месечно издание на

агенция

дипломатически

11 / 2004

имоти

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

в

страната

година IV

брой XLV

ÑÚÄÚÐÆÀÍÈÅ • CONTENTS
4-9

Ексклузивна оферта за продажба
– Embassy Suites
Exclusive Sale Offer - Embassy Suites

Новини
News

12
14-17

Интервю с Н. Пр. д. ю. н. Славомир Даброва,
извънреден и пълномощен посланик на Република Полша
Interview with H. E. HAB Slawomir Dabrowa, Ambassador
Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Poland

ноември / november 2004

Редакционна колегия / Editorial Staff

Дипломатически клуб Бояна & Спа
Boyana Diplomatic Club & Spa

34

18-19

Кухня
Cuisine

Това издание е подготвено от екип
на РА Крес ЕООД
This edition was prepared for publishing by the
Kres Advertising Agency team
фотограф Елена Спасова
photographer Elena Spasova
адрес на редакцията / editorial & advertising office
тел. 954 95 97
факс 954 96 87
e-mail: mailbox@kres.com
адрес: 1463, София, ул. Цар Асен 77
tel. 954 95 97
fax 954 96 87
e-mail: mailbox@kres.com
address: 77, Tzar Asen Str., Sofia, Bulgaria

Всички права са запазени. Препечатване и

Вила АДИС
ADIS Villa

35

възпроизвеждане на каквато и да е част от
списанието не може да става без изрично писмено
разрешение на издателя. Редакцията не носи
отговорност за съдържанието и достоверността на
публикуваните реклами.

All rights reserved. No part of this magazine may be
reproduced in any other way without prior written consent
of ADIS. ADIS cannot accept responsibility for the claims,
goods or services of advertise.

София 1504, ул. Велико Търново 27, тел. 943 44 81, факс 943 44 27
1504 Sofia, 27 Veliko Tarnovo Str, tel: (+359 2) 943 44 81, fax: (+359 2) 943 44 27

www.adis.bg
2

Í À Å ÌÈ



RENTALS

Идеален център, бул. Патриарх Евтимий 17
РЗП: 605 кв. м. / 6510 кв. фута

Downtown, 17 Patriarh Evtimii Blvd.
Gross External Area: 605 sq. m. / 6510 sq. ft.

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

Basement: five rooms, WC
I floor: kitchen, reception hall, living room with spacious terrace
(greenhouse), WC
II floor: four rooms, living room, bathroom, two balconies
III floor: two rooms, kitchen, bathroom

Предимства:

Advantages:

 лесен достъп
 камина
 гараж за две коли (32 кв. м.)

 easy access
 fireplace
 two-car garage (32 sq. m.)
Месечен наем: EUR 4200

Monthly rent: EUR 4200

Ovcha kupel Qt., 6 Montevideo Str.
Gross External Area: 434 sq. m. / 4670 sq. ft.
Ground floor: six rooms, kitchenеtte, full bathroom, walk-in
closet
I floor: living room, dining room, two kitchens, reception hall,
two WC
II floor: three bedrooms, study unit, two greenhouses, walk-in
closet, two full bathrooms, big terrace
Advantages:  direct telephone lines  central heating  kids
corner
Monthly rent: EUR 1200
кв. Овча купел,
ул. Монтевидео 6
РЗП: 434 кв. м. / 4670 кв. фута
Сутерен: шест стаи, кухненски бокс, баня с вана и WC,
дрешник
I етаж: дневна, трапезария, приемен салон, две кухни,
две WC
II етаж: три спални, кабинет, две зимни градини, голяма
тераса, дрешник, две бани с вани и WC
Предимства:  преки телефонни линии  централно парно
отопление  детски кът
Месечен наем: EUR 1200
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Изкуството на достъпния лукс

„Когато прекрачите прага на Embassy Suites, Вие
ще разберете, че пред Вас е едно ново измерение на
понятията комфорт и лукс. Насладете му се с всичките
си сетива.“
Деян Кавръков, CRE, CIPS, CLHMS
Управител на АДИС ЕООД
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Еmbassy Suites е търговска марка на АДИС ЕООД. Всички права запазени.

www.adis.bg/embassysuites

The Art of Affordable Luxury

When You enter Embassy Suites You will realize that You face a whole new
dimention of luxury and comfort. Enjoy it with each sense.
Deyan Kavrakov, CRE, CIPS, CLHMS
CEO of ADIS Ltd.

Еmbassy Suites is a trademark of ADIS Ltd. All rights reserved.

www.adis.bg/embassysuites
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Embassy Suites е внимателно планиран и проектиран
ансамбъл от 80 апартамента, съобразени с вкуса
и на най-взискателните клиенти. Независимо дали
се използва за жилищни или инвестиционни цели,
жилищният комплекс се отличава с елегантност,
модерни архитектурни решения и абсолютно внимание
към детайла.
Жителите на Embassy Suites имат лесен достъп до
централната сграда на комплекса. В търговската част
на централната сграда се помещават: банков салон,
ресторант, кафе бистро, съвременен фитнес център,
видеотека, фризьорско ателие и др. удобства.
Жилищният комплекс с контролиран достъп Embassy
Suites е планиран в две части: зона Парк и зона Сити.
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Зона Парк: състои се от девет 4-етажни блокчета,
разположени сред парково пространство от 8,5 дка.
Отстоянието на блоковете един от друг е съобразено
с изискванията за комфорт и ненарушаване на личното
пространство.
Апартаментите в тези жилищни блокове са със
застроена площ от 116 кв. м. - 211 кв. м.
Зона Сити: мултифункционална 8-етажна сграда: два
търговски етажа (2000 кв. м.), на които ще бъдат
разположени банков салон, кафе бистро, фризьорски салон,
химическо чистене, видеотека, фитнес, ресторант
и кетъринг за собствениците на апартаменти + 6
жилищни етажа.
Застроена площ на апартаментите: 99 кв. м. - 250 кв. м.
Еmbassy Suites е търговска марка на АДИС ЕООД. Всички права запазени.

www.adis.bg/embassysuites

Embassy Suites is a carefully planed and performed ensemble
of 80 apartments for the most discerning occupants. Be it as
a private residence or an investment real estate, the complex
stands out with its elegance, world class architecture and absolute sophistication.
Residents of Embassy Suites will have full access to the central
building with its restaurant, catering for the residents, lobby bar,
state-of-art fitness center, video store, hairdresser, bank office
and other facilities.
Embassy Suites residential community comprises two major
zone – Park Zone and City Zone.
Park Zone: nine 4-story residential buildings.
Total area of the apartments situated in these areas is between
116 - 211 sq. m. / 1248 - 2270 sq. ft.
City Zone: multifunctional 8-story building, comprising floors of
2000 sq. m. / 21 520 sq. ft. retail space (bank office, restaurant,
coffee bar, hairdresser, drycleaning, video store, fitness hall) and
six residential floors.
Total area of the apartments in this area is between 99 - 250 sq.
m. / 1065 - 2690 sq. ft.

