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Идеален център,
бул. Патриарх Евтимий 17
РЗП: 605 кв. м. / 6510 кв. фута
Сутерен: пет стаи, WC
I eтаж: кухня, дневна, салон с камина,
дневна с голяма тераса (зимна градина), WC
II етаж: четири стаи, дневна, баня, два балкона
III етаж: две стаи, кухня, баня
Предимства:
 лесен достъп
 камина
 гараж за две коли (32 кв. м.)
Месечен наем: EUR 4200



RENTALS

Downtown, 17 Patriarh Evtimii Blvd.
Gross External Area: 605 sq. m. / 6510 sq. ft.
Basement: five rooms, WC
I floor: kitchen, reception hall, living room with spacious terrace
(greenhouse)
II floor: four rooms, living room, bathroom, two balconies
III floor: two rooms, kitchen, bathroom
Advantages:
 easy access
 fireplace
 two-car garage (32 sq. m.)
Rent: EUR 4200 per month
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RENTALS

Кв. Бояна, ул. Васил Чекаларов 35,
РЗП: 577 кв. м. / 6209 кв. фута
Парк: 3 281 кв. м. / 35 304 кв. фута
Сутерен: 4 складови помещения,
котелно, баня с душ, стая за персонала
I етаж: дневна, трапезария, кабинет,
кухня, стая за почивка, 2 килера, WC
II етаж: 4 спални, баня с вана, баня с
душ, сервизно помещение, 2 килера
Предимства:
декоративен фонтан, детски кът,
прекрасна градина
Месечен наем: EUR 2600
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Сутерен: мокро помещение, склад
I етаж: кухня, дневна, трапезария, WC
II етаж: 3 спални, баня с WC
Таванско помещение: стая, баня с WC
Месечен наем: EUR 2300
Boyana District, 51 Panoramen Pat Str.,
Gross External Area: 296 sq. m. / 3185 sq. ft.
Park: 5 438 sq. m. / 58 513 sq. ft.
Ground floor: laundry room, storage room
I floor: kitchen, living room, dining room, WC
II floor: 3 bedrooms, bathroom with WC
Mansard area: bedroom, bathroom with WC
Rent: EUR 2300 per month
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Кв. Бояна, ул. Панорамен път 51,
РЗП: 296 кв. м. / 3185 кв. фута
Парк: 5 438 кв. м. / 58 513 кв. фута
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Boyana District, 35 Vasil Chekalarov Str.,
Gross External Area: 577 sq. m. / 6209 sq. ft.
Park: 3 281 sq. m. / 35 304 sq. ft.
Basement: 4 storage rooms, boiler room,
service staff room, shower bathroom
I floor: living room, dining room, kitchen,
study unit, rest room, 2 walk-in closets,
WC
II floor: 4 bedrooms, full bathroom,
shower bathroom, storage room, 2 walk-in
closets
Advantages: decorative fountain, kids
corner, beautiful garden
Rent: EUR 2600 per month
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RENTALS

Кв. Изток, ул. Райко Алексиев,
бл. 216, ет.11, ап. 33, ЗП: 126 кв. м.
необзаведен апартамент
2 спални, дневна, трапезария, кухня,
баня с вана, WC
подземен гараж: EUR 40 на месец
Месечен наем: EUR 690
Iztoq Qt., Raiko Alexiev Str., bl. 216,
fl. 11, ap. 33, unfurnished apartment, Total area: 126 sq.m.
2 bedrooms, living room, dining room,
kitchen, full bathroom, WC
underground garage: EUR 40 per month
Rent: EUR 690 per month

Кв. Изток, ул. Александър Жендов,
бл. 1, ет. 13, ап. 51,
с оборудвана кухня, ЗП: 177 кв. м.
3 спални, дневна, трапезария, кухня,
2 килера, баня с вана, баня с душ
подземен гараж: EUR 40 на месец
Месечен наем: EUR 1050
Iztoq Qt., Alexandar Zhendov Str., bl. 1, fl. 13, ap. 51, with
equipped kitchen, Total area: 177 sq. m.
3 bedrooms, living room, dining room, kitchen, 2 walk-in closets,
full bathroom, shower bathroom
underground garage: EUR 40 per month
Rent: EUR 1050 per month

Кв. Изток, ул. Фредерик Жолио Кюри 16, бл. 155, офис 5
ЗП: 105 кв. м.
2 стаи, кухненски бокс, WC
подземен гараж: EUR 40 на месец
Месечен наем: EUR 750
Iztoq Qt., 16 Frederic Joliot Currie Str., bl.155, office 5
Total area: 105 sq. m.
2 rooms, kitchenette, WC
underground garage: EUR 40 per month
Rent: EUR 750 per month

*В наемната цена на имотите са включени
 Разходи за ползване на апартамента: топла и студена
вода, парно отопление, ежедневна аварийна поддръжка,
локална СОТ-система, кабелна телевизия (70 канала).
 Разходи за общите части в сградата: 24-часова охрана,
хигиенизиране, асансьор, електроенергия, топла и студена
вода, парно отопление.

*The rental price includes
 Apartment use expenses: central heating, hot and cold water,
emergency maintenance, local security system, cable TV (70
channels).
 Expenses for the common area: 24-hour doorman, lift
charges, cleaning and power supply for the lounge areas, central
heating, hot and cold water.

Допълнителни опции по желание
цялостна мебелировка, кухненско обзавеждане и оборудване по еталон, достъп до Интернет, охраняеми паркинги и
гаражи.

Optional services: complete contemporary furnishing, full
kitchen equipment, Internet access, secure garages and parking
lots.
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RENTALS

Kв. Драгалевци, до ресторант Перла
РЗП: 300 кв. м. / 3228 кв. фута
Сутерен: механа, сауна, баня с душ,
WC, сервизни помещения, гараж
I етаж: дневна, трапезария, кухня, WC
II етаж: три спални, баня с вана, WC
Мансарда: студио, дневна, спалня, баня
с душ, WC, кабинет, гардеробно
помещение
Предимства:
 луксозни довършителни работи
 оборудвана кухня
 напълно обзаведена с нови мебели
 прекрасна гледка
 две големи тераси
 до търговски център и ресторант
Перла
 камина
 алармена система
 чудесна градина
 гараж за две коли
Месечен наем: EUR 2200

Dragalevtsy Qt., close to Perla Restaurant
Gross External Area: 300 sq. m. /
3228 sq. ft.
Ground floor: tavern, sauna with shower
bathroom, storage rooms, garage
I floor: living room, dining room, kitchen,
WC
II floor: 3 bedrooms, full bathroom, WC
Mansard area: studio, living room with
bedroom, shower bathroom, WC, study
unit, walk-in closet
Advantages:
 luxury finishing works
 equipped kitchen
 wonderful view
 2 large terraces
 next to the new Shopping Center and
Perla Restaurant
 fireplace
 alarm system
 well-maintained garden
 two-car garage
Rent: EUR 2200 per month
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Гр. Бистрица, ул. Върла поляна
РЗП: 650 кв. м. / 6994 кв. фута
Парцел: 700 кв. м. / 7532 кв. фута
I ниво: дневна с трапезария, кухня, WC,
гараж
II ниво: четири спални, баня с вана,
баня с душ
III ниво: студио отворено пространство, баня с душ
Полусутерен: плувен басейн, сауна,
баня с вана, мокро помещение, склад
Предимства:
 закрит басейн
 сауна
 камина
 алармена система
 сателитна чиния и хидрофорна
система
 две телефонни линии
 гараж
Месечен наем: EUR 2500



RENTALS

Bistritsa, Varla poljana Str.
Gross External Area: 650 sq. m. /
6994 sq. ft.
Plot: 700 sq. m. / 7532 sq. ft.
I level: living room, dining area, kitchen,
WC, garage
II level: four bedrooms, full bathroom,
shower bathroom
III level: open space studio, shower
bathroom
Semi-basement: swimming pool, sauna,
shower bathroom, laundry room, storage
room
Advanatages:
 indoor swimming pool
 sauna
 fireplace
 alarm system
 satellite dish & hydrophore system
 two telephone lines
 garage
Rent: EUR 2500 per month
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NEWS

