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Щастлива Нова година!

В това специално време от годината
Екипът на АДИС ЕООД иска да
Ви поднесе своите искрени
Пожелания за щастливи зимни празници
И преуспяващ бизнес през идващите дни!

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
holidays

Happy New Year!

In this special time of the year, ADIS Real
Estate would like to extend to you our sincere wishes
for an enjoyable holiday season and
successful business in the forthcoming days!

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!
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Това издание е подготвено от екип
на “БОЛКАН МЕДИА ГРУП” АД,
издател на списанията
“Наш дом”, “Жената днес”.
The edition was prepared for publishing
by the BALKAN MEDIA GROUP PLC.,
publisher of Nash Dom (Our Home),
Jenata Dnes (Woman Today).

Всички представени в брошурата имоти,
собственост на АДИС ЕООД, се
отдават под наем съгласно изискванията
на ПРУПДТДДУК.
All properties of ADIS Real Estate included in
this magazine are offered for rent in accordance to the regulations of the Procedure for
Exercising the State's Ownership Rights in
Enterprises.
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наеми rentals

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: 390 кв.м./ЗП: 416 кв.м./Двор:
1330 кв.м.
Сутерен: кухня, зала за фитнес,
тоалетна, помещение за абонатна
станция, помещение с генератор,
помещение за сървър, девет складови
помещения.
Първи етаж: преддверие, две
тоалетни с умивални за посетители,
2

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.

наеми rentals

SOFIA, GEO MILEV QT.

0%

4, Alfred Nobel Str.

Lovely building, located in close proximity to the
Ministry of Foreign Affairs. The property is very
suitable for chancery of an embassy or
representative office.
GEA: 1390 sq. m/14 956 sq. ft.
Total area: 416 sq. m/4476 sq. ft
Yard: 1330 sq. m/14 311sq. ft.
Basement: kitchen, fitness room, WC, heating
room, generator room, server room, nine storage
rooms.
First floor: entrance hall, 2 WC for visitors,
reception room, consular section with large
visitors room, spacious meeting room, seven
offices, kitchenette, WC, terrace to the
garden.
Second floor: reception room with huge
terrace, spacious room with fireplace (proper
for ambassador’s office) eight offices,
kitchenette, 2 WC, large terrace.
Monthly rent: EUR 6300*
*The rental price is without VAT

ПРЕДИМСТВА НА ИМОТА:
м
 ного добра локация – на 5 минути с
кола до Орлов мост и на 15 минути
до летище София
голяма красива градина
асансьор
г араж и възможност за паркиране в
двора

BENEFITS OF THE PROPERTy

very good location – 5 minutes drive to the

Eagle’s bridge and 15 minutes to Sofia airport
large beautiful garden
elevator
garage and option for parking in the yard

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
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наеми rentals

0%
СОФИЯ, ЦЕНТЪР

SOFIA, DOWNTOWN

Бул. „Патриарх Евтимий· 27

27, Patriarh Evtimii Blvd.

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

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

Месечен наем: EUR 1700

Monthly rental price: EUR 1700

ПРЕДИМСТВА НА ИМОТА:

Топлокация – идеален център,

лесен
достъп
Отлични транспортни връзки
Професионално управление на имота,
осигурено от АДИС ЕООД
Централно отопление
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BENEFITS OF THE PROPERTy
Top location – Sofia downtown, easy access
Excellent transportation
P
 rofessional property management by ADIS
Real Estate
Central heating

Контакт с главен брокер
ключови клиенти:
Весела Ляхова
02/948 75 70
0882 177 782
liahova@adis.bg
Find out more with our Chief
Broker Key Clients:
Vesela Liahova
+359 2 948 75 70
+359 882 177 782

наеми rentals

*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

SOFIA, IZTOK QT.

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
станцията на метрото. Застроена
площ: 144 кв. м.

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.

Месечен наем: EUR 800*

Monthly rent: EUR 800*

ул. „Фр. Жoлио-Кюри” 16,
бл. 155, ет. 5, ап. 10

ПРЕДИМСТВА НА ИМОТА:

 комуникативно местоположение с отлични
транспортни връзки
професионално управление на имота,
осигурено от АДИС ЕООД
денонощна охрана на сградата
всекидневна аварийна поддръжка на
апартамента
тих и спокоен район, близо до Борисовата
градина

16, Frederic J. Currie Str., build. 155,
fl. 5, ap. 10

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, walking distance to Sofia central park - Borissova gradina

0%
Контакт с главен брокер
ключови клиенти:
Росица Симеонова
+359 2 870 20 87,
+359 882 177 784
rsimeonova@adis.bg
Find out more with our Chief
Broker Key Clients:
Rossitsa Simeonova
+359 2 870 20 87,
+359 882 177 784
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СОФИЯ, КВ. ЯВОРОВ
бул. ”Цариградско шосе”, бл. 73

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

0%

Месечен наем: EUR 2400*
*Посочената месечна наемна цена не
включва ДДС.

*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.

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

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

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 premises
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
п рофесионално управление от
АДИС ЕООД
всекидневна аварийна поддръжка на
имота
комуникативно местоположение,
отлични транспортни връзки
24-часова охрана на сградата
6

ADVANTAGES OF THE PROPERTY
professional property
management by ADIS Real Estate
Daily emergency maintenance
communicative location; easy transportation
24-hour doorman

Контакт с главен брокер
ключови клиенти:
Весела Ляхова
02/948 75 70
0882 177 782
liahova@adis.bg
Find out more with our Chief
Broker Key Clients:
Vesela Liahova
+359 2 948 75 70
+359 882 177 782

наеми rentals

0%
*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.

ПРЕДИМСТВА НА ИМОТА:
п рофесионално управление от АДИС
ЕООД
комуникативно местоположение,
отлични транспортни връзки
24-часова охрана на сградата

СОФИЯ,
КВ. ЯВОРОВ, ЕТ. 3

SOFIA,
YAVOROV QT., FL. 3

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.

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.

Месечен наем: EUR 1500

Monthly rental price: EUR 1500

Бул. „Цариградско шосе”

BENEFITS OF THE PROPERTy
professional property
management by ADIS Real Estate
communicative location; easy transportation
24-hour doorman

Tsarigradsko Shausse Blvd.

Контакт с главен брокер
ключови клиенти:
Весела Ляхова
02/948 75 70
0882 177 782
liahova@adis.bg
Find out more with our Chief
Broker Key Clients:
Vesela Liahova
+359 2 948 75 70
+359 882 177 782
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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.
Месечен наем: EUR 2000

0%
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.
Monthly rent: EUR 2000

ПРЕДИМСТВА НА ИМОТА:

топлокация,
отлични комуникации
близост до държавни учреждения,
институции, банки
самостоятелен вход
централно отопление
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BENEFITS OF THE PROPERTy

prime location
excellent communications
proximity to Sofia city Largo
separate entrance
central heating

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

наеми rentals

СОФИЯ, ЦЕНТЪР
ул. „Позитано” 7, ет. 6

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

SOFIA, DOWNTOWN
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.