Еmbassy Suites is a trademark of ADIS Ltd. All rights reserved.

www.adis.bg/embassysuites
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ПРЕДИМСТВА:
Местоположение
 бързо оформяща се първокласна жилищноофисна зона;
 10 мин. с кола от центъра на София;
 до ключови пътни артерии - бул. България
и Околовръстен път, осигуряващи лесен и бърз
достъп до централната, източната и западната
част на града;
 прекрасни гледки към Витоша и София;
 в близост до хипермаркет БИЛЛА;

Професионално управление и поддръжка
Управлението и поддръжката на жилищния комплекс
Embassy Suites ще се извършва от най-голямата
компания в България, предлагаща пълен пакет
услуги в областта на недвижимите имоти – АДИС
ЕООД. Компания с повече от десетилетие опит на
българския пазар, притежаваща и управляваща над
100 000 кв. м. разгърната застроена площ и първата
фирма за недвижими имоти в България, покрила
изискванията на международния стандарт
EN ISO 9001:2000 за управление на качеството.
Комфорт
 комплекс с контролиран достъп на площ 26 000
кв. м. / 273 760 кв. фута;
 чист въздух и ниска степен на замърсяване;
 прекрасен 8 500 кв. м. парк в рамките на
комплекса;
 професионална поддръжка на жилищното и
междублоковото пространство;
 сигурност (СОТ система, видео наблюдение +
въоръжена охрана);
 обезпеченост с подземни гаражи за всеки
апартамент;
 буферен надземен и подземен паркинг за гости
на комплекса;
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Световни стандарти на изпълнение

ADVANTAGES

Апартаментите се предлагат в напълно завършен
вид с оборудвана баня, алуминиева дограма, радиатори, пълно окабеляване и комуникации.
 функционалност;
 висококачествени строителни и изолационни
материали;
 отлични довършителни работи;
 висока степен на енергийна ефективност
(централна климатизация, отопление, вентилация и
генератор на природен газ);
 високоскоростен интернет;
 две и повече бани на апартамент;
 гардеробни помещения;
 цифрова телевизия (за първи път в България).

Located at:
vast booming upscale office-residential area;
10 minutes drive from Sofia Downtown;
near by Bulgaria Blvd. and beltway hwy, allowing easy
access to the Central, East and West part of the city;
 marvelous views at Vitosha Mountain and Sofia;
 proximity to BILLA hypermarket;




Professional Property Management and Maintenance
Embassy Suites benefits from a complete spectrum of services offered by ADIS Ltd. with more than a decade experience in property management, all within an inspiring atmo-

Еmbassy Suites е търговска марка на АДИС ЕООД. Всички права запазени.

www.adis.bg/embassysuites

sphere. The company is the first real estate agency
in Bulgaria that meets the requirements of the International Standard EN ISO 9001:2000 for its Quality
Management System.





concierge service;
underground garage;
guest parking;

World Class Building Standards
Comfort
The Embassy Suites offers a safe and secure environment to its residents.
 26 000 sq. m. / 273 760 sq. ft. gated community;
 beautiful 8 500 sq. m. / 91 460 sq. ft. private park with clean area and lower pollution levels;
 full security package - local security system,
video control, guards;
 professional gardening and maintenance;

ADIS Ltd. imposes no limits whatsoever on the
owners‘ personal interior design preferences.
 high quality materials;
 excellent finishing works;
 energy effectiveness (central air conditioning system, natural gas generator);
 high-speed Internet;
 two and more bathrooms per apartment
 walk-in-closets;
 first in Bulgaria digital TV.

Еmbassy Suites is a trademark of ADIS Ltd. All rights reserved.

www.adis.bg/embassysuites

Бул. Никола Вапцаров 35, ет.5
София 1407, България
Тел.: (+359 2) 960 90 80
Факс: (+359 2) 960 90 84
www.immofinance.bg
35, Nikola Vapzarov Blvd., fl.5
Sofia 1407
Tel: (+359 2) 960 90 80
Fax: (+359 2) 960 90 84
www.immofinance.bg
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RE N T A L S

За своите клиенти,

On behalf of its clients,

АДИС ЕООД набира

ADIS LTD. is looking for

атрактивни оферти за
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА
на луксозни жилищни имоти
в следните райони:
Центъра, Лозенец, Бояна,
Драгалевци, Симеоново,
Симеоновско шосе
тел: 02/ 943 44 81,
02/ 944 17 32

attractive sale offers
of exclusive residental
real estate in the
following regions:
Sofia Downtown, Lozenets,
Boyana, Dragalevtsy,
Simeonovo, Simeonovsko
Schausse Blvd.
tel: +359 2/ 943 44 81,
+359 2/ 944 17 32

Обзаведени апартаменти под наем
Fully Furnished Apartments For Rent

АДИС ЕООД предлага на своите клиенти уникална услуга - еталон на напълно обзаведен луксозен апартамент, който може да разгледате на
място или да направите виртуална разходка из стаите му в нашия уебсайт.
ADIS Ltd. offers to its clients a unique service - a model of a fully furnished luxurious apartment, which you can visit yourselves or take a virtual tour throughout
its rooms on our website.

www.adis.bg
10
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 Two Attractive Rental Offers
 Prime Location
 Comfort and Tranquillity in
the Heart of the City



RENTALS

 Две атрактивни оферти за наем
 Отлично местоположение
 Комфорт и спокойствие в
центъра на града

Идеален център, бул. Янко Сакъзов 19,
ет. 5, ап. 16, ЗП: 89 кв. м.
напълно обзаведен апартамент,
дневна, трапезария, кухня, спалня,
баня с душ кабина, WC
паркомясто
Месечен наем: EUR 760

Downtown, 19 Yanko Sakazov Blvd.,
fl.5, ap.16, Total area: 89 sq. m.
fully furnished apartment,
living room, dining room, kitchen, bedroom,
half bathroom, WC
parking lot
Monthly rent: EUR 760

София, Изток, ул. Райко Алексиев 40,
необзаведен апартамент,
бл. 215А, ап. 10, ЗП: 170 кв. м.
Три спални, дневна, трапезария, кухня, кабинет, дрешник,
баня с WC, WC
Месечен наем: EUR 870

Sofia, Iztoq Qt., Raiko Alexiev Str. 40
unfurnished apartment,
bl. 215A, ap. 10, GEA: 170 sq. m.
Three bedrooms, living room, dining area, study, kitchen, walk-incloset, bathroom with WC, WC
Monthly rent: EUR 870

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.
Допълнителни опции по желание:
цялостна мебелировка, кухненско обзавеждане и оборудване по еталон, достъп до Интернет, охраняеми паркинги и гаражи.
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.
Optional services: complete contemporary furnishing, full kitchen equipment, Internet access, secure garages and parking lots.
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NEWS

Управителят на АДИС ЕООД представи
българския пазар на недвижими имоти на
Европейския конгрес на FIABCI, Русия
От 30 септември до 2 октомври в Санкт
Петербург, Русия се проведе европейският конгрес
на световната федерация на недвижими имоти
– FIABCI „Новите възможности и перспективи за
развитие на пазарите на недвижими имоти на
страните от Централна и Източна Европа по
пътя към международните стандарти“.
По време на четиридневното събитие бяха показани инвестиционните възможности на Санкт
Петербург пред чуждестранните предприемачи и
инвеститори.
Централната тема на конгреса бяха финансовите и
инвестиционните възможности в Източна Европа
и Русия. В рамките на конгреса се проведоха няколко
сесии: инвестиционната сигурност в Централна
и Източна Европа; възможността за осигуряване
на финансови средства за строителни проекти
и преглед на различните пазари на недвижими
имоти в Източна Европа, включваща участници
от България, Полша, Латвия, Чехия, Русия, САЩ и
Хърватска.

