)
3th – Japan – Constitution Day (1947)
9th – Jersey (British Islands) – Liberation Day (1945)
14th – Israel – Independence Day (1948)
14th – Paraguay – Independence Day (1811)
17th – Norway – Constitution Day (1814)
20th – East Timor – Independence Day (2002)
20th – Cameroon – National Day (1972)
22d – Yemen – Unity Day (1990)
24th – Bermuda (United Kingdom) – Bermuda Day
24th – Eritrea – Independence Day (1993)
25th – Argentina – National Day (1810)
25th – Jordan – Independence Day (1946)
26th – Georgia – Independence Day (1918)
28th – Armenia – Independence Day (1991)
28th – Azerbaijan – Republic Day (1918)
28th – Ethiopia – National Day (1991)
30th – Anguilla, United Kingdom – Anguilla Day (1967)
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Юни
1 – Самоа – Ден на независимостта (1962)
2 – Италия – Ден на републиката (1946)
4 – Тонга – Ден на независимостта (1970)
5 – Дания – Национален празник (1849)
6 – Швеция – Национален празник (1523)
7 – Малта – Национален празник
10 – Португалия – Ден на Португалия (1850)
12 – Русия – Ден на Русия (1990)
12 – Филипини – Ден на независимостта (1898)
24 – Квебек (Канада) – Ден на патрона на областта
Йоан Кръстител
14 – Великобритания – Рожден ден на кралица Елизабет
II (втората събота на юни, 1926)
17 – Исландия – Ден на независимостта (1944)
23 – Сейшелски острови – Национален празник (1993)
23 – Люксембург – Рожден ден на Великия херцог (1947)
25 – Мозамбик – Ден на независимостта (1975)
25 – Словения – Ден на държавността (1991)
25 – Хърватия – Ден на държавността (1991)
26 – Мадагаскар – Ден на независимостта (1960)
27 – Джибути – Ден на независимостта (1977)
29 – Апостолическа нунциатура – Празник на светите
апостоли Петър и Павел
30 – Демократична република Конго – Ден на
независимостта (1960)

Юли
1 – Сомалия – Национален празник (1960)
1 – Канада – Ден на Канада (1867)
1 – Бурунди – Ден на независимостта (1962)
1 – Руанда – Ден на независимостта (1962)
3 – Беларус – Ден на независимостта (1944)
4 – Съединени американски щати – Декларация независимост
от Великобритания (1776)
5 – Алжир – Ден на независимостта (1962)
5 – Венецуела – Ден на независимостта (1811)
5 – Остров Ман (Великобритания) – Ден на парламента
Тинвалд (1417)
6 – Малави – Ден на независимостта (1964) и Ден на
републиката (1966)
6 – Коморски острови – Ден на независимостта (1975)
7 – Кайманови острови – Национален празник (първият понеделник
на юли)
7 – Соломонови острови – Ден на независимостта (1978 )
9 – Палау – Ден на конституцията (1981)
10 – Бахамски острови – Ден на независимостта (1973)
11 – Монголия – Ден на революцията и независимостта (1921 )
11 – Фландрия – Годишнина от битката при Куртре (1302)
12 – Кирибати – Ден на независимостта (1979)
12 – Сао Томе и Принсипи – Ден на независимостта (1975 )
13 – Черна гора – Международно призната за независима държава
(1878) и Годишнина от антифашисткото въстание (1941)
14 – Франция – Национален празник (1790)
20 – Колумбия – Обявяване на независимост (1810)
21 – Белгия – Възкачване на крал Леополд Първи на престола (1831)
21 – Гуам (САЩ) – Ден на свободата (1944)
23 – Египет – Ден на революцията (1952)
25 – Пуерто Рико (САЩ) – Ден на конституцията (1952)
26 – Либерия – Ден на независимостта (1847)
26 – Малдиви – Ден на независимостта (1965)
28 – Перу – Ден на независимостта (1821)
30 – Вануату – Ден на независимостта (1980)
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1st – Samoa – Independence Day (1962)
2nd – Italy – Republic day (1946)
4th – Tonga – Independence Day (1970)
5th – Denmark – National day (1849)
6th – Sweden– National day (1523)
7th – Malta – National Day
12th – Russian Federation – Russia Day (1990)
14th – Great Britain – Queen Elisabeth II Birthday (the second
Saturday of June, 1926)
17th – Iceland – National Day (1944)
18th – Seychelles – National Day (1993)
23th – Luxembourg – The Monarch's birthday
25th- Mozambique- Independence Day (1975)
25th – Slovenia – Statehood Day (1991)
25th – Croatia – Statehood Day (1991)
26th – Madagascar – Independence Day (1960)
27th – Djibouti – Independence Day – (1977)
29th – Apostolic Nunciature – Feast of the Holy Apostles Peter
and Paul
30th – Democratic Republic of Congo – Independence Day
(1960)