*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.

Monthly rent: EUR 9/sq. m*

0%
ПРЕДИМСТВА НА ИМОТА:
луксозна офис сграда
топлокация, идеален център, отлични
транспорнти връзки, метростанция
денонощна охрана
паркоместа в подземен паркинг
професионално управление на имота,
осигурено от АДИС ЕООД

BENEFITS OF THE PROPERTy
Luxury office building
Top location – downtown, excellent
transport connections, subway station
24 hours security
Parking lots in underground parking
Professional property management by ADIS
Real Estate

Контакт с главен брокер
ключови клиенти:
Весела Ляхова
02/948 75 70
0882 177 782
liahova@adis.bg
Find out more with our Chief
Broker Key Clients:
Vesela Liahova
+359 2 948 75 70
+359 882 177 782
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СОФИЯ, КВ. ИЗТОК
ул."Фредерик Ж. Кюри" № 17,
бл. 2, ет.: 6, ап.: 10

Апартамент с обзаведена кухня под
наем, разположен в дипломатическите
блокове в кв. Изток. Състои се от
просторна дневна с трапезария, кухня,
две спални, баня с тоалетна, втора
тоалетна, склад, тераса.
ЗП: 165 кв. м. / 1775 кв. фт.
Месечен наем: 900 EUR

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

0%
SOFIA IZTOK QT.

17, Frederic Joliot Currie Str., fl. 6, ap.10
Charming apartment with equipped kitchen
located on a quite street in prestigious
diplomatic quarter. Consists of open-space
living room with dining area, kitchen, two
bedrooms, full bathroom, toilet, walk-in closet,
terrace. Total area: 165 sq. m / 1775 sq. ft.
Monthly rent: 900 EUR
INCLUDED IN THE RENTAL PRICE:
*Expenses for the common areas:
• 24-hour doorman
• lift charges
• cleaning and power supply for the lounge
areas
**Optional services:
• complete contemporary furnishing
• full kitchen equipment
• Internet access
• secure garages and parking lots

ПРЕДИМСТВА НА ИМОТА:

много добра локация - на 5 мин. с кола до

Орлов мост и на 15 минути до летище
София
опция за наемане на паркомясто или
гаражно място в охранявани паркинги и
гаражи
предлагаме и допълнителни опции по
желание на клиентите - цялостно
обзавеждане, интернет достъп
10

BENEFITS OF THE PROPERTy

very good location – 5 minutes drive to the

Eagle’s bridge and 15 minutes to Sofia airport
option for renting a parking lot or garage
option for complete furnishing, Internet access

Контакт с главен брокер
ключови клиенти:
Росица Симеонова
+359 2 870 20 87,
+359 882 177 784
rsimeonova@adis.bg
Find out more with our Chief
Broker Key Clients:
Rossitsa Simeonova
+359 2 870 20 87,
+359 882 177 784

наеми rentals
SOFIA IZTOK QT.

17, Frederic Joliot Currie Str., fl. 7, ap. 12
Sunny apartment with equipped kitchen
located on a quite street in prestigious
diplomatic quarter. Consists of open-space
living room with dining area and kitchen,
two bedrooms, full bathroom, toilet, walk-in
closet, terrace.
Total area: 165 sq. m/1775 sq. ft.
Monthly rent: 980 EUR

INCLUDED IN THE RENTAL PRICE:
*Expenses for the common areas:
• 24-hour doorman
• lift charges
• cleaning and power supply for the
lounge areas
**Optional services:
• complete contemporary furnishing
• full kitchen equipment
• Internet access
• secure garages and parking lots

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК
ул."Фредерик Ж. кюри" № 17,
бл. 2, ап. 12, ет.: 7

0%

Слънчев апартамент с обзаведена
кухня под наем, разположен в
дипломатическите блокове в кв. Изток.
Състои се от просторна дневна, в
която са трапезария и кухня, две
спални, баня с тоалетна, втора
тоалетна, склад, тераса.
ЗП: 165 кв. м./1775 кв. фт.
Месечен наем: 980 EUR

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

ПРЕДИМСТВА НА ИМОТА:
комуникативно място с лесен достъп
близост до станция на метро
на пешеходно разстояние от
Борисовата градина
професионално управление на имота,
осигурено от Агенция дипломатически
имоти в страната ЕООД

BENEFITS OF THE PROPERTy

 ommunicative location with easy access
c
 roximity to metropolitan station
p
walking distance to Sofia central park -

Borissova gradina
professional property management provided
by ADIS Real Estate

Контакт с главен брокер
ключови клиенти:
Росица Симеонова
+359 2 870 20 87,
+359 882 177 784
rsimeonova@adis.bg
Find out more with our Chief
Broker Key Clients:
Rossitsa Simeonova
+359 2 870 20 87,
+359 882 177 784
11

наеми rentals

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

0%

ул."Райко Алексиев",
бл. 215, ет. 10, ап. 28

Просторен необзаведен апартамент с
прекрасна панорамна гледка. Дневна,
трапезария, кухня, три спални, кабинет,
баня с вана, тоалетна с душ, килер.
Обща площ: 170 кв.м.

*Обявената месечна наемна цена на
апартамента включва разходи за общите
части на сградата като електроенергия,
асансьор, портиер и почистване, както и
разходи за апартамента - аварийна
поддръжка, локална СОТ система и
кабелна телевизия.

Месечен наем: EUR 850*

SOFIA, IZTOK QT.

R. Alexiev Str., bl. 215, fl. 10, ap. 28
Spacious unfurnished apartment with
wonderful panoramic view. Living room,
dining room, kitchen, three bedrooms, study,
full bathroom, half bathroom, walk-in-closet.
Total area: 170 sq. m/ 1829 sq. ft.
Monthly rent: EUR 850*
*The price includes: аpartment use
expenses: emergency maintenance, local
security system, cable TV; еxpenses for the
common areas: 24-hour doorman, lift
charges, cleaning and power supply for the
lounge areas.

