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

ADIS LTD.
manages its own estates
WITH A GROSS EXTERNAL AREA OF 100 000 SQ.M.

çÂ‚ÂÓﬂÚÌÓÚÓ Ò˙˜ÂÚ‡ÌËÂ Ì‡ ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ ÒÂ‰ ÁÂÎÂÌËÌ‡, ˜ËÒÚ ÏÓÒÍË ‚˙Á‰Ûı Ë ÓÏ‡ÌÚË˜ÂÌ
Ò‡ÏÓÒÚÓﬂÚÂÎÂÌ ÔÎ‡Ê Ò˙Á‰‡‚‡ ÓÚÎË˜ÌË ÛÒÎÓ‚Ëﬂ Á‡ ÒÂÏÂÂÌ ÓÚ‰Ëı
Почивна база АДИС е разположена сред
красив парк с изглед към морето, намира
се на 5 мин. пеша от центъра на к.к.
Златни пясъци, в непосредствена близост
до комплекс „Ривиера”.

BG Headquarter: Sofia 1504, 27 Veliko Tarnovo Str.,
            tel.: + 359 2 943 44 81
            fax: + 359 2 943 44 27

 ìèêÄÇãÖçàÖ à èéÑÑêöÜäÄ çÄ ëéÅëíÇÖçà àåéíà:
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ПОЧИВНА БАЗА АДИС ПРЕДЛАГА:
v охраняем паркинг
v ресторант

 PROPERTY MANAGEMENT & MAINTENANCE

v кафе-бар

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

v панорамна тераса
v 24-часова жива охрана
v конферентна зала

www.adis.bg
ADIS Holiday Inn is situated in a beautiful park
with sea view, only 5 min. walk from the
centre of Golden Sands Resort, close to
Riviera Holiday Club.
ADIS Holiday Inn offers:
v Security parking
v Restaurant
v Coffee bar
v Panoramic terrace

 ëèéêí, ëÇéÅéÑçé ÇêÖåÖ à èéóàÇäÄ
ÑàèãéåÄíàóÖëäà äãìÅ ◊ÅéüçÄ à ëèÄ”
ÇàãÄ ÄÑàë, ÅéêéÇÖñ
èéóàÇçÄ ÅÄáÄ ÄÑàë, áãÄíçà èüëöñà

 SPORT, LEISURE & VACATION
BOYANA DIPLOMATIC CLUB & SPA
VILLA ADIS, BOROVETS
ADIS HOLIDAY INN, GOLDEN SANDS RESORT

v 24-hour security

 èêàÖåà à äéäíÖâãà

v Conference hall

 RECEPTIONS & PARTIES

www.adis.bg/adis_holiday_inn

Welcome to ADIS Holiday Inn,
Golden sands

The incredible combination of peace & tranquility among greenery, clean sea air and romantic private
beach, creates a perfect atmosphere for family holiday
ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЕМИНАРИ И
КОНФЕРЕНЦИИ

SEMINAR & CONFERENCE
VENUE

Почивна база "АДИС", Златни пясъци,
предлага възможност за организиране
на разнообразни семинари, конференции
и курсове.
Капацитетът на конферентната зала
е 25-60 човека и разполага с
необходимите удобства за провеждане
на обучения или семинари – интернет
достъп, климатик, флип чарт и екран.
Подробна информация относно
възможностите, предлагани от
Почивна база "АДИС", може да
получите на:
тел. 02/948 76 75
мобилен: 0882 177 710
e-mail: holidays@adis.bg
Стефания Попова

ADIS Holiday Inn is also available as a
conference, meeting or seminar
venue. You are able to combine
accommodation for your delegates
with seminar/conference program.
The conference suite for up to 60
delegates is provided with airconditioning, Wi-Fi, flipchart and
screen. Receive thorough information
on ADIS Holiday Inn seminar/
conference facilities and book your
dates at:
tel. 02/948 76 75
mobile: 0882 177 710
e-mail: holidays@adis.bg
Stefaniya Popova

ОТЛИЧНИ УСЛОВИЯ!
ОТСТЪПКИ ЗА ГРУПИ!

EXCELLENT CONDITIONS!
GROUP DISCOUNTS!

adis

C

к о н т а к т и
c o n t a c t s
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:
София 1504
ул. „Велико Търново“ №27
тел.: (02) 943 44 81
факс: (02) 943 44 27
adis@adis.bg

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

www.adis.bg

ö ÑöêÜ Ä ç à Ö CON T E N T
ИМОТИ НА АДИС * ADIS’ ESTATES
ДА ПЪТУВАМЕ ЗАЕДНО * LET’S TRAVEL TOGETHER
Бургас / Bourgas
Класика в звук... със стил * Classic Style In Sounds
Линеарно - Япония отблизо, благотворителна фотоизложба *
Lines: Japan close up, Charity photo exhibition
ДИПЛОМАТИЧЕСКИ КАЛЕНДАР * DIPLOMATIC CALENDAR
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4, Alfred Nobel Str.

Lovely building, located in close proximity to the
Ministry of Foreign Affairs. The property is very
suitable for chancery of an embassy or
representative office.
GEA: 1390 sq.m/14 956 sq.ft./
Total area: 416 sq.m/4476 sq.ft/
Yard: 1330 sq.m/14 311sq.ft.
Basement: kitchen, fitness room, WC, heating room,
generator room, server room, nine storage rooms.
First floor: entrance hall, 2 WC for visitors, reception
room, consular section with large visitors room,
spacious meeting room, seven offices, kitchenette,
WC, terrace to the garden.
Second floor: reception room with huge terrace,
spacious room with fireplace (proper for
ambassador’s office) eight offices, kitchenette, 2 WC,
large terrace.

СОФИЯ, кв. ГЕО МИЛЕВ
Ул. ”Алфред Нобел” 4

Прекрасна сграда, находяща се в близост до Министерството
на външните работи. Много подходящ имот за канцелария
на посолство или представителен офис.
РЗП: 1390 кв.м./ЗП: 416 кв.м./Двор: 1330 кв.м.
Сутерен: кухня, зала за фитнес, тоалетна, помещение за
абонатна станция, помещение с генератор, помещение за
сървър, девет складови помещения.

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

Първи етаж: преддверие, две тоалетни с умивални за
посетители, стая за информация, консулска служба с голяма
зала за посетители, просторна заседателна зала, седем
кабинета, кухненски офис, тоалетна с умивалня, тераса към
градината.
Втори етаж: приемна с огромна тераса към нея, просторна
стая с камина (подходяща за кабинет посланик), осем кабинета,
кухня, две тоалетни, голяма тераса.
Месечен наем: EUR 6300*
наемната цена е без ДДС.
ПРЕДИМСТВА НА ИМОТА:


много добра локация – на 5

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

гараж и възможност за паркиране
в двора

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

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

BENEFITS OF THE PROPERTy


very good location – 5 minutes

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

garage and option for parking in
the yard
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Линеарно - Япония отблизо, фотоизложба
Lines: Japan close up, Charity photo exhibition
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Линеарно Япония отблизо
благотворителна
фотоизложба
22-и дни на японската
култура в България
Образование:
2010.10. - сега СУ "Св.
Климент Охридски",
“Градски изследвания”
Магистратура
2005.04.-2007.03. Tokyo
Institute of Technology,
Environmental Science
and Engineering, Master
student, Monbukagakusho
scholarship,
1992.09.-1998.02.
Архитектура, УАСГ
Награди:
2006 Puerto Rico
фотография
Първо място
“Puerto Rico Design
Exchange”,
2011 Italy
графичен дизайн Избран
“Venus febriculosa”,
2006 GB
фотография
Силно препоръчана
“London Photographic
Awards”,
2005 Japan
фотография
Награда
“Esquire Digital
Photographic Awards”

Education:
2010.10 – now Sofia
University “St. Kliment
Ohridski”, Urban Studies,
Master
2005.04 - 2007.03 Tokyo Institute of
Technology,
Environmental Science
and Engineering, Master
student, Monbukagakusho
scholarship
1992.09 - 1998.02 –
University of Architecture
Civil Engineering and
Geodesy, Architecture
Awards:
2006 Puerto Rico
photography First place
“Puerto Rico Design
Exchange”,
2011 Italy graphic design
Selected “Venus
febriculosa”,
2006 GB photography
Highly Recommended
“London Photographic
Awards”,
2005 Japan photography
Amana Award “Esquire
Digital Photographic
Awards”

“Животът и смъртта са една и съща линия, гледана
от различни страни.” Лао Дзъ
Казват, че в природата не съществуват прави линии. За
сметка на това те са в изобилие в града. Той е изграден от
тях. Линиите са навсякъде – линии от метал или дърво,
от светлина или сянка, линии във времето, във всички
посоки, примамващи погледа към далечината...
Градът е като развълнувано, бурно море – около мен
хората се движат във всички посоки, блестят реклами,
сменят се образи и цветове... Над всичко това се наслагва
шумът - звуци от всякакво естество, разнообразни
колкото цветовете и формите, които ме заобикалят.
Градът е като поглед в калейдоскоп – непредсказуем и
вълшебно пъстър.
Спирам. Задържам дъха си. За секунда затварям очи.
Хората, шумът, рекламите изчезват. Градът е оголен и
безлюден... Забавлявам се да проследявам линиите,
цветовете и играта на сенките. Подслушвам тихите им
разговори. Толкова съм съсредоточена, че не забелязвам
хората. Те са физически отсъстващи, но тук са линиите,
където са вградени сенките и душите им, придаващи
формата, цвета и смисъла на всичко, което виждам.