July
1st – Somalia – National Day (1960)
1st – Canada – Canada`s Day (1867)
1st – Burundi – Independence Day (1962)
1st – Rwanda – Independence Day (1962)
3th – Belarus – Independence Day (1944)
4th – USA – Independence Day (1776)
5th – Algeria – Independence day (1962)
5th – Venezuela – Independence Day (1811)
5th – Isle of Man, British Islands – Tynwald parliament Day
(1417)
6th – Malawi – Independence Day (1964) and Republic Day
(1966)
6th – Comoros – Independence day (1975)
7th – Cayman Islands, United Kingdom – National Day
(1st Monday in July)
7th- Solomon Islands – Independence day (1978)
9th – Palau – Constitution Day (1981)
10th – Bahamas – Independence Day (1973)
11th – Mongolia – Revolution and Independence Day (1921)
12th – Kiribati – Independence Day (1979)
12th – São Tomé and Príncipe – Independence Day (1975)
13th – Montenegro – Independent Day (1878)
14th – France – National day (1790)
17th – Iraq – National day
20th – Columbia – Independent day (1810)
21st – Belgium – Leopold of Saxe-Coburg-Saalfeld taking the
oath as first king of the Belgians (1831)
21st – Guam (US) – Liberation Day (1944)
23th – Egypt – Revolution day (1952)
25th – Puerto Rico (US) – Constitution Day (1952)
26th – Liberia – Independence day (1847)
26th – Maldives – Independence day (1965)
28th – Peru – Independence day (1821)
30th – Vanuatu – Independence Day (1980)

календар calendar

Aвгуст
1 – Бенин – Ден на независимостта (1960)
1 – Швейцария – Национален празник (1291)
2 – Македония – Ден на републиката
3 – Нигер – Ден на независимостта
4 – Ямайка – Ден на независимостта (първият понеделник на август; 1962)
4 – Острови Кук – Ден на конституцията (1981)
4 – Буркина Фасо – Ден на независимостта (1960)
6 – Боливия – Ден на независимостта (1825)
7 – Колумбия – Ден на независимостта (1819)
7 – Кот д'Ивоар – Ден на независимостта (1960)
9 – Сингапур – Ден на Сингапур (1965)
10 – Еквадор – Ден на независимостта (1809)
11 – Чад – Ден на независимостта (1960)
14 – Пакистан – Ден на независимостта (1947)
15 – Лихтенщайн – Ден на Лихтенщайн
15 – Република Конго –Ден на независимостта (1960)
15 – Индия – Ден на независимостта (1947)
15 – Южна Корея – Ден на независимостта (1945)
16 – Кипър – Ден на независимостта
16 – Доминиканска република – Ден на независимостта (1865)
17 – Габон – Ден на независимостта (1960)
17 – Индонезия – Обявяване на независимостта (1945)
19 – Афганистан – Ден на независимостта (1919 )
20 – Унгария – Национален празник
24 – Украйна – Ден на независимостта (1991)
25 – Уругвай – Ден на независимостта (1825)
27 – Молдова – Ден на независимостта (1991)
29 – Словакия – Национален празник (1944)
30 -Татарстан – Ден на суверенитета (1990)
31 – Тринидад и Тобаго – Ден на независимостта (1962)
31 – Малайзия – Ден на освобождението (1957)
31 – Киргизстан – Ден на независимостта (1991)
31 – Малайзия – Ден на независимостта (1957)