ПРЕДИМСТВА НА ИМОТА:

професионално управление
отлична локация - спокоен и зелен квартал
с бързи и удобни комуникации към всички
части на София
24/7 охрана и видеонаблюдение на
сградата
опция за наемане на паркомясто или
гаражно място в охранявани паркинги и
гаражи
предлагаме и допълнителни опции по
желание на клиентите - цялостно
обзавеждане, интернет достъп
12

BENEFITS OF THE PROPERTy

professional property management by ADIS

Real Estate
convenient location – quite and peaceful
diplomatic neighborhood with excellent
transportation
24/7 doorman
option for renting a parking lot or garage
option for complete furnishing, Internet access

Контакт с главен брокер
ключови клиенти:
Росица Симеонова
+359 2 870 20 87,
+359 882 177 784
rsimeonova@adis.bg
Find out more with our Chief
Broker Key Clients:
Rossitsa Simeonova
+359 2 870 20 87,
+359 882 177 784

наеми rentals

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК
ул."Райко Алексиев",
бл. 216, ет. 11, ап. 31

SOFIA, IZTOK QT.

Raiko Alexiev str., bl. 216, et. 11, ap. 31
Предлагаме ви необзаведен
апартамент, състоящ се от три
спални, дневна, трапезария, кухня с
кухненски шкафове, кабинет, килер/
дрешник, баня с тоалетна и отделна
тоалетна. Обща площ: 170 кв.м.

The apartment consists of three bedrooms,
living room, dining room, kitchen, study unit,
walk-in-closet, full bathroom, half
bathroom.
Total area: 170 sq. m/1829 sq.ft.

Месечен наем: EUR 850*

Monthly rent: EUR 850*

*Обявената месечна наемна цена на
апартамента включва разходи за общите
части на сградата като електроенергия,
асансьор, портиер и почистване, както и
разходи за апартамента - аварийна
поддръжка, локална СОТ система и
кабелна телевизия.

*The price includes: apartment use expenses:
emergency maintenance, local security
system, cable TV; expenses for the common
areas: 24-hour doorman, lift charges,
cleaning and power supply for the lounge
areas.

0%
ПРЕДИМСТВА НА ИМОТА:
п рофесионално управление
о тлична локация - спокоен и зелен квартал
с бързи и удобни комуникации към всички
части на София
2
 4/7 охрана и видеонаблюдение на
сградата
о пция за наемане на паркомясто или
гаражно място в охранявани паркинги и
гаражи
п редлагаме и допълнителни опции по
желание на клиентите - цялостно
обзавеждане, интернет достъп

BENEFITS OF THE PROPERTy

professional property management by ADIS

Real Estate
convenient location – quite and peaceful
diplomatic neighborhood with excellent
transportation
24/7 doorman
option for renting a parking lot or garage
option for complete furnishing, Internet access

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
13

наеми rentals

0%
СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

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*

SOFIA, IZTOK QT.
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*

*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.

ПРЕДИМСТВА НА ИМОТА:

комуникативно местоположение с

отлични транспортни връзки
професионално управление на имота,
осигурено от АДИС ЕООД
денонощна охрана на сградата
всекидневна аварийна поддръжка на
апартамента
тих и спокоен район, близо до Борисовата
градина
14

BENEFITS OF THE PROPERTy
 onvenient location with
C
excellent transportation
Professional property
management by ADIS Real Estate
24-hour doorman
Daily emergency maintenance
Quiet & peacefull neighborhood, walking distance to Sofia central park - Borissova gradina

Контакт с главен брокер
ключови клиенти:
Росица Симеонова
+359 2 870 20 87,
+359 882 177 784
rsimeonova@adis.bg
Find out more with our Chief
Broker Key Clients:
Rossitsa Simeonova
+359 2 870 20 87,
+359 882 177 784

наеми rentals
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*

СОФИЯ, КВ. ИЗТОК

ул. „Фр. Жолио-Кюри” 17, ет. 15, ап. 29
Мултифункционален имот с
обща площ 173 кв.м. Състои се от: входно
антре, дневна, трапезария, оборудвана
кухня, три спални, складово помещение,
баня, самостоятелна тоалетна.
Месечен наем: EUR 1050*

*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.

0%

ПРЕДИМСТВА НА ИМОТА:
к омуникативно местоположение с
отлични транспортни връзки
професионално управление на имота,
осигурено от АДИС ЕООД
денонощна охрана на сградата
в секидневна аварийна поддръжка на
апартамента
т
 их и спокоен район, близо до
Борисовата градина

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, walking
distance to Sofia central park - Borissova gradina

Контакт с главен брокер
ключови клиенти:
Росица Симеонова
+359 2 870 20 87,
+359 882 177 784
rsimeonova@adis.bg
Find out more with our Chief
Broker Key Clients:
Rossitsa Simeonova
+359 2 870 20 87,
+359 882 177 784
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наеми rentals

0%
СОФИЯ, КВ. ИЗТОК
Ул. „Фр. Жолио-Кюри“ 15,
бл. 3, ет. 5, ап. 8

Слънчев, напълно обзаведен
апартамент с площ 165 кв. м.
Състои се от дневна, трапезария,
кухня, две спални, баня с тоалетна,
отделна тоалетна, килер, тераса.
Месечен наем: EUR 1000*

SOFIA, IZTOK QT.
*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.

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*

ПРЕДИМСТВА НА ИМОТА:

комуникативно местоположение с

отлични транспортни връзки
професионално управление на имота,
осигурено от АДИС ЕООД
денонощна охрана на сградата
всекидневна аварийна поддръжка на
апартамента
тих и спокоен район, близо до Борисовата
градина
16

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, walking
distance to Sofia central park - Borissova gradina

Контакт с главен брокер
ключови клиенти:
Росица Симеонова
+359 2 870 20 87,
+359 882 177 784
rsimeonova@adis.bg
Find out more with our Chief
Broker Key Clients:
Rossitsa Simeonova
+359 2 870 20 87,
+359 882 177 784

наеми rentals
*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. “Райко Алексиев” 40,
бл.216, ет. 14, ап. 40,

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

SOFIA, IZTOK QT.
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.

0%

Monthly rent: EUR 400*
*rental price doesn’t include VAT

ПРЕДИМСТВА НА ИМОТА:
отлична локация, лесен достъп
п рофесионално управление на имота,
осигурено от АДИС ЕООД
денонощна охрана на сградата
в секидневна аварийна поддръжка на
наетия имот
о пция за наемане на паркомясто или
гараж

BENEFITS OF THE PROPERTy
Excellent location, easy access
 rofessional property
P
management by ADIS Real Estate
24-hour doorman
Daily emergency maintenance
Option for leasing parking lot or garage

Контакт с главен брокер
ключови клиенти:
Тодорка Пашкова
+359 2 971 45 50
+359 882 177 783
pashkova@adis.bg
Find out more with our Chief
Broker Key Clients:
Todorka Pashkova
+359 2 971 45 50
+359 882 177 783
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наеми rentals

СОФИЯ,
КВ. ГЕО МИЛЕВ

СОФИЯ,
КВ. ГЕО МИЛЕВ

Ул. ”Александър Жендов” 1,
ет. 4, ап. 7-8

Ул. „Александър Жендов” 1,
ет 2, ап. 29

Необзаведен представителен
офис, разположен в
дипломатически блок. Състои
се от 10 работни помещения,
кухня, 3 бани с тоалетна, 2
тоалетни, склад, тераса.
Застроена площ: 331 кв. м

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 1400*

Месечен наем: EUR 740*

SOFIA,
GEO MILEV QT.