Детайл от фоайето на Center for contemporary
graphic art, Корияма, Фукушима
Япония е страна с многобройни музеи и галерии. Те
са навсякъде, любопитни не само с предмета, на
който са посветени, но и с архитектурата си.
Detail from the lobby of “Center for contemporary
graphic art”, Koriyama, Fukushima
Japan is a country of many museums and galleries. You
can find them everywhere, interesting not only with the
subject they are devoted to, but also with their
architecture.
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Daibutsu - Големият Буда,
храмът “Котоку-ин”, Камакура
Тази статуя на Амида Буда е
направена през 1252 година.
Първоначално тя се е намирала
във вътрешността на храм.
През 1495 година сградата за
трети път била разрушена от
ураган, след което статуята е
оставена на открито. Ако
погледнете откъм гърба й, с
изненада ще откриете отворен
прозорец, през който влиза
светлина в малко помещение
във вътрешността на
статуята, където може да се
влезе. Изживяването да се
намираш в Буда е малко
странно, особено ако се озовеш
там през някои от редките
моменти, когато няма
туристи..
Daibutsu – The Great Buddha,
Kotoku-in Temple, Kamakura
This statue of Amida Buddha was
made in 1252 year. At the
beginning it was inside a temple. In
1495 year the building was
destroyed for third time by a
hurricane. After that the statue was
left in the open air.
If you look the statue from the back,
you will be surprised to see an
open window letting the light into a
small room inside the statue. It is a
strange experience to be inside
Buddha, especially in some of the
rear moments, when there are no
other people.

Lines: Japan
close up
Charity photo exhibition
22nd days of Japanese culture
in Bulgaria
“Life and death are the same line viewed from different
sides.” Lao Tzu
There are no straight lines in nature, they say. On the other
hand, there are plenty of them in any city. The city is made by
them. Lines are everywhere: metal or wooden lines, lines from
light or shadow, lines going through time, lines in all directions,
seducing one’s sight faraway…
The city is like a restless sea. People hurrying all over the place,
colors shining, changing shapes… Above all the noise comes,
bright as the colors and shapes surrounding me. The City is like
a picture in a kaleidoscope, unpredictable and magically
multifarious.
I stay still and hold my breath. I close my eyes for a second.
There are no more people, noise and shiny advertisements. The
city is naked… I have fun following lines, colors and shadows,
eavesdropping their silent conversations. I am so determined,
that I do not see people. People are physically absent, but they
are present through the Lines, where their shadows and souls
are imprinted, giving a shape, color and logic to everything I
see around.

Детайл от стълби на
жилищни сгради, Токио
Стълбите, зигзагообразно
катерещи се почти по всички
сгради, са любопитна и
привличаща окото гледка.
Тяхното разнообразие и
богатството на
перспективата им ги
превърна в една от
любимите мишени на
обектива ми.
Detail from stairs of apartment
buildings, Tokyo
Stairs’ zigzag shapes climbing on
many buildings, are interesting
and eye-catching elements.
Their different shapes and
interesting perspective make
them favorite targets of my
camera.

Детайл от фасадата на
административна сграда,
Nakano-sakaue, Токио
Любимото ми занимание
през свободното време беше
да се “загубя” в града. Заедно
с фотоапарата вървях по
различни улици, откривайки
един нов за мен град.
При една от експедициите
ми из Токио, малко след като
излязох от метрото, висока
офис сграда привлече погледа
ми. Тя изглеждаше като
“зашита с метални конци”.
По-късно открих, че зад тази
конструкция се намира
впечатляващ атриум.
Detail from the façade of an
administrative building, Nakanosakaue, Tokyo
One of the best ways to spend
my spare time was to walk with
no direction within the city. I
used to walk along the streets
with my camera, discovering a
new for me city.
On one of my Tokyo trips, after
going out of the subway, a tall
office building caught my eye. It
looked like “sewed with metal
strings”. Later I found out, that
behind this façade, there was a
spectacular atrium.
7
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Детайл от жилищна кооперация, Токио
Поради мекия климат и безснежната зима стълбищата на повечето
жилищни блокове са на открито и това ги прави отлични "фотомодели".
Стълбище, превърнало се в музикален инструмент, разнасящ в нощта
невидима музика.
Detail from an apartment building, Tokyo
Because of the mild climate and the lack of snow at the winter, most of the apartment
buildings have an open air stairs, which makes them a perfect “photo models”.
This stairs was turned to a musical instrument, by the light and shadows, filling the
night with unseen music.

Детайл от храма “Тодайджи”,
Нара
Сложността и
прецизността на изпълнение
на традиционните дървени
конструкции са смайващи.
Красотата на сглобките,
следите на годините по
повърхността на дървото и
повтарящите се линии
притеглят окото на
пътешествениците през
годините.
Detail from “Todaiji” Temple,
Nara
The complexity and accuracy of
these old wooden constructions
are amazing. Beauty of their
joints, scars of passed time on
the face of the wood, and
multiplicity of lines are drawing
eyes on a journey back in
time.

Детайл от един червен фенер, Токио
Голям фенер, направен от ръчно
изработена червена хартия, привлича
погледите и посетителите в един от
многото ресторанти в традиционен
стил.
Detail from a red lantern, Tokyo
A big lantern from hand-made red paper
attracts customers to one of many traditional
style restaurants.
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Ì‡ÂÏË rentals

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

IZTOK QT.

15, Frederic Joliot Currie Str.,
ap. 8, fl. 5
Sunny fully furnished apartment with
total area 165 sq.m/1775 sq.ft.
Consists of living room, dining
area, kitchen, two bedrooms,
bathroom with toilet, separate
toilet, walk-in-closet, terrace.
Monthly rent: EUR 1000

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК
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Ул. „Фр. Жолио-Кюри“ 15, бл. 3, ет. 5, ап. 8
Слънчев, напълно обзаведен апартамент с
площ 165 кв. м.
Състои се от дневна, трапезария, кухня, две
спални, баня с тоалетна, отделна тоалетна,
килер, тераса.
Месечен наем: EUR 1000

èêÖÑàåëíÇÄ çÄ àåéía


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

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

‰ÂÌÓÌÓ˘Ì‡ Óı‡Ì‡ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡

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

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

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

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

BENEFITS OF THE PROPERTy


Convenient location with
excellent transportation

Professional property

management by ADIS Real Estate

24-hour doorman
Daily emergency maintenance
Quiet & peacefull neighborhood

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

10 години Адис

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

УÎ. ◊î. ÜÓÎËÓ-ä˛Ë” 17, ÂÚ. 15, ‡Ô. 29
åÛÎÚËÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ËÏÓÚ Ò˙Ò Á‡ÒÚÓÂÌ‡ ÔÎÓ˘ ÓÚ 173 Í‚.
Ï. ë˙ÒÚÓË ÒÂ ÓÚ: ‚ıÓ‰ÌÓ ‡ÌÚÂ, ‰ÌÂ‚Ì‡, Ú‡ÔÂÁ‡Ëﬂ,
Ó·ÓÛ‰‚‡Ì‡ ÍÛıÌﬂ, три ÒÔ‡ÎÌË, ÒÍÎ‡‰Ó‚Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ,
Ò‡ÏÓÒÚÓﬂÚÂÎÌ‡ ÚÓ‡ÎÂÚÌ‡.
Месечен наем: EUR 1050

SOFIA, IZTOK QT.

17 Fr. Joliot Currie Str., fl.15, ap. 29
173 sq.m/1861 sq.ft. property suitable for
office or residence. Comprises: living room
with dining area, two bedrooms, fully
equipped kitchen, walk-in closet, full
bathroom, additional toilet.
Monthly rent: EUR 1050

èêÖÑàåëíÇÄ çÄ àåéía


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

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

‰ÂÌÓÌÓ˘Ì‡ Óı‡Ì‡ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡

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

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

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

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

BENEFITS OF THE PROPERTy

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

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

Ì‡ÂÏË rentals

Yanko Sakazov Blvd., fl. 5, ap. 16
Cozy apartment primely located in
a building with 24/7 doorman
and surveillance next to Vladimir
Zaimov city park. It’s offered for
rent fully furnished. Total area:
90 sq.m/968 sq.ft.
The apartment is offered fully
furnished and comprises living
room, dining area, kitchen,
bedroom, bathroom and toilet.
Monthly rent: EUR 490*
*rental price doesn’t include VAT

СОФИЯ, ЦЕНТЪР

бул. Янко Сакъзов”, ет. 5, ап. 16
Напълно обзаведен апартамент под наем в тих, но същевременно
комуникативен район на столицата.
Жилищната сграда, в която е разхоложен този имот, е в самия
център на София, непосредствено до парк "Заимов". Апартаментът с
площ от 90 кв.м се предлага под наем. Разпределение: входно антре,
дневна, кухня, трапезария, спалня, баня и тоалетна.
Месечен наем: EUR 490*
*Посочената месечна наемна цена не включва ДДС.