Септември
1 – Словакия – Ден на конституцията (1992)
1 – Узбекистан – Ден на независимостта (1991)
1 – Либия – Ден на революцията (1969)
2 – Виетнам – Декларация за независимост (1945)
3 – Катар – Ден на независимостта (1971)
3 – Сан Марино – Ден на републиката – най-старата република в света, 301)
6 – Свазиленд – Ден на независимостта (1968)
7 – Бразилия – Ден на независимостта (1822, призната 3 години по-късно)
8 – Андора – Ден на независимостта (1993)
8 – Македония – Ден на независимостта (1991)
8 – Северна Корея – Национален празник (1948)
9 – Таджикистан – Ден на независимостта (1991)
10 – Белиз – Ден на св. Джордж Кайе
10 – Гибралтар (Великобритания) – Празник на Гибралтар
12 – Кабо Верде – Ден на нацията
15 – Гватемала – Ден на независимостта (1821)
15 – Салвадор – Ден на независимостта (1821)
15 – Никарагуа – Ден на независимостта (1821)
15 – Хондурас – Ден на независимостта (1821)
15 – Коста Рика – Ден на независимостта (1821)
16 – Мексико – Ден на независимостта (1810)
16 – Папуа Нова Гвинея – Ден на независимостта (1975)
18 – Чили – Национален празник (1810)
19 – Сейнт Китс и Невис – Ден на независимостта (1983)
21 – Саудитска Арабия – Празник на обединението на кралството (1932)
21 – Малта – Ден на независимостта (1964)
21 – Белиз – Ден на независимостта (1981)
22 – Мали – Ден на независимостта (1960)
24 – Гвинея-Бисау – Ден на независимостта (1973)
30 – Ботсуана – Ден на независимостта (1966)

August
1st – Benin – Independence day (1960)
1st – Switzerland – National day (1291)
2nd – Macedonia – Republic day
3th – Niger – Independence day
4th – Jamaica – Independence day (the first Monday of August; 1962)
4th – Cook Islands – Constitution day
5th – Burkina Faso – Independence Day (1960)
6th – Bolivia – Independence day (1825)
7th – Columbia – Independence day (1819)
7th – Côte d'Ivoire – Independence Day (1960)
9th – Singapore – Singapore`s day (1965)
10th – Ecuador – Independence day (1809)
11th – Chad – Independence day (1960)
14th – Pakistan – Independence day (1947)
15th – Lichtenstein – Lichtenstein`s day
15th – Republic of Congo – Independence day (1960)
15th –India – Independence day (1947)
15th – South Korea – Independence day (1945)
16th – Cyprus – Independence day
16th – Dominican republic – Independence day (1865)
17th – Gabon – Independence day (1960)
17th – Indonesia – Proclamation of Independence day (1945)
19th – Afghanistan – Independence day (1919)
20th – Hungary – National day
24th – Ukraine – Independence day (1991)
25th – Uruguay – Independence day (1825)
27th – Moldova – Independence day (1991)
29th – Slovakia— National day (1944)
30th -Tatarstan – Ден на суверенитета (1990)
31th – Trinidad and Tobago – Independence day (1962)
31th – Kirgizstan – Independence day (1991)
31th – Malaysia – Independence day (1957)