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 rent: EUR 1400*

1 Al. Zhendov Str., fl. 2, ap. 29

*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.

ПРЕДИМСТВА НА ИМОТА:
отлична локация, лесен достъп
п рофесионално управление на имота,
осигурено от АДИС ЕООД
денонощна охрана на сградата
в секидневна аварийна поддръжка на
наетия имот
о пция за наемане на паркомясто или
гараж
18

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.

0%

Monthly rent: EUR 740*

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

Контакт с главен брокер
ключови клиенти:
Тодорка Пашкова
+359 2 971 45 50
+359 882 177 783
pashkova@adis.bg
Find out more with our Chief
Broker Key Clients:
Todorka Pashkova
+359 2 971 45 50
+359 882 177 783

наеми rentals

СОФИЯ,
КВ. ГЕО МИЛЕВ

Ул. ”Александър Жендов” 1,
ет. 12, ап. 23
Представеният апартамент се състои
от дневна, трапезария, кухня, помощно
помещение, две спални, баня с вана,
тоалетна. Предлага се обзаведен.
Застроена площ: 154 кв. м

0%

Месечен наем: EUR 740*

SOFIA,
GEO MILEV QT.

1, Al. Zhendov Str., fl. 12, ap. 23
This property for rent is suitable for
residence. It comprises living room,
dining room, kitchen, two bedrooms,
walk-in closet, full bathroom,
toilet. It’s offered furnished.
Total area: 154 sq. m/1657 sq. ft.

*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.

Monthly rent: EUR 740*

ПРЕДИМСТВА НА ИМОТА:
отлична локация, лесен достъп
п рофесионално управление на имота,
осигурено от АДИС ЕООД
денонощна охрана на сградата
в секидневна аварийна поддръжка на
наетия имот
о пция за наемане на паркомясто или
гараж

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

Контакт с главен брокер
ключови клиенти:
Тодорка Пашкова
+359 2 971 45 50
+359 882 177 783
pashkova@adis.bg
Find out more with our Chief
Broker Key Clients:
Todorka Pashkova
+359 2 971 45 50
+359 882 177 783
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Интервю с
Н.Пр. г-н Коре Ерхард Янсон,

извънреден и пълномощен посланик на Дания в Република България

a

dis Ваше Превъзходителство,
моля, споделете с читателите
на Списание АДИС някои от
вашите най-запомнящи се впечатления от България?
KEЯ Като историк съм впечатлен от богатата история на
България. България е люлка на едни от
най-древните европейски цивилизации
и почти всяка нейна част може да се
похвали с интересно археологично
място, което си заслужава да се види.
Много обичам да посещавам вашите
музеи, в които човек може да се
потопи в атмосферата на различни
древни цивилизации и да научи много
за историята на България. Също така
уважавам начина, по който пазите и
се гордеете със своята история и
традиции, а те са основите за развитието и просперитета на всяко
общество.
adis Намерили ли сте място или дестинация тук в България, към която
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особено сте се привързали?
KEЯ Както казах, в България има много
места, които запалват интереса ми
като историк: Казанлъшката гробница,
Храмът в с. Старосел, Велико Търново
и още много други места. Наскоро
председателят на датския парламент
г-н Могенс Люкетофт беше на посещение в България и делегацията му беше
поканена да посети Пловдив. Това е
град, който със сигурност трябва да
бъде видян и усетен, особено архитектурният комплекс на Стария град с
неговите красиви възрожденски къщи и
внушителния древен римски театър.
Особено обичам да го посещавам през
лятото, когато има открити оперни
представления.
Също така съм впечатлен от красивата ви природа. Живея в Бояна, така
че имам възможността всяка сутрин
да се наслаждавам на гледката към
Витоша и чистия въздух. А когато
пътувам из България, мога само да се
преклоня пред величествените живо-

писни гледки на Рила, Пирин и
Родопите. Също така обичам малките планински градчета, които ви
дават чувство за уют и спокойствие
и където можете да усетите гостоприемството и доброжелателността
на местните хора.
adis Кое е любимото ви българско
ястие или вино?
KEЯ Особено харесвам различните
предястия в българската кухня, които
се сервират като разядки. Дания не е
държава с характерна кулинарна традиция, така че за мен това изживяване е ново. Българската кухня по принцип е много разнообразна и вкусна и
върви чудесно с хубаво вино.
Със
сигурност всички български вина са с
много високо качество, тъй като
страната е известна с винопроизводството и отглеждането на лозя още
от времето на траките. С жена ми
много обичаме да пием българско червено вино.

в резиденцията на посланика at the ambassador's residence
adis Ваше Превъзходителство, има
ли типичен датски предмет или
образ, който ви придружава по време
на вашите мисии?
KEЯ С жена ми се интересуваме от
изкуство и носим любимите ни картини с нас.
Атмосферата, която
една красива картина внася в дадено
място, е безценна и превръща къщата в дом.
adis Има ли личност или събитие,
които да са повлияли силно върху
вашия характер?
KEЯ Разбира се, семейството ми има
огромно влияние върху живота ми,
това важи особено за жена ми. Тя е
дългогодишна
моя
колежка
от
Министерството на външните работи и също така е била посланик във
Вилнюс.
Уважавам нейното мнение и съвети,
а подкрепата е много важна за мен.
adis Ваше Превъзходителство, коя е
чертата от характера ви, която
най-много е помогнала на вашата
кариера?
KEЯ Моят интерес към историята и
хората най-много са ми помагали по
време на кариерата ми като посланик. Човек първо трябва да научи
много за една държава, нейния народ,
традиции, история и нагласи към
света, за да разбере защо тя е избрала конкретен път на развитие, защо
хората в нея се държат по определен
начин, защо политиците вземат дадени решения и т.н. Ако разбирате
чуждата гледна точка, няма да съдите, а само ще опитвате да помогнете. Като посланик е важно да не

съдиш хората, а да ги разбираш и да
ги приемаш такива, каквито са.
adis Можете ли да намерите прилики
между българите и датчаните?
KEЯ Има много общи неща между
българите и датчаните. Особено младите поколения на двете страни си
приличат много. Всички имат едни и
същи мечти и надежди за бъдещето.
Като цяло европейците са почти едни
и същи.
adis България интересно място ли е за
датските инвеститори?
KEЯ Когато България стана член на
Европейския съюз, някои датски компании показаха интерес към нея. България
трябваше да изпълни много условия на
ЕС, а датските компании можеха да
споделят своя опит и ноухау в области като енергийна ефективност,
пречистване на водата, управление на
водни отпадъци, възобновяеми енергийни източници и др. Големи датски
компании като Carlsberg, Danfoss,
Grundfos, Vestas, Novo Nordisk, както и
други по-малки дружества, са представени на българския пазар. Днес има

по-малко компании, които виждат
България като интересно място заради световната икономическа криза,
която удари и Дания. Надявам се
обаче, че това скоро ще се промени,
защото България може да научи много
неща от Дания по отношение на
зелената енергия, енергийната ефективност, управлението на отпадъци
и др.
adis Бихте ли желали да изпратите
кратко съобщение на хората в
България?
KEЯ Мога да кажа на хората в
България, че трябва да се гордеят
със своята природа, история, традиции, кухня. За мен е удоволствие да
дойда тук и да опозная България и
нейния народ.