Отляво надясно: г-н Бруно Кросби, Генерален секретар на FIABCI, г-н Деян
Кавръков, Президент FIABCI - България, г-жа Венета Кръстева, АСИ ООД
From left to right: Mr. Bruno Crosby, General Secretary of FIABCI, Mr. Deyan Kavrakov,
President FIABCI - Bulgaria, Mrs. Veneta Krasteva, ASI Ltd.

Деян Кавръков, CRE, CIPS, CLHMS, Президент
на FIABCI – България, представи доклад на тема
„Българският пазар на недвижими имоти – тенденции и перспективи“, който съдържаше статистически данни за ключовите сегменти на пазара на
недвижими имоти – жилищни, офис, търговски и
индустриални, както и потенциала за растеж и
риска във всеки един от тях. Г-н Кавръков представи индекса на недвижимите имоти и инвестиционната активност на българския пазар – REMI,
който се разработва и поддържа от Национално
сдружение „Недвижими имоти“ (НСНИ).
Според председателя на FIABCI Русия Александър
Романенко това събитие ще окаже положително
отражение върху инвестиционния климат, не само
в Русия, но и в частност - Санкт Петербург.

Г-н Кавръков представя българския пазар на недвижими имоти
Mr. Kavrakov presents Bulgaria Real Estate Market
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Повече информация за европейския конгрес на FIABCI,
Санкт Петербуг може да намерите на адрес:
www.fiabci-russia.com

Í Î ÂÈÍÈ



NEWS

The CEO of ADIS presented
Bulgaria Real Estate Market at
FIABCI European Congress, Russia
The FIABCI European congress was held from September
30 to October 2 in St. Petersburg, Russia. The theme of
the congress was The new realities and prospects of
the Eastern and Central European real estate markets
on the way to international standards.
During the four-day event were showcased the city‘s
investment opportunities to international developers and
investors.
The congress included the following sessions: investment
safety in CEE: opportunities and risks; availability of finance
for development and construction projects; different real
estate markets in Eastern Europe with speakers from
Bulgaria, Poland, Latvia, the Czech Republic, Russia, USA
and Croatia.
The total number of participants in the congress was
180 from 30 countries.

Deyan Kavrakov, CRE, CIPS, CLHMS, President FIABCI
– Bulgaria, presented Bulgaria Real Estate Market –
Trends and Prospectives. The analytical report presented
key statistical data about the key segments of the local
real estate market – residential, office, commercial and
industrial. And explored the growth potential and the risk
within each property sector. Mr. Kavrakov highlighted
the Real Estate Market Index (REMI), which was
developed and maintained by the National Real Property
Association (NRPA).
According to Alexander Romanenko, President of FIABCI
– Russia the whole event will have a positive impact on
the investment climate and business opportunities in
Russia and St. Petersburg, in particular.
For more information about FIABCI
European congress, you can visit:
www.fiabci-russia.com

Отдясно наляво: Деян Кавръков, Президент FIABCI - България, Сергей Риабокобулко,
Изпълнителен директор, Stiles & Riabokobylko/ Cushman & Wakefield Healey & Baker, Мелетис
Василиу, Президент FIABCI - Гърция, Ласло Гончи, Президент FIABCI - Унгария
From right to left: Deyan Kavrakov, President FIABCI - Bulgaria, Sergey Riabokobylko, Executive
Director, Stiles & Riabokobylko/ Cushman & Wakefield Healey & Baker, Meletis Vassiliou, President
FIABCI - Greece, Laszlo Gonczi, President FIABCI - Hungary
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IN T E R V I E W

Интервю с
Н. Пр. д.ю.н. Славомир Даброва
Извънреден и пълномощен посланик на
Република Полша в Република България

1. Ваше Превъзходителство, какви са
впечатления от България?

най-добрите Ви

След 10 месеца пребиваване в България ще заявя нескромно, че
малко неща ме изненадаха. Като цяло тук е така, както очаквах:
симпатични хора, настроени доброжелателно към чужденците,
красива и разнообразна природа. Това са най-добрите ми
впечатления. Освен това с удоволствие отбелязвам напредъка,
който България е постигнала във всяко отношение от времето,
когато бях тук за последен път, т.е. през последните 20 години.
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2. А бихте ли споделили лошите, ако имате такива?
Това са по-скоро малки изненади, отколкото лоши впечатления.
Впрочем това са обективни неща, върху които хората нямат
влияние. Преди всичко климатът. Ние, поляците, смятаме, че
България е много топла страна, тъй като я виждаме главно през
призмата на нашите летни отпуски на Черно море. А климатът
в София понякога е доста суров и не се различава много от
климата във Варшава. Това ме изненада. Другата изненада беше,
че българският език се оказа за мен по-труден за научаване,
отколкото очаквах.
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3. Имате ли любими места в България?
Тук съм твърде отскоро, за да мога да отговоря на този
въпрос. Непрекъснато опознавам нови места и искам да видя
колкото се може повече. Досега най-голямо впечатление ми
направи краткият ми престой в Гложенския манастир. Там се
почувствах така, сякаш съм направил пътешествие във времето
и пространството, като че ли се издигах над земята. Сигурно
причината за това е топографското положение на манастира и
неговата история. А тъй като той се намира далеч от основните
пътища и не е така известен, както Рилския или Бачковския,
нищо не пречи на посетителя да се потопи в съзерцание.
4. Кое е любимото Ви българско ястие или вино?
Отговорът ми ще ви учуди, но аз смятам, че не съществува
българска кухня, така, както според мен не съществува и сръбска
(прекарах в Сърбия 5 години), босненска или македонска кухня. За
мен това са все разновидности на великолепната и разнообразна
балканска кухня. Още не съм срещал ястие, представено като
местен специалитет, което да не е известно, макар и под друго
название, в останалите балкански страни. А в балканската
кухня има толкова вкусни ястия, че бих се поколебал, кое от
тях да посоча като любимо за мен. На втората част от въпроса
ще отговоря с шега: любимото ми българско вино се нарича
„гроздова ракия“.
5. Ваше Превъзходителство, с кой символ на Полша не се
разделяте никога, когато пътувате в чужбина?
Не отдавам прекомерно значение на символите и затова не ги
нося със себе си. Мисля, че романтизмът, с който някога бяха
известни поляците (и най-вече нашата пословична „романтична
душа“), не е най-добрата препоръка за съвременното поколение
поляци. По-малко романтичните народи живеят по-добре, което
се вижда с просто око. Патриотизмът е по-добре да се носи в
главата и в сърцето (именно в този ред!), отколкото в багажа.
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8. 3 май е Вашият национален празник. Бихте ли разказали на
нашите читатели нещо повече?
В страните, в които през последните 15 години бе извършена
промяна на политическата система, се появи необходимост да
се смени датата на националния празник. В Полша, както и в
България, бяха обсъждани различни дати, сред тях и такива,
които са свързани с годишнините от големи битки и наши
победи. Радвам се, че избрахме мирния вариант, като възвърнахме
датата, която за кратко е била наш национален празник в
периода между I-та и II-та световна война. Това е годишнината
от приемането на първата полска конституция на 3 май 1791
г. Тази конституция е втората в света, след американската
(1787), и първата в Европа, изпреварила френската с няколко
месеца. Тя обаче е по-малко известна от тях, тъй като малко
след приемането й Полша губи независимостта си.
9. С коя черта се гордеят най-много поляците?
Някога се гордеехме с това, че сме много борбен народ, който
неведнъж е проливал кръвта си под известния в Полша девиз „за
вашата и за нашата свобода“. Позволете ми да припомня тук,
че сред командирите и войниците в руската армия, освободила
България през XIX в., както и сред загиналите на българска
земя, процентът на поляците е бил непропорционално висок.
Достатъчно е да прочетем имената (порусени), изписани върху
паметниците. Учудва ни и малко боли, че българите не знаят или не
помнят това. Тези хора са били поданици на руския цар, но са били
поляци, не руснаци (без да намалявам по никакъв начин заслугите
на последните). Днес повече от борбеността основателно се
ценят други ценности: трудолюбието, интелигентността,
предприемчивостта, почтеността. В Полша също отдаваме все
по-голямо значение на тях. И се гордеем с това, че политическите
промени в Централна, Източна и Югоизточна Европа започнаха в
Полша и постигнаха успех не на последно място благодарение на
позицията на поляците.
10. Има ли нещо общо между българите и поляците?