èêÖÑàåëíÇÄ çÄ àåéía


професионално управление

от АДИС ЕООД

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

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

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

BENEFITS OF THE PROPERTy


professional property

management by ADIS Real
Estate

communicative location; easy
transportation
24-hour doorman

complete furnishing of the
property

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

10 години Адис

СОФИЯ, ЦЕНТЪР

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

SOFIA, CENTER

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

èêÖÑàåëíÇÄ çÄ àåéía


професионално управление

от АДИС ЕООД

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

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

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

BENEFITS OF THE PROPERTy


professional property

management by ADIS Real
Estate

communicative location; easy
transportation
24-hour doorman
complete furnishing of the
property

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

Ì‡ÂÏË rentals

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

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

SOFIA, IZTOK QT.

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

èêÖÑàåëíÇÄ çÄ àåéía

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

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

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

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

pashkova@adis.bg
Find out more:

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

BENEFITS OF THE PROPERTy

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

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

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

SOFIA, IZTOK QT.

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

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

10 години Адис

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

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

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

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

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

pashkova@adis.bg
Find out more:

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

BENEFITS OF THE PROPERTIES

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

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

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

ул. Райко Алексиев” 40, бл. 215, ет. 3, ап. 8
Напълно обзаведен апартамент за офис цели, състоящ
се от: две стаи с кухненски бокс, баня с вана. Обща площ
на апартамента: 48 кв.м. Сградата, в която е
разположен, е с 24-часова охрана. В близост до вериги
супермаркети, на пешеходно разстояние от спирка
"Плиска" и метростанция "Жолио-Кюри", както и от
Борисова градина. Предоставяме възможност за наемане
на паркомясто за вашия автомобил.
Месечен наем: EUR 320*
*Посочената месечна наемна цена не включва ДДС.

SOFIA, IZTOK QT.

40, Raiko Alexiev Str., build. 215, fl. 3, ap. 8
Fully furnished apartment for rent for office purposes, comprising two rooms, kitchenette, full bathroom on a total
area of 48 sq.m/516 sq.ft. No more than 5 min. walk to Joliot Currie metropolitan station, Pliska bus stop, Borissova
garden, Sofia's central park, as well as chain stores. Parking lots available for rent.
Monthly rent: EUR 320*
*rental price doesn’t include VAT
*ç‡ÂÏÌ‡Ú‡ ˆÂÌ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ Ë ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ Ó·˘Ë ˜‡ÒÚË. Ç˙ÁÏÓÊÌË ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÓÔˆËË ÔÓ ÊÂÎ‡ÌËÂ. 15
*Rental price includes apartment use expenses & expenses for the common areas. Additional options on request available.

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

Ì‡ÂÏË rentals

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

ул. "Райко Алексиев", бл. 215, ет.
4, ап. 10
Обзаведен, слънчев апартамент
с площ 177 кв. м. Състои се от
дневна с трапезария, кухня, три
спални, кабинет, тераси,
складово помещение, баня с вана,
тоалетна.
Месечен наем: EUR 1150

SOFIA, IZTOK QT.

R. Alexiev Str., bl. 215, fl. 4, ap. 10
Spacious fully furnished apartment situated in an excellent maintained
residential building on a communicative place. Total living area of 177
sq.m/1905 sq.ft. Living room, dining room, kitchen, three bedrooms, study,
full bathroom, WC, walk-in-closet.

16
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Monthly rental price: EUR 1150

èêÖÑàåëíÇÄ çÄ àåéía

oÚÎË˜Ì‡ ÎÓÍ‡ˆËﬂ, ÎÂÒÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô

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

‰ÂÌÓÌÓ˘Ì‡ Óı‡Ì‡ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡

‚ÒÂÍË‰ÌÂ‚Ì‡ ‡‚‡ËÈÌ‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ì‡
Ì‡ÂÚËﬂ ËÏÓÚ

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

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

pashkova@adis.bg
Find out more:

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

BENEFITS OF THE PROPERTy

Excellent location, easy access

Professional property
management by ADIS Real Estate

24-hour doorman
Daily emergency maintenance

Option for leasing parking lot or
garage

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

10 години Адис

СОФИЯ, КВ. ГЕО МИЛЕВ

ìÎ. ◊ÄÎÂÍÒ‡Ì‰˙ ÜÂÌ‰Ó‚“ 1, ÂÚ. 4, ‡Ô. 7-8
çÂÓ·Á‡‚Â‰ÂÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÌ ÓÙËÒ,
‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ ‚ ‰ËÔÎÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ·ÎÓÍ. ë˙ÒÚÓË
ÒÂ ÓÚ 10 ‡·ÓÚÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËﬂ, ÍÛıÌﬂ, 3 ·‡ÌË Ò
ÚÓ‡ÎÂÚÌ‡, 2 ÚÓ‡ÎÂÚÌË, ÒÍÎ‡‰, ÚÂ‡Ò‡.
á‡ÒÚÓÂÌ‡ ÔÎÓ˘: 331 Í‚. Ï
Месечна наемна цена: EUR 1400*

SOFIA, GEO MILEV QT.
1 Al. Zhendov Str., fl. 4, ap. 7-8

Unfurnished office located in ‡ prestigious
diplomatic building. Consists of 10 rooms, kitchen,
3 full bathrooms with toilet, 2 toilets,
walk-in-closet, terrace.
Total area: 331 sq. m/3562 sq. ft.
Monthly rental price: EUR 1400*

èêÖÑàåëíÇÄ çÄ àåéía

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

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

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

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

pashkova@adis.bg
Find out more:

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

BENEFITS OF THE PROPERTy

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

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

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

Морска

БУРГАС

градина

- The Se

a Garde

n

Морска градина - The Sea Garden

Бургас - любимо място за почивка, отдих, бизнес и туризъм.
Бургас - родно място на едни от най-известните актьори, певци и художници на България.
Бургас - градът на фестивала на пясъчните фигури; градът на MTV фестивала; на фолклорния фестивал,
събиращ всяко лято състави от цял свят.
Бургас - градът на чайките, на гларусите, на цацата, на бирата и на хубавите жени.

Името Бургас произхожда от латинската дума burgos, което
означава „кула“. Местните легенди разказват, че на мястото на
днешното пристанище е имало римска пътеводна кула. 15 века
по-късно, тогава под името Пиргос, населеното място се
споменава в творбите на византийския поет Мануел Фил.
Бургас е вторият по големина български черноморски град след
Варна и четвърти в страната след София, Пловдив и Варна.
Разположен на най-големия български залив - Бургаския, градът
притежава най-голямото пристанище на юг от Балкана. В
близост до морския бряг се намират езерата Атанасовско,
Мандренско и Бургаско (Вая), които заедно с Поморийското
образуват най-големия комплекс от крайморски езера в България,
уникален с изключителното си биологично разнообразие. Оттук
минава Виа Понтика - основният маршрут за миграция на
европейските прелетни птици.
Първата карта, показваща очертанията на града, датира от
1854 г. Първото българско училище и православна църква са
отворени през 1868 г. На 6 февруари 1878 г. Бургас е освободен
от отоманско владичество от контингент, ръководен от
полковник Лермонтов, брат на великия руски поет Михаил
Лермонтов.
Началото на безпрецедентен културен бум се поставя със
създаването на читалища (културни центрове), археологическо
общество, градски музей и отварянето на Търговска гимназия и
Държавно училище по механика и технологии. Първото
кметство е основано на 7 февруари 1878 г. Обществената
библиотека отваря врати през 1888 г. и три години по-късно е
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Текст и снимки: Община Бургас и
Туристически информационен център Бургас
одобрен първият градски план на Бургас. През първите няколко
десетилетия на XX в. градът претърпява бързо
индустриализиране.
Днес Бургас е важен иконимически, търговски, туристически и
транспортен център. Местното международно летище e с
годишен капацитет от 2 милиона пътници и притежава едни от
най-благоприятните атмосферни условия на Балканския
полуостров.
Около Бургас се намират най-големият български черноморски
курорт Слънчев бряг, а също така и курортните селища Елените
и Дюни, градовете музеи Созопол и Несебър, множество
къмпинги, резерват Ропотамо и народен парк Странджа.
Благоприятното географско положение и климат на Бургаска
община я прави привлекателен център за туристически
посещения. Обикновено лятото в Бургас е приятно и прохладно
поради постоянно духащите морски бризове, а зимата е мека и
почти без сняг.
Градският център е любимо място за разходки на жители и
гости на града. Основната пешеходна улица „Александровска”
създава невероятно колоритна атмосфера, която се допълва от
множество магазини, кафенета и ресторанти и води към
морската градина, която през 2011 година отбеляза своя стотен
рожден ден!
Бургас е един невероятен град с богатото историческо минало,
което се пази в Регионалния бургаски музей (ул. „Богориди“), който
предлага няколко експозиции - етнографска, историческа,
природо-научна и археологическа.