Живея в Бояна, така че
имам възможността
всяка сутрин да се
наслаждавам на гледката
към Витоша и чистия
въздух.

Посещение на мъжкия хор от университета в Копенхаген
Copenhagen`s University man`choir visit
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Interview
with H.E.Mr. Kaare Erhard Janson
Ambassador extraordinary and plenipotentiary of Denmark to the Republic of Bulgaria

a

dis Your Excellency, please share
with the readers of ADIS magazine
some of your most memorable
impressions of Bulgaria?
KEJ As a historian I am impressed
by Bulgarian rich history. Bulgaria
was a cradle of some of the
earliest European civilizations and almost
every place can boast of an interesting
archeological site that is worth seeing. I
really enjoy visiting your museums where
one could immerse in the atmosphere of
different early civilizations and learn a
lot about Bulgarian history.
I also
respect the way you preserve and take
pride in your history and traditions
which is fundamental for any society to
develop and prosper.
adis Have you found a place or
destination here in Bulgaria that you
became especially fond of?
KEJ As I said there are many places in
Bulgaria that kindle my interest from a
historical point of view: Kazanlak tomb,
Starosel temple, Veliko Tranovo and
many more places. Recently the Speaker
of the Danish Parliament Mr. Mogens
Lykketoft visited Bulgaria and the
delegation was invited to visit Plovdiv. It
is a city that definitely should be seen
and
experienced,
especially
the
architectural complex of Ancient Plovdiv
with all the beautiful houses from the
time of the National Revival and the
22

г-н Могенс Люкетофт - председател на Датския парламент и
Н.Пр.г-н Коре Ерхард Янсон на посещение в Пловдив
Mr. Morgans Lykketoft - Speaker of the Danish Parliament
and H.E.Mr. Kaare Erhard Janson visited in Plovdiv

impressive ancient Roman theatre.
I
particularly enjoy visiting the theatre in
summer when there are opera
performances.
I am also impressed by your beautiful
nature. I live in Boyana so I have the
opportunity to enjoy the view and the
fresh air of Vitosha mountain every
morning. And when I travel around
Bulgaria I can only admire the majestic
picturesque views of Rila, Pirin and
Rhodope mountains. I also like the
small towns situated in the mountains
that give you a feeling of coziness and

calm and you could feel the hospitality
and friendliness of the local people.
adis Which is your preferred Bulgarian
dish or wine?
KEJ I particularly enjoy the various
starters in Bulgarian cuisine that are
served as appetizers. This coulinary
tradition is not that typical for Denmark
so it was a new experience for me. In
general, Bulgarian cuisine is diverse, tasty
and it goes well with good wine. And
Bulgarian wines are certainly of very
good quality as Bulgaria is known for its
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Пътуване из България
Travelling around Bulgaria

wine production and grape growing
dating back to Thracian times. Personally
my wife and I really enjoy drinking
Bulgarian red wine.
adis Your Excellency, is there a typical
Danish object or character that
accompanies
you
during
your
mandates?
KEJ My wife and I are interested in art
and we bring our favourite paintings with
us.
The atmosphere that a good
painting brings into a place is invaluable
and makes a house a home.
adis Is there any personality or event
who/which has strongly affected your
character?
KEJ Of course my family has a great
influence on my life, especially my wife.
She has been my colleague in the
Ministry of Foreign Affairs for many years
and she was also an Ambassador in
Vilnius. I respect her views and her
advice and support are very valuable to
me.
adis Your Excellency, which side of your
character has been of greatest help to
your career?
KEJ For me my interest in history and
in people has been of greatest help to
my career as an ambassador. One
should first learn a lot about a country,
its people, traditions, history and attitudes

towards the world so that one could
understand why this country has chosen
a concrete path for its development,
why people react in a certain way, why
its politicians take certain decisions, etc.
If one understands the other point of
view, one couldn’t judge but only try to
help. As an ambassador it is important
that you don’t judge people but
understand them and accept them as
they are.
adis Can you find any common features
between the Bulgarians and the people
of Denmark?
KEJ There are a lot of common features
between the Bulgarians and the people
of Denmark. Especially among the
younger generations people of Denmark
and Bulgaria are very similar. All have
the same hopes and dreams for the

I live in
Boyana so I
have the
opportunity to
enjoy the view
and the fresh air
of Vitosha
mountain every
morning.

future. In general, people of Europe are
very much the same.
adis Is Bulgaria seen as a place of
interest for the Danish investors?
KEJ When Bulgaria became a member
of the European Union some Danish
companies expressed interest in the
country. Bulgaria had to comply with a
lot of EU regulations and Danish
companies could share their expertise
and know-how in areas such as energy
efficiency, water purification, waste water
management, renewable energy, etc. Big
Danish companies like Carlsberg,
Danfoss, Grundfos, Vestas, Novo Nordisk
and other smaller companies are
represented here. Nowadays, because of
the crisis which affected Denmark as
well, fewer Danish companies see
Bulgaria as a place of interest for
investment. However, I hope that soon
this will change because Bulgaria could
learn a lot of things from Denmark in
terms of green energy, energy efficiency,
waste management, etc.
adis Would you like to send a brief
message to the Bulgarian people?
KEJ I could tell the Bulgarian people
that they should be proud of their
nature, history, traditions, cuisine. For
me it was a pleasure to come here and
to get to know Bulgaria and its
people.
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Лично послание до
всеки клиент
В последните
няколко години на
криза, един от найзасегнатите
сектори на бизнеса
е рекламният.
Компаниите
намалят своите
бюджети за
реклама, рекламни
агенции затварят
врати или търсят
начин да намалят
разходите си.
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Н