6. Има ли събитие или личност, които особено силно са
повлияли върху характера Ви?
Много събития и личности са оказали влияние върху моя житейски
и професионален път, но малко хора са успели да въздействат на
характера ми. Навярно за моя сметка. Може би щях да имам
по-добър характер, ако бях по-податлив на влиянието на други
хора.
7. Ваше Превъзходителство, коя черта от Вашия характер е
допринесла най-много за успеха в кариерата Ви?
Същата черта от моя характер, която ми е толкова полезна,
понякога е пречка за мен. Ако я възприемем положително,
ще я наречем „акуратност“, ако я възприемем отрицателно
– „педантичност“. Последната понякога създава затруднения на
околните. Но през по-голямата част от дипломатическата си
кариера съм работил в правните отдели, а там акуратността
е полезна. Обичам да повтарям една поговорка, струва ми се
немска: „дяволът се крие в детайлите“. Зная за много чудесни
идеи, чийто живот е бил кратък, тъй като не е било обърнато
внимание на детайлите. А моето дипломатическо кредо, или
рецепта за успех, гласи: не е достатъчно да познаваш страната,
в която работиш, трябва и да я обичаш.

Поляците и българите са европейци, в по-голямата си част –
макар и не всички – те са славяни, така че неизбежно имаме общи
черти. В еднаква степен ценим свободата, независимостта,
суверенитета. С еднакво упорство сме се борили за тях. Не сме
загубили националната си идентичност, макар че държавите
ни задълго са били изтрити от нашите съседи на картата на
Европа (Полша за повече от 120 години, България за няколко
века). Имаме сходна ценностна система. Държавите ни имат
подобни цели и приоритети във външната си политика. Затова
сътрудничеството ни е толкова добро и перспективите за
бъдещото развитие на българо-полските отношения са толкова
обещаващи.
11. Ваше Превъзходителство, бихте ли дали Вашето кратко
послание към хората в България?
Във всяко послание има зрънце поучение. Някога, когато бях млад
дипломат и работех в чужбина, ми бе обърнато внимание, че
нямам право да поучавам от полска перспектива хора от друга
националност, тъй като всеки народ сам знае най-добре, кое
е добро за него. Запомних това. Може би когато приключвам
мисията си в България, ще се осмеля да оставя послание към
българите.
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IN T E R V I E W

Interview with
H. E. Dr Hab. Slawomir Dabrowa
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of
the Republic of Poland to the Republic of Bulgaria

1. Your Excellency, what are your best impressions of Bulgaria?
After ten months in Bulgaria, I can say, immodestly, that few things have surprised me. On the
whole, things here are as I expected them: nice
people, well-intentioned to foreigners, a beautiful and varied natural scenery. These are my best
impressions. Besides this, I am pleased to note the
progress that Bulgaria has achieved in every respect since the time I visited here last, i.e. over the
last 20 years.
2. And would you share the bad impressions, if
you have any?
These are surprises rather than bad impressions.
Actually, these are objective things, beyond human control. Above all the climate. We Poles find
Bulgaria a very warm country because we view it
mainly through the prism of our summer holidays
on the Black Sea coast. The climate in Sofia, however, is sometimes quite severe and does not differ
substantially from the climate in Warsaw. This surprised me. Yet another surprise: I found Bulgarian
more difficult to learn than I expected.
3. Do you have any favourite places in Bulgaria?
I have not been here long enough to be able to answer this question. I keep exploring new places
and want to see as much as possible. So far I have
been most impressed by a brief stay at the Glozhene Monastery. I felt there as if I had taken a trip
back in time and space, as if I was lifted above the
ground. The reason is probably in the topographic
location of the Monastery and its history. And since
it is far off the beaten track and is not as famous
as the Rila or Bachkovo monasteries, a visitor can
meditate to his heart’s content.
4. What is your favourite Bulgarian meal or
wine?
My answer will surprise you. I don’t think there is
such a thing as a Bulgarian cuisine, just as there is
no Serbian cuisine (I spent five years in Serbia), or
Bosnian or Macedonian cuisine. To me, they are
all varieties of a magnificent and varied Balkan
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cuisine. I have not yet come across a meal touted as a local specialty
that is not known, even under a different name, in the rest of the Balkan
countries. There are so many delicious meals in the Balkan cuisine that
I cannot pick one and say it my favourite. I have a joke for an answer to
the second part of your question: my favourite Bulgarian wine is called
“grozdova rakiya” [grape rakiya].
5. Your Excellency, what is the Polish symbol that you always take
along when you travel abroad?
I do not attach too much importance to symbols, which is why I don’t
carry them along. I think that the romanticism, for which Poles are
known (and above all our proverbial “romantic soul”), is not the best
recommendation for the modern generation of Poles. Obviously, the less
romantic people live better. Patriotism is better born in your mind and
heart (precisely in this order!) than carried in your luggage.
6. Is there an event or a person that has had a particularly powerful
influence on your character?
A lot of events and persons have been formative influences in my life
and professional career, but few people have managed to influence my
character. Not that I benefited from that. If I were more susceptible to
other people’s influence, I might have had a better character.
7. Your Excellency, which trait of your character has contributed
most to the success in your career?
The same character trait that is so very useful sometimes proves an obstacle to me. We might call it “accuracy” if perceived in positive terms
and “pedantry” in negative terms. People around sometimes have difficulties with the latter. But during most of my diplomatic career, I have
worked at legal departments, where accuracy does help. I like repeating
a proverb, I think it is German: “The devil is in the details.” I know of
many wonderful ideas that have proved short-lived because the details
have been ignored. On the other hand, my diplomatic credo, or recipe for
success, is: “Knowing the country where you work is not enough, you
must also love it.”