åÛÁÂﬂÚ Ì‡ èÂÚÍÓ Ë èÂÌ˜Ó ëÎ‡‚ÂÈÍÓ‚Ë
‚ ëÓÙËﬂ - Ó·ÌÓ‚ÂÌ Ë ÂÒÚ‡‚Ë‡Ì ÓÚ ÄÑàë

1

˛ÌË 2004, ëÓÙËﬂ. åÛÁÂﬂÚ Ì‡ èÂÌ˜Ó Ë èÂÚÍÓ ëÎ‡‚ÂÈÍÓ‚Ë Â

ÌÓ‚ﬂ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÌÚÂËÓ‡, ÔÓÒÚ‡‚ﬂÌÂ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂ-

ËÁˆﬂÎÓ Ó·ÌÓ‚ÂÌ Ë ÂÒÚ‡‚Ë‡Ì. ëÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ ÂÏÓÌÚ‡,

ÌËÂ, ÂÒÚ‡‚Ë‡ÌÂ Ì‡ ÓË„ËÌ‡ÎÌËÚÂ ÓÌ‡ÏÂÌÚË ÓÚ ÒÚ‡‡Ú‡

ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌË ÓÚ ÄÑàë ÖééÑ, Ò‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÌÂÈÌ‡Ú‡ ‰˙Î„ÓÒ-

ëÎ‡‚ÂÈÍÓ‚‡ Í˙˘‡ ÔÓ ÒÚÂÌËÚÂ Ë Ú‡‚‡ÌËÚÂ.

Ó˜Ì‡ ËÌËˆË‡ÚË‚‡ àÒÚËÌÒÍËÚÂ ÌÂ˘‡, Á‡ ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ÌÂ Ô‡-

éÙËˆË‡ÎÌË „ÓÒÚË Ì‡ Ò˙·ËÚËÂÚÓ ·ﬂı‡ „-Ì ÅÓËÒÎ‡‚ Ä·‡‰ÊË-

ÏÂÚÌËˆËÚÂ Ì‡ ÍÛÎÚÛ‡Ú‡ Ë ÔÓ‰Ó·ﬂ‚‡ÌÂ Ì‡ Û·‡ÌËÒÚË˜Ì‡Ú‡

Â‚, Á‡ÏÂÒÚÌËÍ-ÏËÌËÒÚ˙ Ì‡ ÍÛÎÚÛ‡Ú‡, Ë „-Ê‡ åËÎÂÌ‡ ëÎ‡-

ÒÂ‰‡.

‚ÂÈÍÓ‚‡, Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆ‡ Ì‡ ËÁ‚ÂÒÚÌ‡Ú‡ Ù‡ÏËÎËﬂ. É-Ì ä‡‚˙ÍÓ‚,

á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‰‚Â „Ó‰ËÌË ÚÓ‚‡ Â ÚÂÚËﬂÚ ÛÒÔÂ¯ÌÓ Â‡ÎË-

ÛÔ‡‚ËÚÂÎ

ÁË‡Ì ÔÓÂÍÚ ÓÚ ‰˙Î„ÓÒÓ˜Ì‡Ú‡ Í‡ÏÔ‡ÌËﬂ Ì‡ ÄÑàë Á‡ ÔÓ‰ÔÓ-

ÄÑàë

Ï‡„‡ÌÂ Ô‡ÏÂÚÌËˆËÚÂ Ì‡ ÍÛÎÚÛ‡Ú‡. ÄÑàë ÖééÑ Û˜‡ÒÚ‚‡

‚˙˜Ë ÒËÏ‚ÓÎË-

Í‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÒÔÓÌÒÓ Ì‡ Ó·ÌÓ‚ﬂ‚‡ÌÂÚÓ Ë ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ﬂ‚‡ÌÂ-

˜ÂÌ ÔÓ‰‡˙Í Ì‡

ÚÓ Ì‡ ÑÓÍÚÓÒÍ‡Ú‡ „‡‰ËÌ‡ Ë Ô‡ÏÂÚÌËÍ, Í‡ÍÚÓ Ë ËÁ‚˙¯Ë

ÏÛÁÂﬂ - ÔÓÒÎÂ‰-

Ó·ÌÓ‚ﬂ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ù‡Ò‡‰‡Ú‡ Ë „‡‰ËÌ‡Ú‡ Ì‡ Í˙˘‡Ú‡ ÏÛÁÂÈ Ì‡

ÌËÚÂ ËÁ‰‡ÌËﬂ Ì‡

èÂÈÓ ü‚ÓÓ‚.

Ú‚Ó·ËÚÂ

èÓÒÎÂ‰Ì‡Ú‡ ËÌËˆË‡ÚË‚‡, ‚ ÍÓﬂÚÓ ÙËÏ‡Ú‡ Û˜‡ÒÚ‚‡, Â Ó·ÌÓ-

èÂÌ˜Ó Ë èÂÚÍÓ

‚ﬂ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡Í é·ÓË˘Â ‚ ˆÂÌÚ˙‡ Ì‡ ëÓÙËﬂ.

ëÎ‡‚ÂÈÍÓ‚Ë.

Ì‡

ÖééÑ,

Ì‡

êÂÏÓÌÚ˙Ú Ì‡ ÏÛÁÂﬂ Ì‡ ÛÎ. ê‡ÍÓ‚ÒÍË 138 ‚ÍÎ˛˜‚‡ ˆﬂÎÓÒÚÌÓ Ó·-

ADIS Ltd. Supports the Renovation
of Slaveikovs' Museum in Sofia, Bulgaria
1st of June 2004, Sofia. Petko Garden and the renovation of the Doctors' Monument as well as the
& Pencho Slaveykovs Museum

restoration of the facade and garden of P. K. Yavorov House

in Sofia is completely restored

Museum. The last initiative in which the company participates is the

and renovated by ADIS Ltd.

renovation of Oborishte Park in Sofia.

The funds for the renovation
works are part of ADIS Ltd."The
Real Things" campaign which
objective is the support of the
cultural

and

historical

consist of complete interior renovation, special lights installment
and restoration of the decorative elements of the old Slaveykovs’
house on the walls and ceilings.

monuments and improvement

Official guests at the opening were Mr. Borislav Abadjiev, Deputy

of the urban exterior.

Minister of Culture and Mrs. Milena Slaveykova, heiress of father

In the last two years this is the third project of the long-term
campaign supporting the cultural and historical monuments. ADIS
Ltd. was co-founder and sponsor of the saving of the Doctors'

8

The renovation works of Petko & Pencho Slaveykovs Museum

and son Slaveykovs. Mr. Kavrakov, CEO of ADIS Ltd., made a
symbolic gift to the museum - last editions of Petko and Pencho
Slaveykovs works.
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NEWS

Класика и орхидеи
П

о случай 10-годишнината на Дипломатически клуб Бояна АДИС ЕООД покани на изискан коктейл лоялни клиенти и
приятели. Дипломати, представители на бизнеса и правителството, журналисти уважиха поканата, за да затвърдят доброто
партньорство с водещата агенция за луксозни недвижими имоти на българския пазар. Събитието се състоя на 3 юни в очарователната
обстановка на клуба - предпочитано място за спокойни срещи или спортни вълнения през цялата година. Присъстваха посланиците на
Австрия, Аржентина, Белгия, Великобритания, Венецуела, Египет, Израел, Индия, Полша, Сърбия и Черна гора, Чешка република,
Хърватска и др.
Г-н Деян Кавръков, управител на АДИС ЕООД, заедно със своята съпруга и екипа си, посрещаше гостите с широка усмивка.
Въпреки че кратък прохладен дъжд се опита да изненада домакините, това не попречи на доброто настроение. Подслонени под тентите,
гостите бяха увлечени в приятни разговори, придружени от чаша изискано питие на фона на класическа музика в изпълнение на специално
поканения за вечерта струнен квартет.
Краят на вечерта донесе още една стилна изненада за гостите. Дамите бяха изпращани с изискан подарък — жива орхидея в
елегантна кутия — чудесен спомен за приятната вечер и покана за нови срещи в клуба.