Бургаски регион е богат на находки, свързани с тракийския период
от IV век пр. Хр.
На 15 км от града се намират Бургаските минерални бани, които
са едни от първите български балнеологични центрове. Това са
древни терми с 6000-годишна история – Аква Калиде.
Идеята на управниците на града е мястото да се развие като
балнеоложки, спортен, плувен комплекс с игрища за тенис,
баскетбол и други спортове, да бъде превърнат в музеен и
туристически център. Продължават и археологическите
разкопки в района на Аква Калиде. Вече са разкрити част от
крепостната стена на града и северният вход към нея от
времето на император Юстиниян І. В момента се извършват
разкопки на разкрила се средновековна църква, стопански сгради и
хан от XI-XIV век, тракийско светилище и тракийска могила,
както и разкриването и реставрацията на антична и
средновековна баня на „Акве Калиде термополис” от I-XVII век,
светилище и древна чешма.
Сред културните институти в града са Операта,
Драматичният, Кукленият и Летният театър, Филхармонията,
художествени галерии. През 2011 година е ремонтирана сградата
на Драматичен театър „Адриана Будевска” (напълно обновени са
главният салон и малкият парк пред театъра). Други
туристически атракции на територията на Община Бургас са:
културно-историческото наследство на остров Света
Анастасия - манастирски комплекс и църква „Св. Анастасия“;
Мостикът и предмостовото пространство в Приморския парк.
Днес старото Казино е превърнато в културен център „Морско
Казино” с широки функции. Там се провеждат концерти,
театрални спектакли, изложби, рецитали, литературни четения.
От най-високата част на сградата с бинокли и далекогледи може
да се наблюдава невероятният магнетизъм на целия Бургаски
залив.
В културен център „Морско Казино” за първи път бяха показани
заедно панагюрското, бургаското златно съкровище и златната
маска на Терес.
През 2011 година Община Бургас получи управлението на
централния градски плаж, който беше превърнат в атрактивно

място за жители и гости на Бургас. С изцяло обновена
инфраструктура, нови зони за плажен спорт, безплатни
шезлонги и чадъри.
Културният афиш на града е особено разнообразен през
туристическия сезон. Градът е домакин на множество
фестивали, конкурси, музикални и културни събития и турнири.
От 2008 година всяко лято в Бургас се провежда единственият в
България Фестивал на пясъчните скулптури. В него участват
водещи имена в бранша от цял свят. В творческия процес все
по-масово се включват и български автори, които създадоха
родна школа в това изкуство. През 2011 година посетителите
бяха 100 000. Този уникален фестивал е само част от богатата
лятна програма на Бургас.
Стартирал също през 2008 г., SPIRIT of Burgas е първото по рода
си събитие в страната, предлагащо разнообразие от сцени и
изпълнители, обхващащи всички музикални жанрове. Той се
нарежда сред 10-те най-успешни фестивала в света. SPIRIT of
Burgas се провежда на централния градски плаж и прилежащата
част от Морската градина на няколко сцени, предлагащи пълна
палитра музикални звуци - рок, реге и ска, джаз и блус, хардрок и
пънк, етномузика, транс, техно, дръм eнд бейс.
В кратката история на SPIRIT of Burgas публиката му е видяла на
неговите сцени над 400 популярни международни и български
изпълнители.
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Бургас е дал на България прекрасни поети и музиканти.
Бургас предлага на своите жители и гости 8 плувни басейна
(два от тях са в плувен комплекс „Флора”, разположен в
Морската градина, един е на Минералните бани, един закрит
басейн в Младежкия културен център, два училищни басейна и
два басейна в детски градини).
Морският град има два нови спортни комплекса на открито
– “Изгрев” и “Славейков”. Включват различни видове площадки,

LET'S TRAVEL TOGETHER

закрити зали и зони за различни видове спорт.
През 2011 година в Бургас се проведе европейско първенство
по уиндсърф. Организаторите се справиха чудесно с
подготовката и провеждането на състезанието. По този
повод Бургас е одобрен за домакин и на световно първенство
по ветроходство през 2015 година, на което ще се дават
директни квоти за лятната олимпиада през 2016 г.
Бургас бе обявен за най-добрия град за живеене за 2010 година.

www.obstina-bourgas.org
www.tic.burgas.bg

казино“
„Морско
център
a Casino
Културен Сultural centre Se
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BURGAS

Burgas – a favorite place for rest, recreation, business and tourism.
Burgas – the birthplace of some of the most famous actors,
singers and artists of Bulgaria.
Burgas – the City of Sand Figures Festival, the city of MTV festival, the
folk festival each summer collecting up people from all over the world.
Burgas – the city of gulls, beer and beautiful women.

Проект о. Св. Анастасия
Project St. Anastasia Island

Text and photos: Burgas Minicipality
Tourist Information center Burgas, Translation: Svetla Ivanova

Burgas name comes from the Latin word “burgos”, which means “tower”.
The local legends tell that on the place of the present port there was a
guiding Roman tower. 15 centuries later, under the name of Pyrgos, the
settlement was mentioned in the works of Byzantine poet Manuel Phil.
Burgas is the second largest Bulgarian Black Sea city after Varna and the
fourth in the country after Sofia, Plovdiv and Varna.
It is situated on the biggest Bulgarian bay – Burgasky, the city has the
biggest port south of the Balkan. Near the beach are Atanasovsko lake,
Централен плаж Бургас - The central city beach

Mandreansko and Burgasko (Via) lakes. together with Primorsko lake
they form the largest complex of coastal lakes in Bulgaria, unique in its
exceptional biodiversity. Hence passes “Via Pontica” – a main migration
route for European migratory birds.
The first map of Burgas, showing the boundaries of the city dates 1854,
the first Bulgarian Orthodox Church and school were opened in 1868.
On February 6th, 1878 Burgas was liberated from Ottoman rule by
troops led by Colonel Lermontov, brother of the great Russian poet
Mikhail Lermontov.
The beginning of an unprecedented cultural boom was placed with the
creation of community centres (cultural centres), an archaeological
society, a city museum and opening of High School of Commerce and
National School of Mechanics and Technology. The first town hall was
opened on February 7th, 1878. The Public Library opened in 1888 and 3
years later was approved the first town plan of Burgas. In the first few
decades of the XX century the city underwent rapid industrialization.
Today Burgas is an important economical, commercial, tourist and
transport centre. The local international airport with an annual capacity of
2 million passengers it has the most favourable weather conditions on
the Balkan Peninsula.
Near Burgas is situated the biggest Bulgarian sea resort – Sunny Beach
and aslo resorts such as Elenite, Duni, town museums – Sozopol and
Nessebar, numerous campsites, Ropotamo reserve and Strandja national
park.
The favourable geographic position of the Burgas Minicipality makes it an
attractive centre for tourist visits. Usually the summer in Burgas is nice
and cool because it has constant sea breeze and the winter is mild and
almost without snowing.
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Басейн - Бургаски минерални бани
swimming pool Burgas mineral bath
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The downtown of the city is favourite place for residents and guests walking. The
main central pedestrian street “Alexandrovska” creates an incredibly colourful
atmosphere – numerous shops, cafes and restaurants. It leads to the Sea Garden
which in 2011 celebrated its hundredth birthday!
Burgas is an incredible city with rich history which is kept in Burgas Regional
Museum. There are several exposures – ethnographic, historical, natural and
archaeological.
Burgas area is rich in findings related to the Thracian period from 4th century BC.
15 km away are situated Burgas mineral bath/ spa. It`s one of the first Bulgarian
spas. They are ancient baths with history of 6000 years – Aqua Kalide.
The idea of the mayor of the city for the place is to be developed as a spa, sports,
museum and tourist center. The excavations will continue in the district around
Aqua Kalide. It is already revealed a part of the fortress wall of the city and the
northern entrance to it from the time of Emperor Justinian I. We carried out
excavations of a medieval church and farm buildings of Khan from XI-XIV
century, a Thracian sanctuary and Thracian mound, and creation and restoration of
an antique and medieval bathroom of "Aquae Kalide Thermopolis" from I - XVII
century, a sanctuary and an ancient fountain.
Among the cultural institutions in town are the Opera, Drama, and the Summer
Puppet Theatre, Philharmonic, Art Galleries. In 2011 the building of the Drama
Theatre "Adriana Budevska" was repaired. Fully renovated were the main hall and
the small park in front of the theatre. Other tourist attractions in the territory of
Burgas Municipality are: cultural heritage of the island "Saint Anastasia" – a church
and monastery complex "St. Anastasia"; a bridge and Bridgehead space in
Seaside Park.
The old Casino was converted into a cultural centre "Sea Casino" with extensive
features. There are hosts concerts, theatrical performances, exhibitions, readings,
literary readings. From the highest part of the building with binoculars and
telescopes can be observed the incredible magnetism of the Burgas Bay.
In the cultural center "Sea Casino" were first shown together Panaguyrian, Burgas
treasure and gold mask of Teres.
In 2011 Municipality of Burgas received the management of the central city
beach, which was transformed into an attractive place for residents and guests of
Burgas with completely new infrastructure, new areas for beach sports, free
loungers and parasols.
Cultural events of the city are very diverse in the tourist season. The city hosts
many festivals, competitions, music and cultural events and tournaments.
Since 2008 each summer takes place the only festival of sand sculptures in
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Bulgaria. It brought together leading names in the industry worldwide.
In the creative process more Bulgarian artists are included and they
have created a school for this art. In 2011 there were 100,000 visitors.
This unique festival is only part of the extensive summer program of
Burgas.
Also launched in 2008, SPIRIT of Burgas is the first event of its kind in
the country offering a variety of scenes and artists spanning all musical
genres. It ranks among the 10 most successful festivals in the world.
SPIRIT of Burgas is held in the central town beach and the adjacent part
of the Sea Garden, a few scenes, offering a full range of musical sounds
-rock, reggae and ska, jazz and blues, punk and Hardrock, ethno music,
trance, techno, drum and bass . In the short history of SPIRIT of Burgas,
audiences have seen on its stage over 400 popular international and
Bulgarian artists.