о не е ли моментът на кризата найподходящ, за да се замислим, че „няма
невъзможни неща“?
„Кеар Директ“ е BTL рекламна агенция,
която гледа напред във времето и
извън рамките. Ангажирана със своите
цели и пионерска визия, „Кеар Директ“
е една от водещите агенции за директен
маркетинг.
„Кеар Директ“ успява да развие бизнеса си, в
момент на икономическа криза с намирането
на правилните възможности за откриване на
нови офиси в различни страни.
Агенцията присъства в 13 страни в
Югоизточна Европа, Балканите (Румъния,
България, Сърбия и Босна и Херцеговина),
Северна Африка, Близкия изток (ОАЕ, Оман,
Катар, Кувейт, и Кралство Саудитска Арабия),
Йордания и Египет и предоставя услуги за
различни мултинационални компании, във всички сфери на бизнеса.
С цел да бъде в съответствие с новия икономически статус, „Кеар Директ“ намира
свой начин да стреля право в целта, чрез
предоставяне на най-ефективни услуги.
Малко е по-добре от нищо ... малка целева
група, но правилната!
Един от комуникационните канали, които
фирмата използва, е на таргетирани образователни програми, насочени към млади семейства.
„Кеар Директ“ създава свои собствени канали,
за да се доближи максимално до целевата
група на своите клиенти (бременни жени и
майки). Чрез изграждане на добри отношения
с медицинската общност, агенцията предоставя на своите клиенти най-ефективния
начин за изграждане на информираност, доверие и лоялност. Тези програми предоставят
чудесна възможност за всички клиенти, които
са насочени към същата целева група, да споделят ценностите и посланията си с техните потребители.
На българския пазар “Кеар Директ“ работи
успешно в последните 10 години и разширява

услугите си, за да покрие нуждите на взискателните клиенти и да им предложи високоспециализирани и уникални услуги. За всичките
тези години на българския пазар, „Кеар
Директ“ комуникира с повече от 400 000 нови
семейства,
Рекламна агенция „Кеар Директ“ дава възможност на всеки свой клиент да изпрати лично
послание и да бъде до младите семейства, във
всички ключови моменти от живота им, от
периода на бременността през цялото майчинство.
„Да мислим извън рамките и да превърнем рекламните послания в лични.”
Като рекламна агенция „Кеар Директ“ обхваща широк спектър от маркетингови услуги,
като:
- Целеви образователни програми за бременни
жени и майки
- Предоставяне и опериране с база данни
- CRM активности
- Медицински образователни програми
- Интерактивен маркетинг
- Събития и промоции
- Дизайн и печат на рекламни изделия
Днес директната реклама и целевата комуникация е най-ефикасният начин за достигане на
целите на голяма част от компаниите.
Потребителите търсят по-лична връзка с
търговските марки. В бързоразвиващия се
свят посланията на много марки се изгубват
сред хилядите други, всеки търси начин да
изпъкне пред засипания с информация потребител. Рекламна агенция „Кеар Директ“ дава
на своите клиенти възможност да говорят
директно с всички своите настоящи и бъдещи потребители.
За повече информация
за „Кеар Директ” България:
Бизнес Парк София, Сграда 13 София
Тел: +359 2 489 94 91I Факс: + 359 2 489 94 93
Николина Михайлова, Account Manager:
Mihaylova.n@caredirect.com
www.caredirect.com

In the last few years,
one of the most
affected business
sectors from the
crisis is advertising.
Companies are
cutting down
advertising budgets,
advertising agencies
are closing their
doors or look for
ways to reduce their
expenses.

Personal message
to everyone

B

ut isn’t the time of crises the best moment
to start thinking that ”Impossible is nothing”?
Care Direct is a Below the Line advertising
agency which has the ability to look ahead
with an open mind. Committed toward
their targets and pioneering vision, Care
Direct is one of the leading companies for
Direct Marketing. Care Direct managed to increase
their business, in the middle of the crisis by finding
the right opportunities to open new offices in
different countries.
Care Direct is present in 13 countries, in South East
Europe, Balkans (Romania, Bulgaria, Serbia and
Bosnia), North Africa, Middle East (UAE, Oman,
Qatar, Kuwait, and Kingdom of Saudi Arabia),
Jordan and Egypt and they are providing services
for various multinational companies in all the
countries of operation.
In order to be aligned with the new economic
status, Care Direct found the way to shoot right by
providing the most efficient services.
Less is more… Smaller target, but the right
one!
One of the communication channels that the
company is using is the Targeted educational
sampling programs for young families.
Care Direct created their own channels in order to
approach their target group (pregnant women and
mothers), building the relations with the medical
community and provide to the clients the most

efficient way to build blocks of awareness, trust and
loyalty. These programs provide a great opportunity
for all clients who are targeting the same target
group to share the values and messages with their
customers.
In the Bulgarian market, Care Direct is operating
successfully for the last 10 years and expanding
services in order to cover the demanding needs of
the clients and offer them highly specialized and
unique services.For all this years on the Bulgarian
market, Care Direct is communicating with more
than 400 000 new families.
Care Direct provides the opportunity to every client
to approach and follow new families in all key
moments of their lives; from the pregnancy period
through motherhood.
Think out of the box and get it personal
As an advertising agency, Care Direct covers a wide
range of marketing services like:
- Targeted educational sampling programs (pregnant
women and new mothers)
- Database Marketing – CRM activities
- Medical Detailing Programs
- Digital & Interactive marketing
- Coupons Handling & Coupon clearing services
- In – store promotions
- Creative Services
Nowadays Below the Line advertisement and
targeted communication is the most efficient answer.
Nowadays consumers are looking for a more
intimate and personal relationship with the brands.
With internet entering their everyday lives they are
looking for experiential communication.
Care Direct gives to their clients the chance to talk
directly to all their current and future consumers.

For more information about
Care Direct Bulgaria please
contact:
Care Direct S.A, Mladost 4,
1 Business Park Sofia Str.,
Building 13,
1766 Sofia I Bulgaria
Tel: +359 2 489 94 91I
Fax: + 359 2 489 94 93
Contact person:
Nikolina Mihaylova,
Account Manager:
Mihaylova.n@caredirect.com,
www.caredirect.com
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празници holidays

Никулден
Никулден е един
от големите български
празници, посветен на
Свети Николай,
Мирликийски Чудотворец.
Празникът
се отбелязва на
6 декември