INTERVIEW

We are surprised and somewhat hurt that Bulgarians are not aware or do
not remember this fact. Those people were subjects of the Russian Czar,
but they were Poles, not Russians (which by no means detracts from the
contribution of the latter). At present, other values are appreciated more
than militancy, and with good reason: industriousness, intelligence,
enterprise, integrity. In Poland we attach greater importance to them,
too. And we are proud that the political changes in Central, Eastern and
Southeastern Europe started in Poland and achieved success not least
thanks to the position of the Poles.
10. Do Bulgarians and Poles share any features in common?
Poles and Bulgarians are Europeans, and for the most part – although
not all – they are Slavs, which is why we inevitably share some features
in common. To an equal degree we value freedom, independence, sovereignty. We have fought for them with equal perseverance. We have not
lost our national identity, even though our states were long obliterated
from the map of Europe by our neighbours (Poland for over 120 years,
and Bulgaria for several centuries). We have a similar value system. Our
states have common foreign-policy objectives and priorities. Hence, our
cooperation is so good and the prospects for the future advancement of
Bulgarian-Polish relations are so promising.
11. Your Excellency, what is your brief message to the people in Bulgaria?
There is a grain of lecturing in every message. At the time, when I was a
young diplomat and worked abroad, I was told never to lecture people of
another nationality from a Polish perspective because each nation knows
best what is good for it. I have remembered that. Only when I complete
my mission to Bulgaria, I may venture to leave a message for the Bulgarians.

8. May 3 is your national day. Could you tell our readers something
more about that?
The date of the national day had to be changed in the countries where
the political system was replaced during the last 15 years. Various dates
were considered in Poland, as well as in Bulgaria, including such related
to anniversaries of major battles and our victories. I am glad we opted
for the peaceful version, restoring the date that was briefly our national
day in the period between the two world wars. This is the anniversary of
the adoption of the first Polish Constitution on 3 May 1791. This is the
world’s second constitution, after the American Constitution (1787), and
predates the French Constitution by several months. Still, it is less well
known than the other two, because Poland lost its independence shortly
after it was adopted.
9. What is the trait in the national character that Poles are most
proud of?
We used to take pride in being a very militant people who has repeatedly
shed blood under the famous motto “For Your Liberty and Ours.” I
would venture to recall here that Poles represented a disproportionately
high percentage of the commanders and the soldiers of the Russian army
that liberated Bulgaria in XIX century, including those who lost their
lives here. Just read the names (though russified) on the monuments.

17

ÎÒÄÈÕ  RECREATION

Áîÿíà
& ÑÏÀ
ÄÈÏËÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈ
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Äèïëîìàòè÷åñêè êëóá Áîÿíà & Ñïà,
êâ. Áîÿíà, óë. Âàñèë ×åêàëàðîâ 51,
Ñîôèÿ, òåë.: 02 957 10 65, 857 02 71,
e-mail: boyana@dclub.bg,
www.dclub.bg

Äèïëîìàòè÷åñêè êëóá Áîÿíà & Ñïà å áîãàòî îáîðóäâàí êîìïëåêñ çà ñïîðò,
ðåëàêñàöèÿ è àêòèâåí îòäèõ ïðåç ñâîáîäíîòî âðåìå íà ÷ëåíîâåòå íà êëóáà
è òåõíèòå ñåìåéñòâà â óíèêàëíà, ñïîêîéíà àòìîñôåðà.
Ðàçïîëîæåíèå:
Â ïîäíîæèåòî íà Âèòîøà â åëèòíèÿ ñîôèéñêè êâàðòàë Áîÿíà, ñàìî íà 35
ìèíóòè ïúò ñ êîëà îò öåíòúðà íà Ñîôèÿ.
×ëåíîâå:
Ñëóæèòåëè íà äèïëîìàòè÷åñêè ìèñèè è ÷óæäåñòðàííè ïðåäñòàâèòåëñòâà
â Áúëãàðèÿ, àâòîðèòåòíè ïðåäñòàâèòåëè íà äåëîâèòå, ïîëèòè÷åñêèòå è
êóëòóðíèòå ñðåäè.
Ìèñèÿ:
Äèïëîìàòè÷åñêè êëóá Áîÿíà & Ñïà ðàçâèâà è ðàçøèðÿâà ïðèÿòåëñêèòå
êîíòàêòè ñðåä ñâîèòå ÷ëåíîâå, êàêòî ñëóæè è êàòî ïîñðåäíèê ïðè
îðãàíèçèðàíåòî íà íåôîðìàëíè ñðåùè ìåæäó ÷ëåíîâåòå è èíñòèòóöèèòå,
êîèòî ñè ñúòðóäíè÷àò ñ êëóáà. Äèïëîìàòè÷åñêè êëóá Áîÿíà & Ñïà
ïîääúðæà ñâîÿòà îòëè÷íà ðåïóòàöèÿ è ïðåñòèæ ÷ðåç îñèãóðÿâàíåòî íà
ÄÊ Áîÿíà & ÑÏÀ îñèãóðÿâà ñïîêîéñòâèå è äèñêðåòíîñò íà ñâîèòå êëèåíòè.
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êîìôîðò è äèñêðåòíîñò íà åëèòíèòå ñè ÷ëåíîâå. Äèïëîìàòè÷åñêè êëóá
Áîÿíà & Ñïà ïðåäëàãà íà ñâîèòå ãîñòè è ÷ëåíîâå ðàçíîîáðàçèå îò óñëóãè
è ðàçâëå÷åíèÿ.
Äîñòúï:
Îñíîâàâà ñå íà êðèòåðèè çà êëóáíî ÷ëåíñòâî è íà ïðàâèëà çà äîñòúï äî
ïðåäëàãàíèòå óñëóãè.
Óñëóãè è ñúîðúæåíèÿ:
Çà ñïîðò è ðåëàêñàöèÿ íà ðàçïîëîæåíèå íà êëèåíòèòå ñà: çàêðèò ïëóâåí
áàñåéí (ìàëúê îëèìïèéñêè), äæàêóçè, îòêðèò è çàêðèò òåíèñêîðò, ôèòíåñ
çàëà, âàíà çà òî÷êîâ ìàñàæ, õèäðîäæåò, ñàóíà, ñîëàðèóì. Â óñëóãà íà
÷ëåíîâåòå íà Êëóáà ñà êâàëèôèöèðàíè èíñòðóêòîðè.

Î÷àðîâàòåëíèÿò ðåñòîðàíò íà Äèïëîìàòè÷åñêè êëóá Áîÿíà &
Ñïà î÷àêâà ñâîèòå íîâè êëèåíòè. Íàñëàäåòå ñå íà ñâîåòî ÿäåíå â
àòìîñôåðà íà ñïîêîéñòâèå è êîíôîðò.
Ðåçåðâàöèè íà òåë.: 02/ 957 18 12
Ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ ìîæåòå äà íàìåðèòå íà: www.dclub.bg
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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

BOYANA

DIPLOMATI C C L U B
& SPA



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.