Burgas gave great poets and musicians to Bulgaria.
Burgas offers its residents and guests 8 swimming pools (two of them
in the swimming complex "Flora", located in Seaside Park, one is the
mineral baths, an indoor pool at the Youth Cultural Centre, two school
swimming pools and for children in the kindergardens).
The sea city has two new outdoor sports complex - Sunrise and
Slaveykov. They include various types of sites and areas covered halls for
various sports.
In 2011, in Burgas was held European Championship for windsurfing.
The organizers did an excellent job with the preparation and conduct of
the race. On this occasion, Burgas has been approved to host sailing
World Cup in 2015, which will make direct allowance for the summer
Olympics in 2016.
Burgas was named the most livable city in 2010.
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ËÏÓÚË, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ì‡ ÄÑàë properties of Adis

Ì‡ÂÏË rentals

СОФИЯ, КВ. ГЕО МИЛЕВ
Ул. „Александър Жендов” 1, ет 2, ап. 29

Необзаведен апартамент, подходящ за
жилищни или офис цели. Разполага с
кухня, трапезария, дневна, три спални,
баня с вана и тоалетна, тоалетна, две
тераси, килер, складово помещение.
Застроена площ: 177 кв. м.
Месечен наем: EUR 740*

SOFIA, GEO MILEV QT.
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1 Al. Zhendov Str., fl. 2, ap. 29

Unfurnished apartment, suitable for office or
residential use. Features three bedrooms, living
room, dining area, kitchen, storage, full bathroom,
toilet, two terraces, walk-in-closet.
Total area: 177 sq. m/1905 sq. ft.
Monthly rent: EUR 740*

èêÖÑàåëíÇÄ çÄ àåéía

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

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

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

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

pashkova@adis.bg
Find out more:

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

BENEFITS OF THE PROPERTy

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

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

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

10 години Адис

СОФИЯ, ЦЕНТЪР
ул. „Позитано” 7, ет. 6

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

SOFIA, DOWNTOWN
7, Pozitano Str., fl. 6

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

ПРЕДИМСТВА НА ИМОТa:

луксозна офис сграда с идеална локация

комуникативна локация на 5 минути пеша от
станция на метрото


близост до държавни институции и главни
търговски улици
охрана на офис сградата
паркоместа в подземен паркинг

професионално управление на имота от
АДИС ЕООД

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

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

BENEFITS OF THE PROPERTy:

luxury office building
top location, excellent transport connections

proximity to state institutions and major

commercial streets within 5 min. walk from
metropolitan station
security
parking lots in underground garage

professional property management by ADIS
Real Estate

*ç‡ÂÏÌ‡Ú‡ ˆÂÌ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ Ë ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ Ó·˘Ë ˜‡ÒÚË. Ç˙ÁÏÓÊÌË ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÓÔˆËË ÔÓ ÊÂÎ‡ÌËÂ. 25
*Rental price includes apartment use expenses & expenses for the common areas. Additional options on request available.
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Класика в звук... със стил
Classic Style In Sounds
28

Концертният проект „Класика в звук...
със стил” 2012,
или как класическата камерна музика
търси своите
нови почитатели в България
Текст и снимки: Кръстина Денчева – директор на проекта

„Слушам те! Разкажи ми ...”
Модерен театър София, 02.06.2011
Програма „Quarto Quartet & приятели”

През 2011-а започнах един експеримент –
различен, сложен, неочакван за приятели и колеги
и още по-неочакван за публиката, към която се
обръщам. Един експеримент в звук и багри, в
който вложих своите познания и пристрастия в
класическата музика и който ме очарова с
възможността си да развива нови и нови идеи
без край. Както казва Малкия принц: „...найсъщественото е невидимо за очите”, но това,
което виждате на сцената, ще ви изкуши
отново да дойдете на наше събитие. Нарекох
проекта „Класика в звук... със стил” и поканих
колеги музиканти и художници, за да го
осъществим.

„Tell Me – I Am Listening…”
Modern Theater Sofia, 02.06.2011
Program „Quarto Quartet & Friends”

„Класика в звук... със стил” е проект за
класическата красота на камерната музика,
мъничко разкош в тичащото ни ежедневие:
комбинацията от силно артистично присъствие
на млади български музиканти, изящни бижута
на класическата музика, неизпълнявани или
изключително рядко изпълнявани в България, и
лек коктейл, винаги тематично свързан с
представяния на сцената репертоар.
Класическата музика и нейната история са
истински приключенски роман, изпълнен с чар и
романтика. А всеки от концертите или
спектаклите ни се превръща в стилно културно
събитие в елегантна обстановка със запомняща

„История с виолончело”
Модерен театър София , 02.06.2011
Програма „Quarto Quartet & приятели”

се атмосфера.
Избрахме две театрални сцени – тази на
Модерен театър и Театрална работилница
„Сфумато” в София - като символ на
алтернативата на типичното в момента
представяне на класическата музика у нас. Един
атрактивен и - както можем с удоволствие да
потвърдим след първия сезон 2011 - ефективен
начин нови хора, които не са се интересували
досега от това изкуство, да го открият за себе
си и да се превърнат в негови почитатели.
Същевременно проектът поощрява млади
български музиканти, като им предлага
алтернативна сцена за рядко изпълняван или
изцяло непознат у нас репертоар на
световноизвестни композитори като Моцарт,
Дебюси, Равел, Лео Делиб, Габриел Форе, Берлиоз,
Бах и Хендел.
Концертите и спектаклите на „Класика в звук...
със стил” са обединени в няколко тематични
линии, като оформят отделни програми, които
не са ограничени във времето, но имат своите
строги рамки като репертоар.
Програма „Лунна светлина”, посветена на

„A Story with a violoncello”
Modern Theater Sofia, 02.06.2011
Program „Quarto Quartet & Friends”

камерните форми на френския късен
романтизъм и импресионизъм, на романтиката
на Париж и културата на Франция, е любимата
ни програма. Първоначално замислена като
лятна, нейни отблясъци озариха дори и
седмицата между Коледа и Нова година. И още
през март 2012-а програмата продължава своя
път с концерти, с пътуваща изложба живопис
от средата на юни и със съвременна френска
моноопера през ноември.
През 2012-а в серия концерти с винени
дегустации поставяме началото на още една
програма. Подбраният в нея репертоар е
вдъхновен от най-интересното и екзотичното
в българския фолклор – неравноделните ритми.
Ще представим на аудиторията ни някои
изключително красиви камерни произведения за
глас, пиано и струнни инструменти от
творчеството на класически български
композитори - Панчо Владигеров, Марин
Големинов, Георги Златев-Черкин, Красимир
Кюркчийски. Нарекохме програмата „Ехо от
неравноделни ритми”.
И понеже България има прекрасни червени вина, а
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„Впечатления от музика, споделени в звук”
Модерен театър София, 16.04.2011
Програма „Quarto Quartet & приятели”