T

Style and Orchids

o mark the 10th anniversary of Boyana Diplomatic Club, ADIS Ltd. invited loyal clients and friends to a refined cocktail. Diplomats,
business and government representatives, as also journalists accepted the invitation to strengthen the good business relations with the leading Domestic
Diplomatic Properties Agency at the Bulgarian market. The event took place on the 3rd of June in the delightful atmosphere of the Club – a
convenient place for peaceful meetings or sport activities throughout the entire year. The ambassadors of Austria, Argentina, Belgium, Chech Republic,
Croatia, Egypt, Israel, India, Poland, Serbia and Montenegro, Venezuela, UK attended the event.
Mr. Deyan Kavrukov, CEO of ADIS Ltd., along with his wife and team, was welcoming the guests with a wide smile. Even the short cool
rain that tried to surprise the hosts, was not an obstacle for the good mood. The guests found shelter under the tents and carried away in pleasant
conversations. They were accompanied by a glass of tasteful drink and classic music, played by the specially invited string quartet.
The end of the evening brought to the guests another stylish surprise. An exquisite gift was given to the ladies – a fresh orchid in an elegant
box – a lovely recall for the pleasant evening and an invitation for new gatherings in the club.
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Бул. Александър Стамболийски /
бул. Константин Величков
РЗП: 683 кв. м. / 7 349 кв. фута
Двор: 150 кв. м. / 1 614 кв. фута

Al. Stamboliiski Blvd. / K. Velichkov Blvd.
Gross External Area: 683 sq. m /
7349 sq.ft
Courtyard: 150 sq. m / 1614 sq. ft

Мазе (136 кв. м.): котел за парно отопление, инсталация
I етаж (201 кв. м.): магазин, склад, напълно оборудван ресторант, кухня
II етаж (209 кв. м.): 3 спални, хол,
вестибюл, кухня, баня с вана и душ
кабина, WC
Тавански етаж (136 кв. м.): работилница, стая, WC
Предимства:
 само 5 мин. с кола от центъра на
София
 архитектурен стил Сецесион, бюро
Хайнрих
 ремонтирана
 лесен достъп
 алармена система
 кабелна телевизия
 климатик
 гараж
 просторна тераса с фонтан
Цена: EUR 700 000

Basement (136 sq. m.): heating,
installations
I floor (201 sq. m.): shop, storage room,
fully equipped restaurant, kitchen
II floor (209 sq.m.): three bedrooms, living
room, vestibule, kitchen, full bathroom
with shower cabin, WC
Mansard floor (136 sq. m.): workshop,
room, WC
Advantages:
 Secession architectural style,
 Heinrich bureau
 renovated
 easy access
 only 5 minutes drive from Sofia
Downtown
 alarm system
 cable TV
 air-conditioning
 garage
 spacious terrace with a fountain
Price: EUR 700 000

èêéÑÄÜÅÄ

Кв. Стрелбище
бул. България, ет. 2, oфис
ЗП: 467 кв. м. / 5025 кв. фута

Strelbishte Qt.,
close to Bulgaria Blvd., fl. 2
Total area: 467 sq. m. / 5025 sq. ft.

11 офис помещения, две кухни, три
дрешника, четири бани с душ, 6 WC,
три остъклени и три усвоени тераси
Предимства:
 отлично местоположение
 лесен достъп
 нова добре поддържана сграда
 охрана
 алармена система
 смесено отопление (ТЕЦ+локално)
 кабелна TV
 климатик
 асансьор
 паркомясто и подземен гараж
 възможност за продажба с или без
обзавеждане, съобразно изискванията
на купувача

11 office premises, two kitchens, three
walk-in closets, four shower bathrooms, 6
WC, three glass framed and three adapted
terraces
Advantages:
 excellent location
 easy access
 new well-maintained building
 guard
 alarm system
 mixed heating (central+local)
 cable TV
 air-conditioning
 elevator
 possibility for sale with or without
furnishing

Цена: EUR 310 000

Price: EUR 310 000
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FOR SALE

Кв. Редута, необзаведен апартамент, ет. 1
ЗП: 110 кв. м. / 1184 кв. фута

Кв. Редута, необзаведен апартамент, ет. 2
ЗП: 150 кв. м. / 1614 кв. фута

Дневна, 2 спални, вестибюл, баня с душ, WC.
Предимства:
 нова сграда
 самостоятелен апартамент на етаж
 вътрешен двор
 близо до парка Гео Милев
 подходящ за жилище или офис

Дневна, трапезария, кухня, 2 спални, кабинет, 3 балкона,
баня с вана, WC.
Предимства:
 нова сграда
 самостоятелен апартамент на етаж
 близо до парка Гео Милев
Цена: EUR 79 000

Цена: EUR 59 000

Reduta Qt., unfurnished apartment, fl. 1
Total area: 110 sq. m. / 1184 sq. ft.

Reduta Qt., unfurnished apartment, fl. 2
Total area: 150 sq. m. / 1614 sq. ft.

Living room, 2 bedrooms, vestibule, full bathroom and WC.

Living room, kitchen, dining room, 2 bedrooms, study unit,
3 balconies, full bathroom and WC.

Advantages:






Advantages:

new building
self-contained apartment
inner courtyard
close to Geo Milev Park
suitable for residential or office use

 new building
 self-contained apartment
 close to Geo Milev Park
Price: EUR 59 000
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Price: EUR 79 000
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FOR SALE

Банско, център
РЗП: 225 кв. м. / 2421 кв. фута
Парцел: 600 кв. м. / 6456 кв. фута
Сутерен: сервизни помещения, гараж
I етаж: дневна, трапезария, кухня, тераса, WC
II етаж: две спални, баня с WC
III етаж: две спални, кабинет, баня с WC, WC
Предимства:
 на 15 минути път с кола от най-близката ски
писта
 възможност за надстрояване
 напълно обзаведена
 добре поддържана градина
 камина
 великолепна гледка към Пирин
 едноместен гараж
Цена: ЕUR 197 000

Bansko, Downtown
Gross External Area: 225 sq. m. /
2421 sq. ft.
Plot of land: 600 sq. m. / 6456 sq. ft.
Basement: laundry room, storage room,
garage
I floor: living room, kitchen with dining
room, terrace, WC
II floor: two bedrooms,
shower
bathroom, WC
III floor: two bedrooms,
shower
bathroom with WC, study unit, WC

Advantages:
 15 minutes drive from the nearest ski
track
 opportunity for additional storey
 fully furnished
 well-maintained garden
 magnificent view of Pirin Mountain
 fireplace
 one-car garage
Price: EUR 197 000

С. Ковачевица, Югоизточни Родопи,
имот, генериращ приходи
РЗП: 200 кв.м. / 2152 кв.фута
I етаж: дневна, трапезария, кухня, баня с душ и WC
II етаж: две спални, два чардака, баня с вана и WC
Предимства:
локално отопление, ръчно изработени мебели, красива
градина, камина
Цена: EUR 80 000

Village of Kovatchevitsa, South-east Rhodopes,
Income real estate.
Gross External Area: 200 sq. m. / 2152 sq. ft.
I floor: living room, dining room, kitchen, shower bathroom, WC
II floor: two bedrooms, two spacious terraces "chardak", full
bathroom
Advantages:
local heating, hand-made furniture, beautiful garden, fireplace
Price: EUR 80 000
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FOR SALE