The enchanting restaurant of Boyana
Diplomatic Club & Spa awaits new clients.
Enjoy your meal in an atmosphere of privacy
and comfort.
For reservations, please call +359 2 957 18 12

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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OFFER OF THE MONTH

кв. Бояна, ул. Беловодски път
РЗП: 2838 кв. м. / 30 537 кв. фута
луксозна офис сграда в най-престижния
столичен квартал - Бояна
Сутерен: столова и кухня със складови
и сервизни помещения, гараж за 12
коли
I етаж: приемни, луксозен хол, работни
помещения
II етаж: зали и работни помещения
III етаж: 12 работни помещения
I V е та ж : лу кс о з ен к а б и н е т ,
заседателна зала, секретарски офис,
работни помещения, тераса
Предимства:
 централно местоположение
 на 10 мин. път с кола от центъра
на София
 нова сграда
Цена: EUR 2 500 000
Имотът се предлага и под наем

Boyana Qt., Belovodski pat Str,
Gross External Area: 2838 sq. m. /
30 537 sq. ft.
luxury office building in Boyana Qt., the
most prestigious residental area of the
capital
Basement: dining hall, kitchen, storage
and service rooms, garage
I floor: reception halls, luxury entrance
hall, working premises
II floor: halls and working premises
III floor: 12 working premises
IV floor: luxury chief executive office,
conference hall, secretary office, working
premises, large panoramic terrace
Advantages:
 prime location
 10 min. drive from Sofia Downtown
 new building
Price: EUR 2 500 000
Possibility For Rent
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O F F E R OF THE MONTH

кв. Бояна,
РЗП: 560 кв. м. / 6025 кв. фута
прекрасна къща, подходяща за жилищни
или офис цели
I етаж: три спални, дневна, столова,
кухня
II етаж: три спални, дневна, столова,
кухня
III етаж: ателие - две стаи, кухня, килер,
баня
Предимства:
 централно местоположение
 на 10 мин. път с кола от центъра
на София
 помещение за охрана
Цена: EUR 365 000

Boyana Qt.,
Gross External Area: 560 sq. m. /
6025 sq. ft.
Adorable house, suitable for residential or
office use
I floor: three bedrooms, living room, dining
room, kitchen
II floor: three bedrooms, living room, dining
room, kitchen
III floor: studio - two rooms, kitchen, walk-in
closet, bathroom
Advantages:
 prime location
 10 min. drive from Sofia Downtown
 guard's room
Price: EUR 365 000
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FOR SALE

Âåëèêîëåïåí âàêàíöèîíåí èìîò
â Øâåéöàðèÿ
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 втория етаж на
5-звезден 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

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:

 5-звезден хотел
 паркоместа
 великолепен парк
 близо до търговския център
 близо до ски лифтове
 охраняем паркинг
Цена: EUR 485 000
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Gorgeous Resort Property in
Switzerland

 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
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FOR SALE

гр. Банкя, ул. София
РЗП: 1000 кв. м. / 10760 кв. фута
Парцел: 1520 кв. м. / 16355 кв. фута

Bankya, Sofia Str.
Gross External Area: 1000 sq. m. / 10760 sq. ft.
Plot: 1520 sq. m. / 16355 sq. ft.

Първокласен имот, намиращ се в град Банкя, разположен
само на 45 мин. път с кола от центъра на София. Тази
резиденция, решена в съвременен стил, разполага с:

Exquisite property with modern architecture, situated in the
city of Bankya, only 45 min. drive from Sofia Downtown. This
contemporary-style residence comprises:

Сутерен: игрална зала, механа, хидрофорно помещение,
перално помещение
I етаж: дневна, кухня, трапезария, лоби бар
II етаж: две галерии, три спални, три бани с вана,
гардеробно, кабинет
III етаж: две спални, две бани, зимна градина

Basement: game hall, wine-cellar, laundry room
I floor: living room, kitchen, dining room, lobby bar
II floor: two galleries, three bedrooms, three full bathrooms,
study unit, walk-in closet
III floor: two bedrooms, two bathrooms, spacious greenhouse

Предимства:
централно газово отопление, луксозна поръчкова
мебелировка от дъб, вътрешен басейн, сауна, хидромасажна
вана, игрална зала, механа, фитнес оборудване, баскетболно
игрище, къща за охрана, два гаража
Цена: EUR 460 000

Advantages:
central gas heating, luxury oak furniture, indoor swimming pool,
sauna, hydro jet, game hall, wine-cellar, fitness equipment,
basketball playground, gardian‘s house, two garages
Price: EUR 460 000
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FOR SALE

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.

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
Цена: EUR 700 000
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Courtyard: 150 sq. m. / 1614 sq. ft.
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
Price: EUR 700 000



FOR SALE

Ïî÷óâñòâàé äóõà íà áúëãàðñêàòà ïðèðîäà
с. Долен, Благоевградска област
РЗП: 200 кв. м. / 2152 кв. фута
Двор: 100 кв. м. / 1076 кв. фута
I етаж: механа, дневна, напълно оборудвана кухня
II етаж: два апартамента (с две стаи всеки), баня с WC

Bulgarian nature

Feel the spirit of

Ç À Ï Ð Î Ä À ÆÁÀ

Предимства:
 централно местоположение, в сърцето на селото  камина  прекрасна
гледка  красива природа  Интернет достъп  кабелна TV  паркомясто
Село Долен е сгушено в живописната долина на река Сватовча на южните хълмове
на Аклиса. Селото е обявено за културно-архитектурен резерват заедно със
с. Ковачевица през 1977 г. На 2 часа и половина път с кола от столицата
София, на 1 час от Банско в Пирин и 1 час от Бяло море, Гърция.

Цена: EUR 60 000

Dolen Village, Blagoevgrad Area,
GEA: 200 sq. m. / 2152 sq. ft.
Plot: 100 sq. m./ 1076 sq. ft.
I floor: wine - cellar, living room, fully equipped kitchen
II floor: two apartments (with two bedrooms each), bathroom with WC
Advantages:
 prime location, in the heart of the village  fireplace  marvellous view  beautiful nature
 Internet access  cable TV  parking lot
The village of Dolen is nestled in the picturesque valley of the Svatovcha river, on the
southern slopes of the Aklisa ridge. The village was announced a historical-architectural
reserve together with the Kovatchevitsa village in 1977. It's 2 hours and a half drive from
the capital of Bulgaria - Sofia, 1 hour from Bansko ski resort in Pirin Mountain and 1 hour
from Aegean Sea Coast, Greece.
Price: EUR 60 000

Feel the spirit of Bulgarian nature

Àâòåíòè÷íà áúëãàðñêà êúùà çà ïðîäàæáà â Êîïðèâùèöà
РЗП: 120 кв. м. / 1291 кв. фута
Парцел: 400 кв. м. / 4036 кв. фута

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 етаж: дневна, кухня, килер, WC
II етаж: три спални, баня с душ, WC

I floor: living room, eat-in kitchen, walk-in closet, WC
II floor: three bedrooms, shower bathroom, WC

Предимства:  уникална възрожденска архитектура  близо
до центъра  след ремонт  красива градина  хубава гледка
 паркомясто в двора на къщата
Цена: EUR 52 000

Advantages:  unique Bulgarian revival architecture  close to
the town center  renovated  nice garden  magnificent view
 parking lot in the courtyard
Price: EUR 52 000
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RE N T A L S