в световната класика има прекрасни арии,
песни, откъси от опери, посветени на
хубавото вино, в средата на февруари 2012-а
поставяме началото на още една програма, в
която виното ще е действащо лице на
сцената наравно с артистите: Vinum et
musica.
А за да не забравяме, че най-изящният период
от класическата музика е барокът, през
април започва още една нова програма „Усещане за барок”. Какво ще включва тя
освен концертната линия „Отблясъци на
клавесин”? Нека запазим тази тайна още 3
месеца...
Но „Класика в звук... със стил” не е само
концертен проект. В самото начало на
проекта през февруари 2011-а поканих с
голямо удоволствие Мартин Кърнолски един приятел и колега музикант - да се
присъедини към моята идея като официален
фотограф. Постепенно започнаха да се
събират не просто снимки от събития, а
снимки, достойни за фотоизложба.
Нарекохме я „Цветен портрет на звук” и в
средата на декември 2011-а тя се превърна в
действителност. Още една екстравагантна
нишка в платното от звуци и багри на
проекта ни. Най-ефектните и най-любимите

„Musical Impressions Shared in Sounds”
Modern Theater Sofia, 16.04.2011
Program „Quarto Quartet & Friends”

на екипа 30 снимки от първия ни сезон.
Мигове в звук, уловени в цвят с много
топлота и усет за нюанси. Тук виждате
някои от тези снимки. През първата
половина на 2012-а „Цветен портрет на звук”
ще пътува като анонсиращо събитие във
всички градове, в които ще представяме
своите концерти и спектакли: очакват ни
Стара Загора, Бургас, Варна, Добрич и Велико
Търново, Благоевград, Пловдив...
И накрая екипът ни... а той става все
по-интересен. Ще чуете и видите
Станислава Марчева (мецосопран), Р умен
Статков (художник), Иван Пендачански
(акордеон), Рада Носикова (сопран), Росица
Павлова-Инджева (мецосопран), Ермила
Швайцер (пиано), Калоян Христов (бас),
Евелина Елизарова (сопран) и Борислав
Стоянов (художник). И наши гости –
приятели и съмишленици.
Информация за концертните програми на
„Класика в звук... със стил” можете да
откриете във фейсбук на www.facebook.com/
classic.style.in.sounds и на сайта ни www.stylein-sounds.com.
Ако сме ви заинтригували достатъчно, ще се
радвам да се запознаем съвсем скоро на някой
от концертите ни в България.

“Почти Монмартър ...”
Театрална работилница „Сфумато”, 27.08.2011
Програма „Лунна светлина”

“Montmartre - Almost ...”
Theater Laboratory Sfumato, 27.08.2011
Program „Claire de lune”
31

www.adis.bg

Класика в звук... със стил
Classic Style In Sounds
32

“Акварел и звук - Дебюси”
Театрална работилница „Сфумато”, 27.08.2011
Програма „Лунна светлина”

“Water Colors and Sound”
Theater Laboratory Sfumato, 27.08.2011
Program „Claire de lune”

The Concert Project “Classic Style in Sounds” 2012
or Classical Chamber Music in Search
of New Adepts in Bulgaria

Text, photos & translation: Christina Dencheva - Art Director

In 2011 I launched an experiment – a complex, quite different,
unexpected for friends and colleagues and ever more
unexpected for the audience I addressed. It was an
experiment in sounds and colors in which I invested my
knowledge and partialities in classical music, as the project
charmed me by the possibility to develop new ideas
endlessly. You remember the Little Prince’s words: “….the
most essential is hidden to the eyes”. However, what you see
on the stage will tempt you to come and be present again at
an event of ours. I baptized the project „Classic Style in
Sounds”. Then I invited musicians and painters – colleagues of
mine - to join me and make it real.
„Classic Style in Sounds” is a project about the classical beauty
of chamber music, a moment of luxury in our panting-forbreath days. It is a combination of the strong artistic presence
of young Bulgarian musicians, of precious jewels of classical
music, which have not been performed or have been
performed but rarely in Bulgaria and a light cocktail party,
linked thematically to the repertoire performed on the stage.

The classical music and its history are a novel of adventures,
full of charm and romantics. And each and every of our
concerts or performances turns into a stylish cultural event in
elegant surroundings and with a memorable atmosphere.
We have selected two stages – those of “Modern Theater” and
Theater Laboratory ”Sfumato” as symbols of alternatives to the
currently typical approach to classical music in the country.
This has proved to be an attractive and effective way (and we
can confirm with pleasure after season I - 2011) to make
people who had not been attracted by this art, to discover it
and become its admirers.
The project, in the meantime, encourages young Bulgarian
musicians by offering an alternative stage for rarely performed
or completely unknown repertoire of world-famous composers
like Mozart, Debussy, Ravel, Leo Delibes, Gabriel Faure, Berlioz,
Bach and Hendel.
The concerts and performances of „Classic Style in Sounds” are
based on several thematic lines. The latter are independent
programs, not limited by time, but strictly framed as repertoire.

“Aux Champs Elysees”
Театрална работилница „Сфумато”, 27.08.2011
Програма „Лунна светлина”

The program „Claire de Lune” is dedicated to chamber musical
pieces of the late French romanticism and impressionism, to
the romantic charm of Paris and French culture. This is our
favorite program. It was initially designed as a summer
program, but it also shone during the week between
Christmas and the New Year. in March 2012 the program will
continue with concerts, with a travelling painting exhibition as
of mid-June and with a contemporary French mono-opera in
November.
In 2012 we will launch another program “The Echo of Uneven
Rhythms” via a series of concerts, accompanied by wine
tasting. The selected repertoire has been inspired by what is
most interesting and exotic in Bulgarian folklore – the uneven
rhythms. We will present to the audience some exceptionally
beautiful chamber pieces for a voice, a piano and string
instruments. The pieces are of classical Bulgarian authors:
Pancho Vladigerov, Marin Goleminov, Gueorgi Zlatev –
Cherkin, Krassimir Kyurkchiiski.
As Bulgaria can boast of excellent red wines and in the world

“Aux Champs Elysees”
Theater Laboratory Sfumato, 27.08.2011
Program „Claire de lune”

classical music there are exquisite arias, songs, opera fragments
- all dedicated to the good red wine, February 2012 will be the
start of one more program. Wine will be one of the characters
on the stage, side by side with the actors – “Vinum et musica”.
We should not forget baroque – the most exquisite period of
classical music: in April 2012 the program “A Feeling of
Baroque” will be launched. What more, besides “The
Chemballo Sparkles” will it contain? This will stay secret for
three more months…
“Classic Style in Sounds” is not a concert project only. At its
very beginning I was pleased to invite Martin Karnolski - a
friend, a musician and a colleague – to join us as the official
photographer. Gradually, photos of the events started piling
up. But there appeared also photos, deserving to be exhibited
to the public. The exhibition “A Color Portrait of Sounds” was
ready and open by mid-December 2011. One more
extravagant stroke on the concert’s canvas of sounds and
colors. These were the most successful and loved 30 photos of
the first season. Moments of sound, caught in color
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„Уханието на лятото в Париж”
Театрална работилница „Сфумато”, 27.08.2011
Програма „Лунна светлина”
with lots of warmth and feeling of nuance. You can see
some of the photos here. In the first half of 2012 “A
Color Portrait of Sounds” will be the announcing event
in all towns, where we will show the concerts and
performances to the audience: Stara Zagora, Burgas,
Varna, Dobrich, Veliko Tarnovo, Blagoevgrad and
Velingrad.
Last but not least let us present the team which is
becoming ever more interesting: Stanislava Marcheva
(a mezzo soprano), Rumen Statkov (the painter), Ivan
Pendachanski (the accordion player), Rada Nossikova (a

“Вглъбен”
Театрална работилница „Сфумато”, 18.10.2011
Програма „Лунна светлина”

„The Fragrance of the Summer in Paris”
Theater Laboratory Sfumato, 27.08.2011
Program „Claire de lune”
soprano), Rossitsa Pavlova-Indzheva (a mezzo soprano),
Ermila Schweitser (piano), Kaloyan Hristov (basso),
Borislav Stoyanov (a painter). Plus, our guests, friends
and followers.
You can get informed about the concert programs of
„Classic Style in Sounds” on Facebook at
www.facebook.com/classic.style.in.sounds and at our
site www.style-in-sounds.com
If what we shared has been sufficiently intriguing for
you, come and meet us soon at one of our concerts in
Bulgaria.

“Concentration“
Theater Laboratory Sfumato, 18.10.2011
Program „Claire de lune”

“Черни страсти в звук”
Театрална работилница
„Сфумато”, 18.10.2011
Програма „Лунна светлина”
“Dark Passions in Sounds”
Theater Laboratory Sfumato,
18.10.2011
Program „Claire de lune”

“Видение в синьо”
Театрална работилница
„Сфумато”, 18.10.2011
Програма „Лунна светлина”

“A Vision in Blue”
Theater Laboratory Sfumato,
18.10.2011
Program „Claire de lune”
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СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

ул. „Фр. Жолио-Кюри“ 16, бл. 155, партер
Представителен, просторен офис с площ 179 кв.
м. Състои се от три самостоятелни помещения,
тоалетна.
Месечен наем: EUR 1150*

SOFIA, IZTOK QT.