Ä‚ÚÂÌÚË˜Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍ‡ Í˙˘‡ Á‡ ÔÓ‰‡Ê·‡ ‚ äÓÔË‚˘Ëˆ‡
РЗП: 120 кв. м. / 1291 кв. фута
Парцел: 400 кв. м. / 4036 кв. фута
I етаж:
дневна, кухня, килер, WC
II етаж:
три спални, баня с душ, WC

Предимства:
 уникална възрожденска архитектура
 близо до центъра
 след ремонт
 красива градина
 хубава гледка
 паркомясто в двора на къщата

Копривщица е най-добре запазеният архитектурен резерват в България, характерен с павираните улички и колоритните
разноцветни къщи от 17 и 18 век. Разположен е сред просторните ливади и тихите гори на Средна гора покрай двата
бряга на река Тополница. Повече от 380 къщи датират от периода на Възраждането, като 6 от тях са превърнати в
музеи. Копривщица има важно място и в българския фолклорен музикален календар с националния музикален фестивал,
който събира музиканти от цялата страна и се организира на всеки 5 години.
На час и половина път с кола от София.
Цена: EUR 52 000
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èêéÑÄÜÅÄ



FOR SALE

Traditional Bulgarian House For Sale in Koprivshtitsa

Gross External Area: 120 sq. m. /
1291 sq. ft.
Plot of land: 400 sq. m. / 4306 sq. ft.
I floor: living room, eat-in kitchen, WC
II floor: three bedrooms, shower
bathroom, WC

Authentic Bulgarian House for Sale

Advantages:
 unique Bulgarian revival architecture
 close to the town center
 renovated
 nice garden
 magnificent view
 parking lot in the courtyard

The town-museum of Koprivshtitsa is the best preserved architectural reserve in Bulgaria with cobble-paved streets and picturesque
colourful houses from the 17-18th century. It is situated among spacious meadows and quiet forests with bracing air in the heart
of Sredna Gora mountain, along the two banks of the Topolnitsa River. More than 380 of the houses date from the National Revival
Period, the most elaborate from 1842 to 1870. Six of them are turned into museums - each of them a real must-see. Koprivshtitsa
also occupies an important place in the Bulgarian folk music calendar with its national music festival of musicians from all over the
country. The town is a key point for hiking and sightseeing in the highest part of Sredna Gora. An hour and a half drive from the
capital - Sofia.
Price: EUR 52 000
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ÑËÔÎÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ÍÎÛ· ÅÓﬂÌ‡, k‚. ÅÓﬂÌ‡, ÛÎ. Ç‡ÒËÎ óÂÍ‡Î‡Ó‚ 51, ëÓÙËﬂ, ÚÂÎ.: 2 957 10 65, 857 02 71, e-mail: boyana@dclub.bg, www.dclub.bg

Ñ

ËÔÎÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ÍÎÛ· ÅÓﬂÌ‡ Â ·Ó„‡ÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡Ì ÍÓÏÔÎÂÍÒ Á‡ ÒÔÓÚ, ÂÎ‡ÍÒ‡ˆËﬂ Ë ‡ÍÚË‚ÂÌ ÓÚ‰Ëı ÔÂÁ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÚÓ ‚ÂÏÂ Ì‡
˜ÎÂÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ÍÎÛ·‡ Ë ÚÂıÌËÚÂ ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡ ‚ ÛÌËÍ‡ÎÌ‡, ÒÔÓÍÓÈÌ‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡.
ê‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ:
Ç ÔÓ‰ÌÓÊËÂÚÓ Ì‡ ÇËÚÓ¯‡ ‚ ÂÎËÚÌËﬂ ÒÓÙËÈÒÍË Í‚‡Ú‡Î ÅÓﬂÌ‡, Ò‡ÏÓ Ì‡ 35 ÏËÌÛÚË Ô˙Ú Ò ÍÓÎ‡ ÓÚ ˆÂÌÚ˙‡ Ì‡ ëÓÙËﬂ.
óÎÂÌÓ‚Â:
ëÎÛÊËÚÂÎË Ì‡ ‰ËÔÎÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ÏËÒËË Ë ˜ÛÊ‰ÂÒÚ‡ÌÌË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚‡ ‚ Å˙Î„‡Ëﬂ, ‡‚ÚÓËÚÂÚÌË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ ‰ÂÎÓ‚ËÚÂ,
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÚÂ Ë ÍÛÎÚÛÌËÚÂ ÒÂ‰Ë.
åËÒËﬂ:
ÑËÔÎÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ÍÎÛ· ÅÓﬂÌ‡ ‡Á‚Ë‚‡ Ë ‡Á¯Ëﬂ‚‡ ÔËﬂÚÂÎÒÍËÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚË ÒÂ‰ Ò‚ÓËÚÂ ˜ÎÂÌÓ‚Â, Í‡ÍÚÓ ÒÎÛÊË Ë Í‡ÚÓ ÔÓÒÂ‰ÌËÍ ÔË
Ó„‡ÌËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÂÙÓÏ‡ÎÌË ÒÂ˘Ë ÏÂÊ‰Û ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚÂ Ë ËÌÒÚËÚÛˆËËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÒË Ò˙ÚÛ‰ÌË˜‡Ú Ò ÍÎÛ·‡. ÑËÔÎÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ÍÎÛ· ÅÓﬂÌ‡
ÔÓ‰‰˙Ê‡ Ò‚ÓﬂÚ‡ ÓÚÎË˜Ì‡ ÂÔÛÚ‡ˆËﬂ Ë ÔÂÒÚËÊ ˜ÂÁ ÓÒË„Ûﬂ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÏÙÓÚ Ë ‰ËÒÍÂÚÌÓÒÚ Ì‡ ÂÎËÚÌËÚÂ ÒË ˜ÎÂÌÓ‚Â.
ÑËÔÎÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ÍÎÛ· ÅÓﬂÌ‡ ÔÂ‰Î‡„‡ Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ „ÓÒÚË Ë ˜ÎÂÌÓ‚Â ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÓÚ ÛÒÎÛ„Ë Ë ‡Á‚ÎÂ˜ÂÌËﬂ.
ÑÓÒÚ˙Ô:
éÒÌÓ‚‡‚‡ ÒÂ Ì‡ ÍËÚÂËË Á‡ ÍÎÛ·ÌÓ ˜ÎÂÌÒÚ‚Ó Ë Ì‡ Ô‡‚ËÎ‡ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë.
ìÒÎÛ„Ë Ë Ò˙Ó˙ÊÂÌËﬂ:
á‡ ÒÔÓÚ Ë ÂÎ‡ÍÒ‡ˆËﬂ Ì‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ò‡: Á‡ÍËÚ ÔÎÛ‚ÂÌ ·‡ÒÂÈÌ (Ï‡Î˙Í ÓÎËÏÔËÈÒÍË), ‰Ê‡ÍÛÁË, ÓÚÍËÚ Ë Á‡ÍËÚ
ÚÂÌËÒÍÓÚ, ÙËÚÌÂÒ Á‡Î‡, ‚‡Ì‡ Á‡ ÚÓ˜ÍÓ‚ Ï‡Ò‡Ê, ıË‰Ó‰ÊÂÚ, Ò‡ÛÌ‡, ÒÓÎ‡ËÛÏ. Ç ÛÒÎÛ„‡ Ì‡ ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡ äÎÛ·‡ Ò‡ Í‚‡ÎËÙËˆË‡ÌË
ËÌÒÚÛÍÚÓË.