В

православната вяра на българите
светецът Николай, чието име
означава Побеждаващ, е покровител на моряци и мореплаватели,
банкери и търговци. Спасител
на изпаднали в беда рибари.
Господар на необятната водна
шир - на океани, морета, реки и езера
и целия подводен свят - рибите и
водните демони.
Според народните вярвания, когато е
сърдит, светецът пуска силни ветрове
и причинява морски бури и урагани,
разлюлява морето и потопява кораби и
лодки. На него се приписват и много
чудеса, избавящи моряци и пътуващи
по море от водните стихии. Старите
лодкари казват, че когато се прави
нова лодка, в нея трябва да се вгради
икона на Св. Николай. Вярва се, че тя
пази лодката от бурите и ветровете
Според предания Николай Мирликийски
Чудотворец е светецът, който незабелязано подхвърля кесия със злато в
дома на обеднял баща. Оттук тръгва
и традицията в католическите страни вечерта преди празника малки подаръчета да се скриват в обувките или
чорапките на децата, за да ги намерят
сутринта.
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По традиция на Никулден всички лодки
и кораби спират да се движат, за да
отдадат почит на светеца. Рибарите
приключват с есенно-зимния риболов и
последният улов се принася в жертва
на светеца. Мореплавателите, рибарите и техните семейства участват в
тържествената църковна литургия на
6 декември, след което устройват
общи празнични трапези, посветени на
св. Николай.
Целият народ отдава почит към светеца-покровител. Всяка българска къща
му посвещава курбан, задължително
рибен. На трапезата се поднася риба,
чието тяло е покрито с люспи. По
традиция рибата е пълнен шаран с
орехи, тъй като според поверието
шаранът е “слуга” на св. Николай.
В притча се разказва как веднъж св.
Николай плувал с лодката си в морето
и изведнъж излезли силни вълни, които
пробили дъното на лодката. Тогава той
бръкнал с ръка във водата, хванал един
шаран и запушил с него дупката. Така
спасил от удавяне своите спътници.
От тогава останал и обичаят да се
жертва шаран в чест на светеца,
чийто празник българите наричат още
Рибни свети Никола, Мокри свети
Никола или Рибена черква. Най-често
шаранът се пълни с ориз, булгур, орехи,
лук и стафиди, увива се в тесто и се
пече. Така приготвеното празнично
блюдо е известно като рибник.
При приготвянето на традиционното
рибно ястие, се внимава да не паднат
люспи от рибата на земята – на лошо
е. На този ден се украсяват и коледните елхи.
Въпреки че Никулден е точно по средата на Коледния пост, рибата дори от
религиозна гледна точка се смята за
„по-чиста" храна от месото. На съвременната трапеза шаранът би могъл да
се замени и с някоя друга едра риба сом, лефер и др.
По стара българска традиция, освен
рибник, за никулденската празнична
трапеза жените приготвят специални

обредни хлябове познати като Богов
хляб, Боговица, Никулденски кравай,
Светец. Хлябовете се украсяват, върху
тестото се моделира образът на светеца или неговият кораб. Преди да
започне тържественото угощение, рибникът и погачата се прикадяват от
най-възрастния представител на семейството и рода. Част от обредната
храна се раздава на съседи за здраве и
да пази свети Никола моряците и рибарите от беди и корабокрушения.
Народната традиция повелява обредният Рибник и хлябовете да се освещават в църква или вкъщи, а късове от
тях
се
раздават
на
съседите.
По-голямата част от рибника и хлябовете задължително се изяждат на
семейната вечеря.
Костите на никулденския шаран не се
изхвърлят, а се изгарят, закопават в
земята или се пускат в реката - вярва
се, че така ще се опази и умножи плодородието и семейното благополучие.
Според стар обичай стопанката на
къщата запазва костта от главата на
шарана, която има формата на кръст.
Тази кост се смята за необикновено
лековита. Майките я пришиват на шапчиците на новородените си деца, за да
ги предпазят от “зли очи”, болести и
уроки.
В деня на свети Никола на трапезата
освен рибник и обредни хлябове трябва
да има и постни ястия: варена царевица, жито, постни сарми, чушки, боб.
В България на Никулден именден празнуват хората с имена: Николай, Никола,
Нейчо, Николина, Николета, Кольо и др.
На празника да уважат именника в дома
му идват близки, приятели и познати,
които не е задължително да са били
поканени.
Денят е всенароден празник и се чества и в семействата, в които няма
именник. На този празник се канят
роднини, кумове и съседи и се освещава
голяма трапеза, която завършва с песни
и веселба. Трапезата на Никулден не се
вдига през целия ден и е на разположение на гости.
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St. Nikolas Day

Никулденски шаран
Продукти:
1 шаран от около 2 кг,
1/2 чаена чаша
растителна мазнина,
1/4 чаена чаша ориз,
5-6 глави кромид лук,
червен пипер,
сол
Начин на приготвяне:
Ситно нарязаният кромид лук
се запържва в мазнината до
златисто оцветяване.
Прибавя се оризът и също
леко се запържва, след което
се разбърква с червения пипер
и със солта на вкус, залива се
с топла вода и се изсипва в
тавичка.
В средата на сместа се слага
предварително изчистеният,
измит и посолен шаран.
Пече се в немного гореща
фурна.

St. Nickolas Day’s Carp
Products:
1 carp about 2 kg.
tea cup of vegetable oil
tea cup rice
5-6 onions
Red pepper
Salt
Method of preparation:
The fine chopped onions are
fried in the oil until it turns gold
in color.
Then, the rice is added and is
also lightly fried, after which it is
mixed with the red pepper and
the salt to your liking, poured
with hot water and put in a
baking dish.
The carp, which has to be
cleaned, washed, and salted in
advance is placed in the middle
of the mixture.
The mixture is baked in an not
very hot oven.

S

t. Nicolas Day is one of the
biggest Bulgarian feasts devoted to
St. Nicolas, The Wonderworker
from Myra in Lycia.
The feast is commemorated on
December 6th.
In the Orthodox faith of Bulgarians
Saint Nicolas, whose name means
“Victorious” is the protector of sailors,
navigators, bankers, and merchants. He is
the savior of fishermen in peril. St. Nickolas
is the master of the vast water tract –
oceans, seas, rivers, and lakes and the entire
underwater world – fish and water demons.
According to folk belief, should he be angry,
the old man unleashes strong winds causing
storms and hurricanes that shake the sea
and sink ships and boats. He is also
credited with many miracles, which save
sailors and sea-faring men from water
elements. Old boatmen say that when a
new boat is made an icon of St. Nickolas
should be embedded in it. It is believed
that it will protect the boat from storms and
winds.
Legends say that Nickolas The Wondermaker
from Myra in Lycia is the saint, who
unnoticed throws a sack of gold in the
home of an impoverished father. Here lies
the origin of the Catholic tradition of hiding
small presents in the shoes or socks of
children on the eve of the feast so that they
can find them in the morning.
The tradition is that no boat goes out at sea
on St. Nickolas day, in honor of the Saint.
The fishermen end their fall-winter fishing
season and sacrifice the last catch to the
Saint.
Navigators, fishermen, and their
families participate in high evening mass on
December 6th, after which they hold
common feast dinners devoted to
St.
Nickolas.
The entire nation pays tribute to the Saintprotector. Each Bulgarian house devotes a
“kurban”, an offering to him, which is
always made of fish. Scaled fish is presented
on the table. Traditionally the fish is walnutstuffed carp, because the common belief
states that the carp is the servant of St.
Nickolas.
A story tells how once St. Nickolas was
sailing with his boat, when all of a sudden
huge waves came out, which pierced the
boat’s bottom. He then reached into the
water with his hand, caught a carp and
stuffed the hole with it. This is how he
saved his companions from drowning. Since
then it has become a custom to sacrifice a
carp to honor the saint, whose feast
Bulgarians also call “Fish St. Nickolas”, “Wet
St. Nickolas”, or “Fish Church”. Most often
the carp is stuffed with rice, groats, walnuts,
onion, and raisins, it is then wrapped in