Бистрица,
РЗП: 500 кв. м. / 5380 кв. фута
Двор: 500 кв. м. / 5380 кв. фута
I ниво: дневна с трапезария, кухня,
WC
II ниво: три спални, баня с вана, баня
с душ
III ниво: студио, баня с душ
Предимства: нова сграда, напълно
обзаведена, камина, алармена система, сауна, добре поддържана градина,
барбекю, гараж
Месечен наем: EUR 1500

Bistritsa,
Gross External Area: 500 sq. m. /
5380 sq. ft.
Plot: 500 sq. m. / 5380 sq. ft.
I level: living room, dining area, kitchen,
WC
II level: three bedrooms, full bathroom,
shower bathroom
III level: studio, shower bathroom
Advanatages: new building, fully furnished, fireplace, alarm system, sauna,
well-maintained garden, barbeque,
garage
Monthly rent: EUR 1500
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FOR SALE

Пет нови редови къщи в Бояна
Пет нови редови къщи в Бояна
до Панорамен път,
10 минути с кола от центъра.
Пусков срок юни 2005 год.
РЗП: 260 кв. м. / 2798 кв. фута
Партер: гараж, зимна градина, барбекю
I етаж: просторна дневна, трапезария,
кухня, баня, WC
II етаж: две спални, две бани,
възможност за гардеробно помещение
III етаж: ателие, баня, WC
Предимства:
 качествено ново строителство
 панорама към София и Витоша
 централна канализация
 отопление на газ
 луксозни довършителни работи
 камина
 видео наблюдение
 гараж за две коли
Цена: EUR 215 000 / на къща

Five new semi-detached houses in Boyana

Five new semi-detached houses, close to
Panoramen pat in Boyana
only 10 minutes drive from Sofia
Downtown. Completion date: June 2005
Gross External Area: 260 sq. m. / 2798
sq. ft.
Ground floor: garage for two cars, winter
garden, BBQ
I floor: spacious living room, dining room,
kitchen, bathroom, WC
II floor: two bedrooms, two bathrooms,
walk-in closet
III floor: studio, bathroom, WC
Advantages:
 high quality new development
 nice view to Sofia and Vitosha mountain
 perfect infrastructure
 central gas supply
 excellent finishing works
 fireplace
 video control
 security system
 two car garage
Price: EUR 215 000 / per house
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RE N T A L S

София, Лозенец , до х-л Кемпински
РЗП: 420 кв. м. / 4519 кв. фута
Sofia, Lozenets Qt., close to Kempinski Hotel
Total area: 420 sq. m. / 4519 sq. ft.
I level: six office units, WC
II level: four office units, WC
Basement: two premises, kitchen
Advantages: very good condition, needs refreshment only, alarm
system, air-conditioning, cabling, option for 38 telephone lines,
parking lot for 5 cars, nice garden
Monthly rent: EUR 4500

I ниво: шест работни помещения, WC
II ниво: четири работни помещения, WC
Сутерен: две помещения, кухня
Предимства: в много добро състояние, за
лек освежителен ремонт, алармена система,
климатик, окабеляване, възможност за 38
телефонни линии, паркинг за пет коли, хубава
градина
Месечен наем: EUR 4500
Sofia, Downtown, Doctors‘ garden, fl. 3
fully furnished apartments, Total area: 100 sq. m.
Living room, dining area, kitchen, two bedrooms,
shower bathroom
Advanatages:
 luxuriously renovated
 new furniture
 well maitained building
 quiet street
Monthly rent: EUR 800

София, Идеален център, Докторска градина, ет.3,
напълно обзаведен апартамент,
ЗП: 100 кв. м.
Дневна с трапезария, кухня, две спални, баня с душ
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Предимства:
 след луксозен ремонт
 ново обзавеждане
 добре поддържана сграда
 тиха улица
Месечен наем: EUR 800
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RENTALS

София, Симеоново, бул. Симеоновско шосе
РЗП: 350 кв. м. / 3766 кв. фута
Двор: 1000 кв. м. / 10760 кв. фута
I ниво: дневна с трапезария, кухня, баня с душ, турска
баня
II ниво: четири спални, баня с вана, баня с душ
Предимства:
 след ремонт  алармена система  камина 
обширна тераса - 80 кв. м.  сауна (турска баня) 
хубава градина с декоративен басейн  хидрофор и ел.
генератор  отличен достъп  гараж и паркоместа
Месечен наем: EUR 2500
Sofia, Simeonovo Qt., Simeonovsko Shausse
Gross External Area: 350 sq. m. / 3766 sq. ft.
Plot: 1000 sq. m. / 10760 sq. ft.
I level: living room, dining area, kitchen, shower bathroom,
sauna
II level: four bedrooms, full bathroom, shower bathroom
Advantages:
 recently renovated  alarm system  fireplace  large
terrace - 80 sq. m.  sauna (turkish type)  nice garden
with decorative pool  hydrophore and el. generator 
perfect access  garage and parking lot
Monthly rent: EUR 2500
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Åêñêëóçèâíà
îôåðòà çà ïðîäàæáà
АДИС ЕООД с гордост Ви представя една невероятна възможност за инвестиции - чисто новия 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

ПРЕДИМСТВА

 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.

 до околовръстния път на Банско (пътя до хотел Танне)
 3 мин. път пеша до началната лифт станция
 прекрасна гледка към планината
 директни телефони
 Интернет връзка във всеки апартамент

Ваканционният комплекст разполага с:
 SPA Център
 Басейн
 Английски двор
 Масажи
 Конферентна зала
 Комуникационна зала
 Две детски зали
 Ресторант-бар
 Обслужване по стаите
 50 места в закрит паркинг
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ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ УСЛОВИЯ:
Собствениците на апартаменти получават
30% намаление при ползване на всички съоръжения
и услуги на комплекса.
Цена: EUR 1250 / кв. м.

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

Advantages:

 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.

 off Bansko beltway
 3 minutes walking distance to the first lift station
 beautiful view towards the mountains
 direct phone lines
 Internet connection in each apartment

Accommodation facilities:
 Underground garage (for 50 cars)
 SPA center and swimming pool
 English yard
 Massages by qualified instructors
 Conference hall
 Two children halls
 Restaurant-bar
 Room service

Owners of apartments will use the full spectrum
of services offered by the Tamplier with 30% discount

Price: EUR 1250 per sq. m.
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NEWS

Г-н Софиянски, г-жа Кръстева, г-н Ковачев и г-н Кавръков на официалното откриване
Mr. Sofiansky, Mrs. Krasteva, Mr. Kovachev and Mr. Kavrakov at the official opening