Ñä ÅÓﬂÌ‡ ÓÒË„Ûﬂ‚‡ ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ Ë ‰ËÒÍÂÚÌÓÒÚ Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ ÍÎËÂÌÚË.
èÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ Ì‡ÏÂËÚÂ Ì‡: www.dclub.bg
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RECREATION

10 YEARS

BOYANA

DIPLOMATIC CLUB & SPA
Boyana Diplomatic Club & Spa, 51, Vasil Chekalarov Str. Boyana, Sofia phones: ++ 359 2 957 10 65, 857 02 71, e-mail: boyana@dclub.bg, www.dclub.bg

B

oyana Diplomatic Club & Spa is a state-of-art health club which provides variety of opportunities for sport, leisure and recreation for Club members
and their families in a unique atmosphere of tranquillity and privacy.
Location:
In the upscale Boyana District, only 35 minutes drive from Sofia Downtown.
Members:
The members of Boyana Diplomatic Club are prominent members of diplomatic missions as well as members of the business, political and cultural
community in Bulgaria.
Mission:
Boyana Diplomatic Club & Spa develops and expands friendly contacts among its members and serves as a mediator in the organization of informal
meetings between the members and the organizations that cooperate with the Club. The Club’s exclusivity, prestige and excellent reputation are secured
by the comfort and privacy provided to the Club’s members.
Access:
It is based on club membership criteria and rules related to the offered service packages.
Services & Equipment:
For sport and relaxation at the disposal of Boyana Diplomatic Club members are: indoor swimming pool, jacuzzi bathtub, open air and indoor tennis
court, massage, point massage bathtub, hydrojet, fitness hall, sauna, solarium.

Boyana Diplomatic Club & Spa provides comfort and privacy to its clients.
For more information, please visit our website at: www.dclub.bg
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FOR SALE

Нова къща в кв. Киноцентъра,
на 10 минути с кола от центъра.
РЗП: 250 кв. м. / 2690 кв. фута
Парцел: 600 кв. м. / 6458 кв. фута
I етаж: две спални, баня с душ, WC,
гардеробно помещение, джакузи,
тераса
II етаж: просторна дневна с трапезария, кухня, баня с душ, WC, две тераси
Предимства:
 нова сграда
 панорама към София и Витоша
 луксозни довършителни работи
 камина
 джакузи
 климатик
 близо до околовръстен път
 гараж за една кола

Цена: EUR 220 000

18

Brand new house,
situated in Kinocenter Qt., only 10 min.
drive from Sofia Downtown.
Gross External Area: 250 sq. m. /
2690 sq. ft.
Plot: 600 sq. m. / 6458 sq. ft.
I floor: two bedrooms, shower bathroom,
WC, walk-in closet, jacuzzy, terrace
II floor: spacious living room with dining
area, kitchen, shower bathroom, WC, two
terraces
Advantages:
 new building
 panoramic view
 excellent finishing works
 fireplace
 hydro-jet
 air-conditioning
 close to the belt way
 one-car garage
Price: EUR 220 000

èêéÑÄÜÅÄ
Кв. Изток, до Парк хотел Москва
ЗП: 200 кв.м,
напълно обзаведен апартамент,
дневна с трапезария, кухня, три
спални, баня с хидромасажна вана, баня
с душ-кабина, WC
Предимства:
 луксозни довършителни работи
 модерни дизайнерски решения
 хидромасажна вана
 нова сграда
 алармена система
 подземен гараж
Цена: EUR 250 000



FOR SALE

Exclusive Fully Furnished Apartment
Отлично обзаведен апартамент

Iztog Qt, close to Park Hotel Moskva
living room with dining area, kitchen,
three bedrooms, full bathroom with hydrojet, full bathroom with shower-cabin, WC
Advantages:
 luxury finishing works
 hydro-jet
 underground garage
 contemporary design
 alarm system
 elevator
Price: EUR 250 000

Superbly Appointed Apartment
Ексклузивен, напълно обзаведен апартамент
Идеален център,
Докторска градина, ет.3
ЗП: 186 кв. м. / 2 001 кв. фута
Просторна дневна с трапезария, две
спални - детска и родителска, обширна
гардеробна стая (3-та спалня или кабинет), модерно обзаведена и оборудвана кухня, баня с джакузи, WC. Напълно
ремонтирани складови помещения: таван 20 кв. м., мазе 15 кв. м.

Предимства:
 луксозни довършителни работи
 съвременен дизайн
 великолепен антикварен комплект за
трапезария, стил Барок
 камина
 алармена система
 хидромасажна вана
 добре поддържана сграда
 дългосрочен наемен договор за двоен
гараж
Цена: EUR 240 000

Downtown, Doctors Garden, fl. 3
Total area: 186 sq. m. / 2 001 sq. ft.
This wonderful flat comprises spacious
living room with dinig area, two bedrooms master suite and children’s room, spacious
walk-in closet (3-rd bedroom or study),
tastefully designed kitchen, full bathroom,
WC. Fully refurnished storage premises:
attic - 20 sq. m., basement - 15 sq. m.
Advantages:
 luxury finishing works
 contemporary design
 magnificent antique dining set, Baroque
style
 alarm system
 hydro-jet
 fireplace
 well-maintained building
 long-term rental agreement for a double
garage
Price: EUR 240 000
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FOR SALE



      
Елегантен апартамент,
разположен в Кран Монтана,
Швейцария, на 2.5 часа с кола от
международното летище в
Женева.
Обитаема площ:
120 кв. м. / 1291 кв. фута
Година на построяване: 1992

Този
великолепен
мезонет,
разположен на втори етаж от 5звезден жилищен комплекс, се
състои от:
Първо ниво: входно антре с вграден гардероб, просторна дневна с
камина, трапезария, оборудвана
кухня, WC
Второ ниво: галерия, родителска
спалня, детска стая, кабинет, баня
с вана, баня с душ

Предимства:
 подово отопление
 луксозна мебелировка
 закрит плувен басейн
 сауна, фитнес зала
 хидромасажна вана
 стая за велосипеди
 5-звезден хотел
 паркоместа
 великолепен парк
 близо до търговския център
 близо до ски лифтове
Цена: EUR 485 000
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FOR SALE

Gorgeous Resort Property in Switzerland
Exquisite apartment situated in
Crans Montana, Switzerland, only
2.5 hours drive from Geneva
International Airport.
Habitable area: 120 sq. m. / 1291 sq. ft.
Built: 1992

This splendid two-storey apartment,
located on the second floor of 5-star
residence comprises:
Level 1: main entrance with built-in
wardrobe, spacious living room with
fireplace, dining room, equipped
kitchen, WC
Level 2: living room gallery, master
suite, children's bedroom, study unit,
full bathroom, shower bathroom

Advantages:
 built-in floor heating
 luxury furniture
 indoor swimming pool
 sauna, fitness room
 hydro-jet
 bicycle room
 5-star hotel service
 parking spaces
 magnificent park
 close to commercial center
 close to ski lifts
 secure parking
Price: EUR 485 000

21

àçíÖêÇû



INTERVIEW

Интервю с г-н Джефри Левийн
Заместник посланик, Посолство на САЩ в Република България
22
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INTERVIEW