16 Frederic joliot Currie Str., building 155, street level
Spacious and representative office with total area of 179
sq.m. Comprises of three rooms and toilet.
Monthly rent: EUR 1150*
èêÖÑàåëíÇÄ çÄ àåéía


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

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

‰ÂÌÓÌÓ˘Ì‡ Óı‡Ì‡ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡

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

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

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

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

BENEFITS OF THE PROPERTy


Convenient location with
excellent transportation

Professional property 

management by ADIS Real Estate

24-hour doorman
Daily emergency maintenance
Quiet & peacefull neighborhood

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

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

10 години Адис

ул. „Фр. Жoлио-Кюри” 16, бл. 155, ет. 5, ап. 10
Уютен необзаведен апартамент. Дневна с трапезария, кухня, две спални,
килер, баня с вана, тоалетна. Разположен в охраняема сграда в
дипломатически район с отлични транспортни връзки, в близост до станция
на метро. Застроена площ: 144 кв. м.
Месечен наем: EUR 800*

SOFIA, IZTOK QT.

16, Frederic J. Currie Str., build. 155, fl. 5, ap. 10
Cosy unfurnished living space. Two bedrooms, living
room, dining room, kitchen, walk-in-closet, full
bathroom, toilet. Set in diplomatic neighborhood with
excellent transportation, close to metropolitan station.
Total area: 144 sq.m/1549 sq.ft.
Monthly rent: EUR 800*

èêÖÑàåëíÇÄ çÄ àåéía


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

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

‰ÂÌÓÌÓ˘Ì‡ Óı‡Ì‡ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡

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

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

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

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

BENEFITS OF THE PROPERTy

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

*ç‡ÂÏÌ‡Ú‡ ˆÂÌ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ Ë ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ Ó·˘Ë ˜‡ÒÚË. Ç˙ÁÏÓÊÌË ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÓÔˆËË ÔÓ ÊÂÎ‡ÌËÂ.
*Rental price includes apartment use expenses & expenses for the common areas. Additional options on request available.
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17 Frederic Joliot Curie Str., fl. 14,
ap. 26
Spaсious furnished apartment
with total area 165 sq.m. Consists
of living room with dining area,
kitchen, walk-in-closet, two
bedrooms, full bathroom with
toilet.
Monthly rent: EUR 1000*

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

èêÖÑàåëíÇÄ çÄ àåéía


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

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

‰ÂÌÓÌÓ˘Ì‡ Óı‡Ì‡ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡

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

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

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

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

BENEFITS OF THE PROPERTy


Convenient location with
excellent transportation

Professional property 

management by ADIS Real Estate

24-hour doorman
Daily emergency maintenance
Quiet & peacefull neighborhood

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

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

ул. "Фр. Жолио-Кюри" 16, бл. 155,
ап. 20, ет. 5

10 години Адис

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

SOFIA, IZTOK QT.,

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

èêÖÑàåëíÇÄ çÄ àåéía


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

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

‰ÂÌÓÌÓ˘Ì‡ Óı‡Ì‡ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡

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

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

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

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

BENEFITS OF THE PROPERTy


Convenient location with
excellent transportation

Professional property 

management by ADIS Real Estate

24-hour doorman
Daily emergency maintenance
Quiet & peacefull neighborhood

*ç‡ÂÏÌ‡Ú‡ ˆÂÌ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ Ë ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ Ó·˘Ë ˜‡ÒÚË. Ç˙ÁÏÓÊÌË ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÓÔˆËË ÔÓ ÊÂÎ‡ÌËÂ. 39
*Rental price includes apartment use expenses & expenses for the common areas. Additional options on request available.

Ì‡ÂÏË rentals

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

SOFIA, IZTOK QT.

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

17 Frederic Joliot Currie str., build. 2, fl. 1, ap. 2

Ул. „Фр. Жолио-Кюри” 17, бл. 2, ет. 1, ап. 2

Unfurnished 165 sq.m/1775 sq.ft. apartment
located in a secured building. Renown officeresidential district. Estate division: ample living
room with dining area, kitchen, two bedrooms,
bathroom with toilet, second additional toilet,
storage/walk-in-closet, terrace. This apartment
may serve as a residential accommodation or
office space.

çÂÓ·Á‡‚Â‰ÂÌ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ Ì‡
ÔÎÓ˘ ÓÚ 165 Í‚. Ï ‚ Óı‡Ìﬂ‚‡Ì‡ Ò„‡‰‡ ‚
ÂÌÓÏË‡Ì ÊËÎË˘ÌÓ-ÓÙËÒÂÌ ‡ÈÓÌ.
ê‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ËÏÓÚ‡: ÔÓÒÚÓÌ‡ ‰ÌÂ‚Ì‡
Ò Ú‡ÔÂÁ‡Ëﬂ, ÍÛıÌﬂ, ‰‚Â ÒÔ‡ÎÌË, ·‡Ìﬂ Ò
ÚÓ‡ÎÂÚÌ‡, ‚ÚÓ‡ ÚÓ‡ÎÂÚÌ‡, ÒÍÎ‡‰Ó‚Ó
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ/‰Â¯ÌËÍ, ÚÂ‡Ò‡. Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ
ÓÚ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌËﬂÚ‡ Ì‡ Ì‡ÂÏ‡ÚÂÎËÚÂ
‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ˙Ú ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â Ò ÊËÎË˘ÌÓ ËÎË
ÓÙËÒ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ.

Monthly rental price: EUR 850*

Месечна наемна цена: EUR 850*

èêÖÑàåëíÇÄ çÄ ИМОТИТЕ


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

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

‰ÂÌÓÌÓ˘Ì‡ Óı‡Ì‡ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡

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

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

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

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

BENEFITS OF THE PROPERTIES

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

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

40

www.adis.bg

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

SOFIA, IZTOK QT.

17, Frederic Joliot Currie Str., fl. 11, ap. 20
Multifunctional 165 sq.m/1775 sq.ft. unfurnished
living or office space. Comprises: spacious living room
with dining area, kitchen, two bedrooms, bathroom
with toilet, second additional toilet, storage and terrace.
This apartment may serve as a residential accommodation or office space.
Monthly rental price: EUR 850*
*ç‡ÂÏÌ‡Ú‡ ˆÂÌ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ Ë ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ Ó·˘Ë ˜‡ÒÚË. Ç˙ÁÏÓÊÌË ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÓÔˆËË ÔÓ ÊÂÎ‡ÌËÂ.
*Rental price includes apartment use expenses & expenses for the common areas. Additional options on request available.

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

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

10 години Адис

Месечна наемна цена: EUR 850*

SOFIA, IZTOK QT.

15 Frederic Joliot Currie Str., bl. 3, fl. 16, ap. 30
Unfurnished living place located on a quite
street in prestigious diplomatic quarter. Total
area: 165 sq.m/1775 sq.ft. Consists of living
room, dining area, kitchen, two bedrooms, full
bathroom, toilet, walk-in-closet, terrace.
Advantages: secured building, top location,
proximity to metropolitan station walking distance to Sofia Central park, option for renting a
parking lot or garage, central heating, property
management
Monthly rental price: EUR 850*

èêÖÑàåëíÇÄ çÄ àåéía


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

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

‰ÂÌÓÌÓ˘Ì‡ Óı‡Ì‡ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡

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

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

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

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

BENEFITS OF THE PROPERTy

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

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

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

СОФИЯ,
КВ. ЯВОРОВ, ЕТ. 3
Бул. „Цариградско шосе”

Просторен, функционален и напълно обзаведен офис с
площ 230 кв. м.
Състои се от две големи помещения, кухня, четири работни
помещения, баня с вана, тоалетна.
Предимства: централно отопление, цифров телефон,
oкабеляване.
Месечен наем: EUR 1500

SOFIA,
YAVOROV QT., FL. 3

42
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Tsarigradsko Shausse Blvd.

Spacious, functional and furnished
office on 230 sq. m/2475 sq. ft.
The apartment imparts two
representative office spaces, kitchen,
four working premises, full bathroom,
toilet.
Advantages: central heating, phone
line, structural cabling.
Monthly rental price: EUR 1500

èêÖÑàåëíÇÄ çÄ àåéía


професионално управление

от АДИС ЕООД

комуникативно
местоположение, отлични
транспортни връзки
24-часова охрана на сградата

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

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

BENEFITS OF THE PROPERTy


professional property

management by ADIS Real
Estate

communicative location; easy
transportation
24-hour doorman

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

DIPLOMATIC CALENDAR
(National Days)

ÑàèãéåÄíàóÖëäà äÄãÖçÑÄê
(ç‡ˆËÓÌ‡ÎÌË Ô‡ÁÌËˆË)

Я

нуари

1 - КУБА, Ден на революцията (1959 г.)
1 - СУДАН, Ден на независимостта (1956 г.)
4 - МИАНМАР, Ден на независимостта (1948 г.)
26 - АВСТРАЛИЯ, Ден на Австралия (1788 г.)
26 - ИНДИЯ, Ден на републиката (1950 г.)