ÀÄÈÑ ÅÎÎÄ
íà ïúðâîòî òúðãîâñêî
èçëîæåíèå çà íåäâèæèìè
èìîòè â Áúëãàðèÿ Èìîòè Åêñïî
Първото търговско изложение за България – Имоти Експо отвори врати между 24 - 26 септември 2004 в Интeр
Експо център, София. То събра под един покрив агенции за
недвижими имоти, предприемачи, инвеститори, банки.
АДИС ЕООД бе един от основните рекламодатели на изложението, а медийни партньори: месечното специализирано издание „Индекс Имоти“, вестниците „Дневник“,
„Капитал“, „Строителство Градът“.
Популярните по цял свят Real Estate Expos (търговски изложения за недвижими имоти) имат вече и своя български
еквивалент в лицето на Имоти Експо, което представя
концепцията за „One stop shopping center“, представяща
на посетителите цялостния процес по придобиване на
имот.
Изложенията с търговска цел в този бранш по света
станаха традиция през изминалото десетилетие. Те са
плод, както на глобалните динамични процеси на пазара
на недвижими имоти, така и на засиленото търсене от
страна на потребителите.
На откриването присъстваха г-н Стефан Софиянски, кмет на София, г-н Савин
Ковачев, зам.-министър на регионалното
развитие и благоустройство и г-н Валентин Първанов, зам.-министър на икономиката.
„Над една трета от фирмите, представили се в първото в България търговско изложение за недвижими имоти
бяха с чуждестранно участие, а като
цяло проектите възлизаха на над половин милион евро“, каза Деян Кавръков, управител на АДИС ЕООД, един от
основните участници и организатори
на Имоти Експо.
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„Основната цел е търговска. Това е първият път,
когато едно изложение отговаря на нуждите, както
на индивидуалния клиент, така и на местните и чуждестранни инвеститори, търсещи генериране на дългосрочна печалба и ползи.“
ползи.“,, добави Кавръков.
АДИС ЕООД покани тазгодишната носителка на стипендия за Управление на недвижимите имоти – Десислава Михайлова, студентка в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София. По време на
тридневното изложение, непосредствено преди заминаването си на летен стаж в Техническия образователен
институт в Пиреа, Гърция, тя имаше възможността да
се запознае с жилищните, търговските и административни проекти на 70 компании, участващи в Имоти Експо. Г-н Кавръков презентира най-новия жилищен проект
на Агенция дипломатически имоти в страната – Embassy
Suites,, в сътрудничество с дружеството Immofinance,
собственост на Equest Investment България.
Г-жа Кръстева, АСИ ООД, г-н Кавръков, АДИС ЕООД, г-н Първанов, Министерство на икономиката
Mrs. Krasteva, ASI Ltd., Mr. Kavrakov, ADIS Ltd., Mr. Parvanov. Ministry of Economy
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NEWS

ADIS Ltd. at the First Bulgaria
Property
Trade Show
- Real Estate
Expo
Bulgaria‘s first commercial Real
Estate Expo opened doors in
Sofia between 24 - 26 September
2004, bringing under the same
roof real estate agencies, property
developers and investment banks.
ADIS Ltd. was one of the main
advertising
sponsors.
Media
partners of the Bulgaria Real
Estate Expo were the monthly real
estate magazine Imoti Index and
Dnevnik, Capital and Stroitelstvo
Gradat newspapers.
The Bulgarian Real Estate Expo is
an equivalent of the already famous Г-ца Михайлова и г-н Кавръков / Mr. Kavrakov and Ms. Mihaylova
and well-known real estate trade
shows established all over the world. It embraces the „One The main goal of Real Estate Expo is commercial. This
stop shopping center“ concept and presents to the visitors was the first time that a forum responds both to the
the whole process of acquiring real estate. Due to the global needs of the single customer, as well as local and foreign
processes and increased demand in the area of the real investors, seeking to generate long-term benefits and
estate, these trade shows have become a tradition.
profits, said Kavrakov.
Mr. Stefan Sofiansky, Mayor of Sofia, Mr. Savin Kovachev –
Deputy Minister of Regional Development and Public Works
and Mr. Valentin Parvanov, Deputy Minister of Economics,
attended the official opening of the Real Estate Expo.
Foreign companies hold stakes in one-third of the
companies participants in the Real Estate Expo and
investment projects, worth more than EUR 500 million
were displayed, said Deyan Kavrakov, CEO of ADIS Ltd.,
one of the major participants and organizers of the Real
Estate Expo.

ADIS Ltd. invited this year winner of the Property Management
internship grant Desislava Mihaylova, student at the University
of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia. She was
able to get acquainted with the residential, administrative or
commercial projects of the 70 companies, participating in
the three-day trade show, before leaving to Greece for onemonth internship in the Technological Educational Institute of
Piraeus, Greece. Mr. Kavrakov presented her Embassy Suites,
the newest residential project of ADIS, in co-operation with
Immofinance, ownership of Equest Investment Bulgaria.
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CU I S I N E
Åäíà ðåöåïòà
ïðåäñòàâåíà îò...
Ãåîðãè Ãåîðãèåâ,
Ãëàâåí ãîòâà÷ íà Åíîòåêà Óíî

Òåëåøêè ìåäàëüîíè ñúñ
ñàëâèÿ è áåêîí, ïîäíåñåíè
ñ øàôðàíîâè êàðòîôè è
ïå÷åíè òèêâè÷êè
Продукти:
(за 4 порции)

Ingredients
(makes 4 servings)

 0.800 тел. филе

 0.800 g veal fillets

 0.200 бекон

 0.200 g slices of bacon

 1 вр. Салвия

 1 bunch sage leaves

/градински чай – sage /
 0.250 мадейра
 0.500 тиквички
 0.800 картофи
 0.150 масло, сол, пипер
Начин на приготвяне
Нарязваме филето на медальони и увиваме с бекон, като между бекона и месото слагаме по 1 или 2 листа салвия.
Връзваме с конец и пържим до готовност в 100 гр масло. В тигана добавяме виното и редуцираме. Подправяме
на вкус соса, дърпаме го настрана от
огъня и добавяме 50 грама студено
масло и бием с тел интензивно, докато маслото се разтопи.
Гарнитура: Шафранови картофи – оформяме картофите на бъчвички и варим
в подсолена вода с 1 доза шафран. Тиквичките режем на колелца и печем на
плоча с малко зехтин.
Аранжираме като на снимката.
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Veal medallions with sage
and bacon, served with
saffron potatoes and roasted
zucchini

 0.250 Madeira sauce
 0.500 g zucchini
 0.800 g potatoes
 0.150 g butter, salt,

pepper
Preparation
Cut the fillets into medallions and the
bacon into slices. Put one or two sage
leaves between the bacon and the fillets.
Wrap the bacon slices around each
medallion. Secure with a piece of thread
and fry until cooked through in 100 g of
butter. Add the wine into the pan until
reduced. Season the sauce, set the frying
pan aside. Add 5 g of cold butter and
whisk vigorously until melted.
Garnish: Saffron potatoes – form the
potatoes into small kegs and boil in salted
water with a portion of saffron. Cut the
zucchini into circles and roast them on a
plate with a bit of olive oil.
Garnish as it is on the picture.

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

Â ÈËÀ

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.



V ILLA

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

BROKERAGE
PROPERTY
MANAGEMENT
REAL ESTATE
CONSULTING
RECREATION
APARTMENTS
EXCLUSIVE
ESTATES
OFFICE BUILDINGS
TOWN HOUSES

ПОСРЕДНИЧЕСТВО

RESORT
PROPERTIES

УПРАВЛЕНИЕ И
СТОПАНИСВАНЕ

RECEPTIONS AND
PARTIES

КОНСУЛТАЦИИ
ОТДИХ И СПОРТ
АПАРТАМЕНТИ
ЕКСКЛУЗИВНИ
ИМОТИ
ОФИС СГРАДИ
КЪЩИ
КУРОРТНИ ИМОТИ
ПРИЕМИ И
КОКТЕЙЛИ

www.adis.bg