Уважаеми г-н Левийн, какви са Вашите най-добри впечатления от България и
Вашите пътувания в частност?
Моята любима част от България са хората, които срещнахме, много приятелски
настроени, открити и изключително гостоприемни. Това прави България специално
място за нас. Ние сме тук от 10 месеца и те бяха чудесни. Като скиор, първите места,
които посетихме, бяха Банско и Пампорово, Боровец, Витоша след което едва преди
няколко месеца за първи път посетихме българското Черноморие. Беше прекрасно,
неочаквано прекрасно и ми напомни за Калифорния, от където съм родом. Брегът на юг
от Варна наистина прилича много на северния калифорнийски бряг. Беше чудесно да се
види.
А имате ли лоши впечатления?
Единствено бих се оплакал от инфраструктурата, пътищата са наистина в лошо
състояние. Но знам, че се работи по тях. Когато пътуваш, това е известно
затруднение – отнема много повече време, за да се стигне до съответните места, а
когато шофираш, трябва да си с повишено внимание.
Имате ли любимо място или дестинация в България?
Вероятно това са Банско и Пампорово. През цялата си кариера бях в очакване на
такова място, което да е толкова близо до ски пистите. Това е едно от любимите ми
Прекрасната и уютна резиденция на г-н Левийн и неговото семейство
занимания – да имам възможност да ходя на ски през уикенда, в прекрасни ски курорти,
The beautiful and cosy residence of Mr.Levine and his family
които са само на два или три часа път.
Кое е любимото Ви българско ястие или вино?
Любимото ми българско ястие са ребра на скара. Всеки път когато отида на механа,
си поръчвам именно него. Харесвам белите вина повече от червените, а българското
Шардоне е наистина много хубаво.
Уважаеми г-н Левийн, с кои символи на САЩ не се разделяте никога, когато
пътувате в чужбина?
Няма нещо конкретно. Опитвам се да пътувам с малко багаж. Аз нося това, което
според мен е най-доброто от САЩ и се опитвам да го представям при моите
пътувания и посещения в чужбина - това е, което съхранявам в себе си повече от нещо
материално.
Има ли личност или събитие в живота ви, които силно са повлияли върху
Вашия характер?
Според мен, всички събития и преживявания ни оформят като личности. Докато
растях, изпитвах истинско очарование и интерес към чуждите държави и
пътешествията, летищата и всичко, свързано с пътуванията. Поглеждайки назад си
мисля, че за млад човек с подобни интереси, професията, която съм избрал, има смисъл.
Коя черта на характера Ви е помогнала най-много на Вашата кариера?
Бих казал че това е гъвкавостта, това да можеш да се радваш на хората и да бъдеш
Дневна, обзаведена с вкус
Tastefully appointed living room
отворен за нови ситуации.
С коя черта от характера или качество американците са особено горди?
Според мен, ние сме особено горди с нашата толерантност, с откритата природа на обществото ни, свободата, която сме
извоювали. Целият демократичен процес е тази характерна черта на САЩ, с която се гордее мнозинството от американския народ.
Уважаеми г-н Левийн, има ли общи черти между българите и американците?
Нещото, което наистина ме изуми, бе значението, което се отдава на обучението, уважението към усърдната работа и
изпълнението на задълженията. Много съм впечатлен от българите, с които се срещнах – тяхната всеотдайност към работата им,
особено в Правителството и сектора на неправителствените организации. Те са много отдадени на каузата и работят усилено за
подобряване на нещата. В САЩ хората често гледат на нещата именно в посока на тяхното подобряване. Същото наблюдавам и в
България.
Вашето кратко послание към българите?
Бих поздравил българския народ и бих им казал, че ние като американци, и аз лично, сме доста впечатлени от това, което са
постигнали досега. Напредъкът е значителен, но чужденците го забелязват много по-осезателно, отколкото повечето българи. Виждам
едно ясно бъдеще за България. И това е още една причина за задоволство от работата ми тук – да чувствам, че съм част от това
бъдеще.
Резиденцията е собственост на АДИС ЕООД.
The residence is a property of ADIS Ltd.
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INTERVIEW

Interview with Mr. Jeffrey Levine
Deputy Chief of Mission, Embassy of the USA to the Republic of Bulgaria
24
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INTERVIEW

Dear Sir, what are your best impressions from Bulgaria and your travels,
in particular?
My favorite part of Bulgaria so far has been the people that we’ve met, very
friendly, engaging, open and very welcoming. That makes Bulgaria a special
place for us. We’ve been here 10 months so far and it’s been great. I am a
skier so the first places we went to were Bansko and Pamporovo, Borovets,
Vitosha and then for the first time a few months ago I went to the Black
Sea. It was beautiful, unexpectedly beautiful, and reminded me of California,
where I’m from. The coast south from Varna really looks like the Northern
California coast. It was very nice to see.
And are there any bad impressions?
I guess my only complaint would be the infrastructure, the roads are in very
bad shape. I know that they have been working on them. For traveling,
especially, it makes it harder - it takes longer to get to places and when you
are driving in Bulgaria you’ve really got to pay attention.
Do you have a favorite place or destination in Bulgaria?
Чисто новата зимна градина на резиденцията – предпочитано място за
почивка на г-н Левийн
The brand new greenhouse of the residence – preferable place for rest for Mr. Levine

It would probably be Bansko and Pamporovo. I’ve waited my entire career
to have a post with skiing this close. That’s been one of my favorite parts —
to be able to go skiing on the weekend, with really nice ski resorts only two
or three hours away.

Which is your favorite Bulgarian dish or wine?
My favorite Bulgarian dish is “rebra na skara”. Every time I get to a mehana I go for that. I like white wines more than red wines and the Bulgarian
chardonnays have been very good.
Dear Sir, with which symbols of the USA you never part, when you travel abroad?
There isn’t really anything that I travel with physically. I try to travel light. What I try to do is to carry what I think is the best of the US with me
and then I try to represent that when I travel, and when I’m abroad – that’s what I keep with me more than anything physical.
Is there any event or personality, which have strongly affected your character?
I think that all of our events and experiences shape us all. For me growing up there was always a real fascination and real interest in foreign countries
and in travel, airports, trains and all of the things associated with travel. Looking back it seems that for a young person with those interests the
career I’ve chosen makes sense.
Dear Sir, which side of your character has been of greatest help to your career?
I’d say that it’s flexibility, enjoyment of people and openness to new situations.
Which is the typical feature of the character or mentality with which people from the USA are especially proud?
I think we are especially proud of our tolerance, the open nature of
our society, the freedom we’ve achieved. The whole democratic process
is the characteristic of the USA that most Americans are proud of.
Dear Sir, are there any common features between the people from
Bulgaria and those from the USA?
The one thing that really struck me was the emphasis on education in
both countries, the respect for hard work and accomplishments. I’ve
been very impressed with the Bulgarians I’ve met – their commitment
to what they are doing, especially in the Government and the NGO
sector. They are very dedicated and working hard to improve things. I
think in the US, people often look at something and think how can I
make things better. I see that in Bulgaria as well.
Do you have any short message to the Bulgarian people?
I would congratulate the Bulgarian people, I would tell them that we
as Americans, and myself personally, are very impressed with what
they’ve accomplished so far. They’ve made great progress, but
foreigners are probably more aware of that progress than a lot of
Bulgarians seem to be. I see a very bright future for Bulgaria. And
that’s another reason why it is so satisfying to work here - to feel that
you are a part of that future.

One of Mr. Levine’s favourite pictures, painted by his charming wife during their stay in Egypt
Една от любимите картини на г-н Левийн, нарисувана от очарователната му съпруга
по време на престоя им в Египет
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RENTALS

Сутерен: килер, игрална зала, фитнес,
мокро помещение с баня, WC
I етаж: дневна, трапезария, кухненски
бокс, WC
II етаж: 4 спални, 2 бани с тоалетни,
WC
Предимства:
 алармена система
 камина
 охрана
 джакузи/хидромасажна вана
 закрито барбекю
 2 гаража, 3 паркоместа

Bankya
Gross External Area: 540 sq. m. /
5810 sq. ft.
Plot: 2500 sq. m. / 26 900 sq. ft.
Basement: walk-in-closet, game room,
fitness hall, laundry room, WC
I floor: living room, dining room, kitchen,
WC
II floor: 4 bedrooms, 2 bathrooms, WC
Advantages:
 alarm system
 fireplace
 guard
 jacuzzi/hydro-jet
 outdoor BBQ
 local heating
 2 garages, 3 parking lots

Месечен наем: EUR 2500

Rent: EUR 2500 per month

гр. Банкя
РЗП: 540 кв. м. / 5810 кв. фута
Парцел: 2500 кв. м. / 26 900 кв. фута
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RENTALS

Kв. Бояна, до Резиденция Бояна
РЗП: 994 кв. м. / 10 695 кв. фута
Парцел: 3640 кв. м. /
39 166 кв. фута

Boyana Qt., close to Boyana Residence
Gross External Area:
994 sq. m. / 10 695 sq. ft.
Plot: 3640 sq. m. / 39 166 sq. ft.