September
1st – Slovakia – Independence day (1992)
1st – Uzbekistan – Independence day (1991)
2nd – Vietnam – Independence day (1945)
3th – Qatar – Independence day (1971)
3th – San marino – Republic day (the oldest republic in the world; 301)
6th – Swaziland – Independence day (1968)
7th – Brazilia – Independence day (1822)
8th – Andora – Independence day (1993)
8th – Macedonia – Independence day (1991)
8th – South Korea – National day (1948)
9th – Tajikistan – Independence day (1991)
10th – Beliz – Day of St. George's Caye (1798)
10th – Gibraltar (UK) – National day
12th – Cape Verde – Nation Day
15th – Guatemala – Independence day (1821)
15th – Salvador – Independence day (1821)
15th – Nicaragua – Independence day (1821)
15th – Honduras—Independence day (1821)
15th – Costa Rica – Independence day (1821)
16th – Mexico—Independence day (1810)
16th – Papua New Guinea – Independence day (1975)
18th – Chili – National day (1810)
19th – St. Kitts and Nevis – Independence day (1983)
21th – Saudi Arabia – National day (1932)
21th – Malta – Independence day (1964)
21th – Belize – Independence day (1981)
22th -Mali – Independence day (1960)
24th – Guinea-Bissau – Independence day (1973)
30th- Botswana – Independence day (1966)
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Октомври
1 – Кипър – Ден на независимостта (1960)
1 – Нигерия – Ден на независимостта (1960)
1 – Китай – Ден на китайската народна република (1949)
1 – Тувалу – Ден на независимостта (1975)
2 – Гвинея – Ден на независимостта (1958)
2 – Индия – Годишнина от рождението на Махатма Ганди (1869)
3 – Германия – Ден на германското единство (1990)
3 – Република Корея – Ден на основаване на нацията
4 – Лесото – Ден на независимостта (1966)
9 – Уганда – Ден на независимостта (1962)
10 – Фиджи – Ден на независимостта (1970)
10 – Тайван – Ден на републиката (1911)
12 – Испания – Годишншна от откриването на Америка (1492)
12 – Екваториална Гвинея – Ден на независимостта (1968)
23 – Унгария – Национален празник (1956)
24 – Замбия – Ден на независимостта(1964)
24 – Ден на ООН
25 – Казахстан – Ден на републиката (1990)
26 – Австрия – Национален празник (1955)
27 – Туркменистан – Ден на независимостта (1991)
27 – Сейнт Винсент и Гренадини – Ден на независимостта (1979)
28 – Чехия – Ден на независимостта (1918)
29 – Турция – Провъзгласяване на републиката (1923)

Ноември
1 – Антигуа и Барбуда – Ден на независимостта (1981)
3 – Панама – Ден на независимостта (1903)
3 – Доминика – Ден на независимостта (1978)
4 – Русия – Ден на национално единство
9 – Камбоджа – Ден на независимостта (1953)
11 – Ангола – Ден на независимостта (1975)
11 – Полша – Ден на независимостта (1918)
15 – Палестина – Ден на независимостта (1988)
18 – Латвия – Ден на независимостта (1918)
19 – Монако – Ден на принца
22 – Ливан – Ден на независимостта (1943)
25 – Босна и Херцеговина – Ден на държавността (1943)
25 – Суринам – Ден на независимостта (1975)
26 – Монголия – Ден на независимостта (1960)
28 – Албания – Ден на независимостта (1912)
28 – Мавритания – Ден на независимостта (1960)
30 – Барбадос – Ден на независимостта (1966)
30 – Шотландия (Великобритания) – Национален празник