Ф

евруари

4 - ШРИ ЛАНКА, Ден на независимостта (1948 г.)
6 - НОВА ЗЕЛАНДИЯ, Национален празник (1840 г.)
11 - ИРАН, Национален празник
15 - СЪРБИЯ, Ден на държавността
16 - ЛИТВА, Ден на независимостта
19 - ГАМБИЯ, Национален празник
23 - БРУНЕЙ, Национален празник
23 - ГВИАНА, Ден на републиката
24 – ЕСТОНИЯ, Ден на независимостта (1918 г.)
25 – КУВЕЙТ, Национален празник (1961 г.)
27 – ДОМИНИКАНСКА РЕПУБЛИКА,
Ден на независимостта (1844 г.)

M

арт

6 - ГАНА, Ден на независимостта (1957 г.)
12 - МАВРИЦИЙ, Ден на независимостта (1968 г.)
17 - ИРЛАНДИЯ, Ден на свети Патрик
20 - ТУНИС, Ден на независимостта (1956 г.)
21 - НАМИБИЯ, Ден на независимостта
23 - ПАКИСТАН, Национален празник
25 - ГЪРЦИЯ, Ден на независимостта (1821 г.)
26 - БАНГЛАДЕШ, Ден на независимостта

J

anuary

January 1st - CUBA, Revolution Day (1959)
January 1st - SUDAN, Independence Day (1956)
January 4th - MIANMAR, Independence Day (1948)
January 26th - AUSTRALIA, Australia Day (1788)
January 26th - INDIA, Republic Day (1950)

F

ebruary

February 4th - SRI LANKA, Independence Day (1948)
February 6th - NEW ZELAND, National Day (1840)
February 11th - IRAN, National Day
February 15th - SERBIA, State Day
February 16th - LITVA, Independence Day
February 19th - GAMBIA, National Day
February 23rd - BRUNEI, National Day
February 23rd - FRENCH GUIANA, Republic Day
February 24th - ESTONIA, Independence Day (1918)
February 25th - KUWAIT, National Day (1961)
February 27th - DOMENICAN REPUBLIC,
Independence Day (1844)

M

arch

March 6th - GHANA Independence Day (1957)
March 12th - MAURITIUS ISLAND, Independence Day (1968)
March 17th - IRELAND, St.Patrick’s Day
March 20th - TUNIS, Independence Day (1956)
March 21th - NAMIBIA, Independence Day
March 23rd - PAKISTAN, National Day
March 25th - GREECE, Independence Day (1821)
March 26th - BANGLADESH, Independence Day
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СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

Ул. „Фр. Жолио-Кюри” 15, ет. 4-5, ап. 6-8

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

Ì‡ÂÏË rentals

Просторен мултифункционален
необзаведен апартамент на две нива,
разположен в дипломатическите
блокове в квартал Изток. Застроена
площ: 165 кв. м. Разгъната застроена
площ: 330 кв. м. Състои се от 8
работни помещения, кухня, 2 бани с
вани и тоалетни, 2 отделни тоалетни,
2 тераси. Предимства: подходящ за
жилищни и офис цели, охранявана
сграда, топлокация, близост до
метростанция и на пешеходно
разстояние от Борисовата градина,
опция за наемане на паркомясто или
гараж, централно отопление,
управление на имота
Месечна наемна цена: EUR 1600*

SOFIA, IZTOK QT.

44
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15 Fr. J. Currie Str., fl. 4-6, ap. 6-8
Spacious multifunctional two level apartment located
on a quiet street in а prestigious diplomatic quarter.
Total area: 165 sq.m/1775 sq.ft. GEA: 330 sq.m/3550
sq.ft. Eight working premises, kitchen, two full
bathrooms, two separate toilets, two terraces.
Advantages: suitable for office or residential use,
secured building, top location, proximity to
metropolitan station and within a walking distance to
Sofia Central park, option for renting a garage or
parking lot, central heating, property management.
Monthly rental price: EUR 1600*
èêÖÑàåëíÇÄ çÄ ИМОТa


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

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

‰ÂÌÓÌÓ˘Ì‡ Óı‡Ì‡ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡

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

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

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

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

BENEFITS OF THE PROPERTy

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

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

10 години Адис

СОФИЯ, ИДЕАЛЕН ЦЕНТЪР, ПАРТЕР
Бул. „Княз Ал. Дондуков”, до парк „Оборище”.

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

SOFIA, DOWNTOWN,
GROUND FLOOR

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

Tsarigradsko Shausse Blvd., build. 73, fl. 2, ap. 2
This apartment for rent is a property of ADIS Real
Estate! No commission from the tenant!
This real estate is located in a multifunctional building
with total area of 189 sq.m/2034 sq.ft. Suitable for
office or residential use.
Disposition: kitchen, four bedrooms/working premises,
living room, dining room, full bathroom, toilet.
Monthly rent: EUR 850*
*rental price doesn’t include VAT

СОФИЯ, КВ. ЯВОРОВ
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Бул. ”Цариградско шосе”, ет. 2, ап. 2
Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД
представя този апартамент под наем с обща площ
от 189 кв.м, разположен в полифункционална сграда.
Подходящ за жилище или офис.
Състои се от: антре, кухня, дневна с трапезария,
четири стаи, баня с вана и тоалетна.
Месечен наем: EUR 850*
*Посочената месечна наемна цена не включва
ДДС.

ПРЕДИМСТВА НА ИМОТa:

добра локация

удобни транспортни връзки, до спирки
на градския транспорт

бърз и лесен достъп до центъра на София

професионално управление на имота от Агенция
дипломатически имоти в страната ЕООД

близост до Борисовата градина; на 5 минути
с кола от МОЛ Сердика център и The Mall
сграда с денонощен портиер

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

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

BENEFITS OF THE PROPERTY:

good location
good transportations
easy access to Downtown Sofia

professional property management by the
Domestic Diplomatic Properties Agency


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

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

СОФИЯ, КВ. ЯВОРОВ

10 години Адис

бул. ”Цариградско шосе”, бл. 73

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

SOFIA, YAVOROV QT.
Tsarigradsko shаusse Blvd., bl. 73

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

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

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ТОЗИ ИМОТ


професионално управление
от АДИС ЕООД


комуникативно

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

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

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

ADVANTAGES OF THE
PROPERTY


professional property

management by ADIS Real
Estate

communicative location; easy
transportation
24-hour doorman

complete furnishing of the
property

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

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

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

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

ADIS LTD.
manages its own estates
WITH A GROSS EXTERNAL AREA OF 100 000 SQ.M.

çÂ‚ÂÓﬂÚÌÓÚÓ Ò˙˜ÂÚ‡ÌËÂ Ì‡ ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ ÒÂ‰ ÁÂÎÂÌËÌ‡, ˜ËÒÚ ÏÓÒÍË ‚˙Á‰Ûı Ë ÓÏ‡ÌÚË˜ÂÌ
Ò‡ÏÓÒÚÓﬂÚÂÎÂÌ ÔÎ‡Ê Ò˙Á‰‡‚‡ ÓÚÎË˜ÌË ÛÒÎÓ‚Ëﬂ Á‡ ÒÂÏÂÂÌ ÓÚ‰Ëı
Почивна база АДИС е разположена сред
красив парк с изглед към морето, намира
се на 5 мин. пеша от центъра на к.к.
Златни пясъци, в непосредствена близост
до комплекс „Ривиера”.

BG Headquarter: Sofia 1504, 27 Veliko Tarnovo Str.,
            tel.: + 359 2 943 44 81
            fax: + 359 2 943 44 27

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

ПОЧИВНА БАЗА АДИС ПРЕДЛАГА:
v охраняем паркинг
v ресторант

 PROPERTY MANAGEMENT & MAINTENANCE

v кафе-бар

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

v панорамна тераса
v 24-часова жива охрана
v конферентна зала

www.adis.bg
ADIS Holiday Inn is situated in a beautiful park
with sea view, only 5 min. walk from the
centre of Golden Sands Resort, close to
Riviera Holiday Club.
ADIS Holiday Inn offers:
v Security parking
v Restaurant
v Coffee bar
v Panoramic terrace

 ëèéêí, ëÇéÅéÑçé ÇêÖåÖ à èéóàÇäÄ
ÑàèãéåÄíàóÖëäà äãìÅ ◊ÅéüçÄ à ëèÄ”
ÇàãÄ ÄÑàë, ÅéêéÇÖñ
èéóàÇçÄ ÅÄáÄ ÄÑàë, áãÄíçà èüëöñà

 SPORT, LEISURE & VACATION
BOYANA DIPLOMATIC CLUB & SPA
VILLA ADIS, BOROVETS
ADIS HOLIDAY INN, GOLDEN SANDS RESORT

v 24-hour security

 èêàÖåà à äéäíÖâãà

v Conference hall

 RECEPTIONS & PARTIES

www.adis.bg/adis_holiday_inn
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