Сутерен: гараж, нафтово стопанство, котелно и машинно помещение, пералня, сушилня, гладачна, 2 склада
I етаж: входно антре, кухня, столова,
дневна, студио галерия
II етаж: 4 спални с 3 бани, вестибюл,
балкони
III етаж: просторна дневна, спалня с
баня, билярдна
Допълнителна жилищна сграда в
двора: преддверие, дневна, спалня,
кухня и сервизно помещение.
Предимства:
 само на 10 мин. път с кола от
центъра на София
 закрит плувен басейн
 асансьор
 две разкошни камини
 алармена система и охрана
 сателитна телевизия
 три цифрови телефонни линии
 надземен гараж
Месечен наем: EUR 6000

Basement: garage, boiler room, laundry
room, 2 storage rooms
I level: entrance-hall, kitchen, dining room,
living room, studio with gallery
II level: 4 bedrooms, 3 bathrooms,
vestibule, terraces
III level: spacious living room, bedroom
with bathroom, game hall
Small garden house: entrance-hall, living
room, bedroom, kitchen and storage room
Advantages:
 only 10 min. drive from Sofia Downtown
 indoor swimming pool
 elevator
 two fireplaces
 alarm system and security
 satelite TV
 three telephone lines
 wonderful garden for relaxation
 ground garage

Rent: EUR 6000 per month
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RENTALS

Идеален център,
бул. Янко Сакъзов, ет. 6,
напълно обзаведен апартамент,
ЗП: 118 кв.м. / 1270 кв.фута
Елегантно обзаведен апартамент, състоящ се от
просторна дневна, кабинет, 2 спални, кухня с кът за
хранене, 3 балкона, баня с вана, WC.
Предимства:
 изглед към парка Оборище  24 часова охрана  СОТ система  отлично поддържана сграда  хигиенизиране на
общите части  надземен гараж и паркомясто  асансьор 
климатик  кабелна телевизия
Наем: EUR 830 на месец

Downtown, Yanko Sakazov Blvd, fl. 6
fully furnished apartment,
Total area: 118 sq. m. / 1270 sq. ft.
This wonderful fully furnished apartment comprises spacious
living room, study unit, eat-in kitchen, 2 bedrooms, 3 balconies,
full bathroom, WC.
Advantages:
 facing Oborishte Park  24-hour doorman  electronic security
system  well-maintained building  common area cleaning 
secure garage and parking lot  elevator  air-conditioning  cable
television
Rent: EUR 830 per month

Кв. Иван Вазов, до Южен парк,
ет. 3/4, напълно обзаведен мезонет
РЗП: 180 кв. м. / 1937 кв. фута
I ниво: дневна, трапезария, кухня, кабинет (4-та спалня),
баня с душ, WC
II ниво: три спални, гардеробно помещение, голяма баня с
душ
Предимства:
алармена система, камина, климатик, нова, добре поддържана сграда, собствен открит плувен басейн в двора зад
сградата, близо до един от най-големите паркове в София,
паркомясто.
Месечен наем: EUR 1200

Ivan Vazov Qt., close to South Park, fl. 3/4, Gross External
Area: 180 sq. m. / 1937 sq. ft.
fully furnished two storey apartment
I level: living room, dining room, kitchen, study unit (4th
bedroom), shower bathroom, WC
II level: three bedrooms, walk-in-closet, big shower bathroom
Advantages:
alarm system, fireplace, air-conditioning, new well-maintained
building, own outdoor swimming pool in the back yard,
close to one of the biggest Sofia parks, parking lot.

Rent: EUR 1200 per month
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RENTALS

Кв. Лозенец, до Южен парк, ет. 4
напълно обзаведен апартамент,
ЗП: 135 кв. м. / 1453 кв. фута
Дневна, трапезария, кухня, 2 спални,
баня с душ, WC
Предимства:
 модерно дизайнерско обзавеждане
 алармена система
 климатик
 камина
 нова отлично поддържана сграда
 асансьор
 портиер
 подземен гараж.
Месечен наем: EUR 1350

Lozenets Qt., close to South Пark, fl. 4
fully furnished apartment,
Total area: 135 sq. m. / 1453 sq. ft.
Living room, dining room, 2 bedrooms, shower bathroom, WC
Advantages:
modern designer furnishing, alarm system, air conditioning,
new perfectly maintained building, elevator, doorman, underground garage
Rent: EUR 1350 per month

Идеален център, бул. Витоша, ет. 3
ЗП: 117 кв. м. / 1259 кв. фута
2 спални, дневна с трапезария, кухня,
баня с душ, WC
Предимства:
 изключително добре
сграда
 ремонтиран
 централно отопление
 алармена система
 кабелна TV

поддържана

Месечен наем: EUR 1200
Downtown, Vitosha Blvd., fl. 3
Total area: 117 sq. m. / 1259 sq. ft
2 bedrooms, living room with dining area,
kitchen, shower bathroom, WC
Advantages:
 perfectly maintained building
 renovated
 central heating
 alarm system
 cable TV
Rent: EUR 1200 per month
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SPECIAL OFFER OF THE MONTH

Ексклузивна оферта за продажба
АДИС ЕООД с гордост Ви представя една невероятна
възможност за инвестиции - чисто новият 4-звезден
ваканционен комплекс Тамплиер, който е в процес на
строеж в най-модерния български ски курорт - Банско.
Тамплиер разполага с 65 луксозни, напълно обзаведени и
оборудвани апартамента с пълни комуникации.
ЗА ПРОДАЖБА
46 апартамента тип А: 50 - 96 кв. м.
6 апартамента тип Б: 110 - 115 кв. м.
9 мезонета тип М: 111 - 185 кв. м.
4 апартамента тип С: 115 - 242 кв. м.
50 места в закрит паркинг
Ваканционният комплекс разполага с:
SPA - център и басейн
Масажи, обучен персонал
Конферентна зала
Комуникационна зала
Ресторант-бар
Обслужване по стаите
Подробно описание на етажите на ваканционен комплекс
Тамплиер:
Подземен етаж: солариум, сауна, масажи, съблекални, перално помещение, техническо помещения за басейн, служебни помещения
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Партер: фоайе, рецепция и стая за рецепция, басейн, фитнес
зала, ресторант, кухня, келнерски офис, скиорна, инвентар, 3
склада, стопански двор, сервизни помещения, покрит паркинг
I етаж: 13 апартамента, тип А, 2 апартамента, тип В, 1
апартамент тип С, емпоре, камериерски офис
II етаж: 15 апартамента, тип А, 2 апартамента, тип В, 1
апартамент тип С, камериерски офис
III етаж: 1 апартамент тип А, 17 апартамента тип В, камериерски офис
IV етаж: 9 апартамента тип А, 1 апартамент тип В, камериерски офис
V етаж: 1 апартамент тип А
Предимства:
 до околовръстния път на Банско (пътя до хотел Тане)
 3 мин. път пеша до началната лифт станция
 директни телефони
 електрическо захранване
 Интернет връзка във всеки апартамент
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ УСЛОВИЯ:
Собствениците на апартаменти получават
30% намаление при ползване на всички съоръжения и
услуги на комплекса.