Декември
1 – Румъния – Национален ден (1918)
1 – Централноафриканска република – Ден на републиката (1958)
2 – Лаос – Ден на републиката (1975)
2 – Обединени арабски емирства – Национален празник (1971)
5 – Кралство Тайланд – Рожден ден на крал Бумибол Адулиадей (1927)
6 – Финландия – Ден на независимостта (1917)
12 – Кения – Ден на независимостта (1963)
13 – Сейнт Лусия – Ден на независимостта (1979)
16 – Бахрейн – Национален празник (1971)
16 – Казахстан – Ден на независимостта (1991)
17 – Бутан – Национален празник (1907)
18 – Катар – Национален празник
18 – Нигер – Ден на републиката (1958)
23 – Япония – Рожден ден на Н.В. император Акихито (1933)
28 – Непал – Рожден ден на краля и Ден на републиката (2007)
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Оctober
1st – Cyprus – Independence day (1960)
1st – Nigeria – Independence day (1960)
1st – China – People's Republic of China (1949)
1st – Tuvalu – Independence day (1975)
2nd – Guinea – Independence day (1958)
2nd – India – Mahatma Gandhi's birthday (1869)
3th – Germany – German Unity Day (1990)
3th – Republic of Korea – National Day
4th – Lesotho – Independence day (1966)
9th – Uganda – Independence day (1962)
10th – Fiji – Independence day (1970)
10th – Taiwan – Republic day (1911)
12th – Spain – Columbus discovery of America (1492)
12th – Equatorial Guinea – Independence day (1968)
23th – Hungary – National day (1956)
24th – Zambia – Independence day (1964)
24th – UN`s Day
25th – Kazakhstan – Republic day (1990)
26th – Austria – National Day (1955)
27th – Turkmenistan – Independence day (1991)
27th – Saint Vincent and the Grenadines – Independence day (1979)
28th – Czech Republic – Independence day (1918)
29th – Turkey – Republic Day (1923)

November
1st – Antigua and Barbuda – Independence day (1981)
3th – Panama – Independence day (1903)
3th – Dominica – Independence day (1978)
4th – Russia – The Day of National Unity
9th – Cambodia – Independence day (1953)
11th – Angola – Independence day (1975)
11th – Poland – Independence day (1918)
15th – Palestine – Independence day (1988)
18th – Latvia – Independence day (1918)
19th – Monaco – Prince day
22th – Lebanon – Independence day (1943)
25th – Bosnia and Herzegovina – Statehood Day (1943)
25th – Suriname – Independence day (1975)
26th – Mongolia – Independence day (1960)
28th – Albania – Independence day (1912)
28th – Mauritania – Independence day (1960)
30th – Barbados -Independence day (1966)
30th – Scotland – National day

December
1st – Romania – National day (1918)
1st – Central African Republic – Republic day (1958)
2nd – Laos – Republic day (1975)
2nd – UAE – National day (1971)
5th – Thailand – Birthday of King Bhumibol Adulyadej (1927)
6th – Finland – Independence Day (1917)
12th – Kenya – Independence day (1963)
13th – St. Lucia – Independence day (1979)
16th – Bahrain – National day (1971)
16th – Kazakhstan – Independence day (1991)
17th – Bhutan – National day (1907)
18th – Qatar – National day
18th – Niger – Republic day (1958)
23th – Japan – Birthday of emperor Akihito (1933)
28th – Nepal –King`s Birthday and Republic day (2007)
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Весело настроение през празниците и
просперитет през Новата Година!
Нека здравето, късметът, професионалният успех
и личното щастие бъдат Ваши спътници сега и завинаги.
С най-сърдечни пожелания,
АДИС ЕООД

Дясна позиция + 10%
Фиксирано място + 15%
Посочените цени са в евро без ДДС
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Merry Holidays and Prosperity through the whole New Year!
May health, good luck,
professional success and personal happiness keep
you company now and always.
Sending you our most heartfelt wishes,
ADIS Real Estate

€275
€140
€70
€450
€400
€350
€550

2014
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АДИС ЕООД
УПРАВЛЯВА СОБСТВЕНИ ИМОТИ
С РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ НАД 100 000 КВ.М
Централен офис: София 1504, ул. „Велико Търново” 27,
		
тел. 02/943 44 81,
факс 02/943 44 27

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

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

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

www.adis.bg
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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

А Г Е Н Ц И Я Д И П Л О М А Т И Ч Е С К И И М О Т И В С Т РА Н А Т А Е О О Д

списание за недвижими имоти, начин на живот и отдих
a magazine for real estate, lifestyle and recreation