АДИС ЕООД притежава ексклузивни брокерски права за този обект

Цена: EUR 1200 / кв. м.
Пусков срок на обекта: 05.2005 г.
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SPECIAL OFFER OF THE MONTH

Банско е най-новият и най-бързо развиващ се български
зимен ски-курорт, посрещащ годишно над 130 000
туристи. Курортът има ски-писти за всички категории,
разположени на 960 – 2 600 м. надморска височина.
Обслужва ги добра мрежа от ски-лифтове и влекове.
Пистите са обезопасени и отлично поддържани. Ски
сезонът продължава 5 месеца – от средата на декември
до средата на април.
Градът има статут на уникално селище с международно
значение за стопанския туризъм (от 1979 г.). В Банско
има около 150 паметника на културата.
Банско се намира на час и половина път с кола от София
и Пловдив, на два часа от Солун, Гърция и на 30 минути –
от гръцката граница.
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SPECIAL OFFER OF THE MONTH

Exclusive Sale Offer
ADIS Ltd. proudly introduces an outstanding investment
opportunity of the brand new 4-star Tamplier Apartments
under construction in the heart of Bansko.
The stunning contemporary Tamplier Apartments features 65
luxurious, fully furnished and equipped apartments with all
communication facilities.
FOR SALE
46 apartments type A – Total area: 50 – 96 sq. m.
6 apartments type B – Total area: 110 – 115 sq. m.
4 apartments type C – Total area: 111 – 185 sq. m.
9 apartments type M – Total area: 115 – 242 sq. m.
Accommodation facilities:
Underground garage (for 50 cars)
SPA center and swimming pool
Massages by qualified instructors
Conference hall
Restaurant-bar
Roomservice
Underground floor: solarium, sauna, massage room, changing
room, service premises, staff room.
Ground floor: foyet, reception hall, adittional room to the
reception, sitting area with fireplace, swimming pool, fitness hall,
restaurant (with 110 seats), kitchen, guard room, ski room,
waiter’s office, 3 storage rooms, courtyard, service premises,
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ADIS Ltd. beholds exclusive brokerage rights

underground garage
I floor: 13 apartments type A; 2 apartments type B, 1 apartment
type C, empore, maid room
II floor: 15 apartments type A; 2 apartments type B, 1 apartment
type C, empore, maid room
III floor: 13 apartments type A; 2 apartments type B,
1 apartment type C, 1 apartment type M, maid room
IV floor: 4 apartments, type A; 8 apartments type M,
1 apartment type C, maid room
V floor: 1 apartment type A
Advantages:
 off Bansko beltway
 3 minutes walking distance to the first lift station
 direct phone lines
 power supply
 Internet connection in each apartment
Owners of apartments will use the full spectrum of
services offered by the Tamplier with 30% discount
Price: EUR 1200 per sq. m.
Release Date: 05.2005

ëèÖñàÄãçÄ éîÖêíÄ çÄ åÖëÖñÄ



çÄÖåàOF
SPECIAL OFFER
THE MONTH
 RENTALS

Bansko has become a leading Bulgarian ski resort with
130 000 tourists a year. The well-maintained ski runs and
tracks situated on 960 – 2600 m. above sea level offer
excellent opportunities for all types of skiers. The ski season
lasts for five months – from the middle of December till mid
April.
This unique town of international importance to commercial
tourism combines the beautiful nature of Pirin Mountain and
over 150 historic sites that attract visitors from all over the
world.
An hour and a half drive from the capital – Sofia, two hours
from Thessaloniki, Greece and half an hour from the Greek
border. The nearest International Airport is located in Sofia.
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Ö‰Ì‡ ÂˆÂÔÚ‡
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌ‡ ÓÚ...
ÉÂÓ„Ë ÉÂÓ„ËÂ‚, „Î‡‚ÂÌ
„ÓÚ‚‡˜ Ì‡ ÖÌÓÚÂÍ‡ ìÌÓ

Ä„ÌÂ¯ÍÓ ÙËÎÂ
Lamb fillet on a potato bed
‚˙ıÛ Í‡ÚÓÙÂÌÓ Í‡Ì‡ÔÂ with cherry tomatoes
and salvia
Ò ˜ÂË ‰ÓÏ‡ÚË Ë Ò‡Î‚Ëﬂ
Продукти за 4 порции:
 4 филета по 200 гр.
 12 чери домата
 600 гр. картофи
 1 яйце
 зехтин, сол, черен пипер
 няколко стръка мащерка, розмарин,
чесън, див лук,
 100 гр. пармезан.
Начин на
приготвяне:
В сгорещена мазнина
пържим доматите
от всички страни за
20-30 сек. общо и
докато са топли,
издърпваме люспата
нагоре. Почистваме
филето от ципите и
разделяме всяко на 3
равни части. Пържим
на умерен огън като
накрая добавяме 1
клонка розмарин и 2-3
скилидки чесън. Дърпаме настрани.
Сваряваме картофите, рендосваме на
едро, добавяме нарязания лук, яйцето и
настъргания пармезан. Оформяме на
малки кръгове и печем на тефлонов
тиган с много малко мазнина.
Аранжираме като на снимката.
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Ingredients for four
 200 g fillet
 12 cherry tomatoes
 600 g potatoes
 1 egg
 olive oil, salt, black pepper
 chopped thyme, rosemary sticks, garlic,
wild onion
 100 g Parmesan cheese
Preparation:
Heat the olive oil over a
high heat and fry the
tomatoes on each side
for 20-30 seconds. Take
the skins off while they
are warm. Clean up the
gristles of the fillet and
divide each into 3 pieces
of equal size. Fry them
over a medium heat.
Then add 1 stick of
rosemary and 2-3 garlic
cloves. Set the frying pan
aside. Cook the potatoes
in a pan of boiling water until soft and
cooked through. Grate them into big pieces,
add the finely chopped onions, the egg and
the grated Parmesan cheese. Shape them into
small round cakes and fry them in a Teflon
pan, in a small quantity of oil. Garnish as it
is on the picture.

A recipe presented by...
Georgi Georgiev,
Chef of Enoteka Uno

ÇËÎ‡  Villa

Вила Адис



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: комплекс Боровец, Рила
СЕРВИЗ: камериерски услуги, доставка на храна по поръчка
ЗА РЕЗЕРВАЦИИ И КОНТАКТИ: АДИС ЕООД
тел.: (02) 943 44 81, (02) 944 15 62
РАЗПОЛОЖЕНИЕ:
I етаж: дневна с камина, напълно оборудвана кухня, ателие, финландска
сауна, баня и WC
II етаж: просторна спалня с голямо легло, баня, WC спалня с две
самостоятелни легла, самостоятелна стая, голяма тераса
III етаж: спалня с камина, самостоятелна стая, баня и WC
УДОБСТВА:
локално парно отопление, телевизор на всеки етаж, свързан със
сателитна система, директна телефонна линия, CD player, сауна, две
камини, 4 гаражни места, голяма градина (1 200 кв. м.) с барбекю,
градинско обзавеждане и люлка
ПРЕДИМСТВА:
На 1 час с кола от центъра на София. Близостта до оживения ски курорт,
заедно с дискретната обстановка на вила АДИС, я правят идеално място
за семейна почивка.

Villa Adis

LOCATION: Borovets Resort in Rila Mountain
SERVICES: Maid service, cathering upon request
FOR RESERVATIONS & CONTACTS:
ADIS LTD., tel.: (+ 359 2) 943 44 81, (+ 359 2) 944 15 62
LAYOUT:
I floor: living room with fireplace, dining room, fully equipped kitchen, studio,
Finnish sauna, full bathroom
II floor: spacious bedroom with queen-size bed, double bedroom, single
bedroom, full bathroom, big terrace, WC
III floor: bedroom with fireplace, single bedroom, bathroom, WC
AMENITIES:
Local heating, TV set on each floor, connected to a satellite system device, direct
telephone line, CD player, sauna, two fireplaces, parking space for 4 cars, big
garden (1 200 sq.m.) with BBQ, garden furniture and cradle
ADVANTAGES:
1 hour drive from Sofia Downtown. The close proximity to the popular ski resort
and the private setting make villa ADIS an ideal place for family vacations.

www.adis.bg/villa
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АДИС ЕООД управлява собствени имоти с
разгъната застроена площ 108 103 кв. м.

ADIS Ltd. manages its own estates with
a Gross External Area of 108 103 sq. m.

ул. Велико Търново 27, София - 1504
тел. 943 44 81, факс 943 44 27

27, Veliko Tarnovo Str, 1504 - Sofia
phone: (+359 2) 943 44 81, fax (+359 2) 943 44 27
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