dough and baked. The meal prepared in this
way is known as “ribnik”.
While preparing the traditional fish meal,
one has to be careful not to drop any fish
scales on the ground – it’s a bad omen.
Christmas trees are also decorated on this
day.
Despite St. Nickolas Day is just in the
middle of the Christmas fasting, even from
a religious point of view fish is considered
a “purer” food than meat. On the modern
table the carp may be replaced with some
other large fish, such as sheat-fish, blue-fish,
etc.
According to an old Bulgarian tradition,
apart from a ribnik, on St. Nickolas Day’s
table women prepare special ritual breads,
known as “God’s Bread”, Bogovitsa, “St.
Nickolas Bun”, “Saint”. The breads are
decorated with the image of the saint or his
ship. Before the beginning of the solemn
feast the fish meal and round loaf are
incensed by the oldest member of the
household and the kin. Part of the ritual
food is given to neighbors for health and St.
Nickolas protection of seamen and fishermen
from perils and shipwrecks.
Popular tradition ordains that the ritual
ribnik and breads are sanctified in a church
or in a house, and chunks of them are
given to neighbors.
The better part of the ribnik and breads has
to be eaten at the family dinner.
The bones of St. Nickolas Day’s carp should
not be thrown away, but burned, buried in
the ground or sunk into the river – it is
believed that this will protect and multiply
fertility and prosperity in the family.
According to an old custom the housewife
should keep the cross-shaped head bone of
the carp. This bone is considered incredibly
healing. Mothers sew it on the hats of their
newborns to protect them from “evil eyes”,
illnesses, and bad omens.
St. Nickolas Day’s table should also include
Lenten fares apart from the ribnik and the
ritual breads: cooked corn, boiled wheat,
Lenten tinsels, peppers, and beans.
In Bulgaria people with the following names
have their name day on St. Nickolas Day:
Nikolai, Nikola, Neicho, Nikolina, Nikoleta,
Kolio and others. The person with name day
is visited by his/her relative, friends, and
acquaintances, which are not necessarily
invited.
The day is a nation-wide feast and is
celebrated even in families, in which there
is no person with a name day. Relatives,
best men, and neighbors are invited on this
holiday and a large table is sanctified, which
ends in song and joy. St. Nickolas Day’s
table is not cleared throughout the day
ready to welcome.
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Игнажден
20 декември, Игнажден, е
християнски празник,
който слага началото на
новата година и на
коледните празници. Денят
се свързва със зимното
слънцестоене и се смята
за началото на новата
година. Нарича се още
Млада година, Нов ден,
Млад месец, Полаз или
Полазовден

В

Източна България на този ден е началото на коледните празници. Вечерта
срещу празника е първата Кадена вечер.
Трапезата е изцяло постна. Приготвя се
боб, жито, ошав, орехи, варена царевица, зеле, лук, туршия от пипер, картофи
с ориз, булгур, пита с мая, кравайчета.
На трапезата трябва да присъстват и сурово жито и орехи. Върху хляба или житото се
запалва свещ, а най-възрастният обхожда с
тамян и въглен и кади. Пепелта, свещта и
орехите се запазват за останалите кадени
вечери.
Българите тачат този голям християнски
празник под имената: Игнажден, Идинак
(Северна България), Идинажден, “Игнатьовден”
(Родопите), Полаз или Полязов ден (Котленско)
или Млада година. За него е типичен обредът
“полязване” или “булезене”. Празникт е посветен на Св. Игнатий Богоносец
Най-характерен за празника е обичаят полязване. По това кой ще е първият гост
сутринта в дома, се гадае за здравето, късмета, плодородието и имането през годината. Полазникът (първият гост) често бива
избиран и канен предварително от домакините.
Вярва се, че щом първият, дошъл в дома, е
добронамерен и заможен, годината ще е
имотна. Има поверие, че ако този сполазник
е момиче, ще се плодят женски животни.
Когато госпът-полазникът влезе в двора, той
поздравява с новата година и трябва да вземе
няколко трески и съчки от дръвника на двора,
които да внесе в къщата. С една от пръчките разбърква огнището и пожелава: "Колко
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искрици в огъня, толкова пшеница, яренца,
агънца, теленца и прасенца в тази къща...".
Другите поставя на купчинка пред огнището
и сяда върху тях. Това се прави, за да мътят
квачките и домашните птици през годината
и да дойдат по-скоро годежници, т.е. момци
за момите. След това на сполазникът се
дават сито с пшеница и той поръсва из
къщата, като благославя: "Да се роди дето
рало ходи, дето ходи и не ходи!". За благословията си на полезникът се дарява пшеница,
орехи и сушени плодове.
Първият гостенин се кани на богата трапеза,
както изисква българското гостоприемство.
Стопаните го черпят с ракия, вино и му
дават специален “игнатски кравай”. Ако годината се окаже изобилна, на следващия
Игнажден те канят отново същия човек да
споходи първи дома им.
Много пъти къщата се спохожда от домашни
животни. Народът посреща такива сполазници с радост и благодарност. На животното
се дава хляб, а неговият полез се смята за
добър знак.
На празника не бива да се изнася нищо от
къщи - огън, жар или сол, за да не се изнесе
късметът и берекетът от дома. Не се иска
и не се дава нищо назаем. На този ден, който
от стопаните излезе пръв от къщата, обезателно когато се върне, трябва да внесе
пръчки, които слага зад вратата.
Според християнската традиция от този
ден започват родилните мъки на Богородица.
Това е периодът, през който младите и
нераждали жени, наричани "мъченици", не работят, за да забременяват и раждат по-леко
своите деца.
От Игнажден започва и събирането на коледарските дружини.
На Игнажден стопанинът избира и отсича
в гората Бъдника - дъбово или крушово дърво,
което ще гори в дома на Бъдни вечер.
Правят се и много ритуали - бабите слагат
магьоснически билки. Замесеното тесто се
оставя в един ъгъл в стаята. Цяла нощ до
него стои будна омъжена жена, а останалите
играят хоро. Това се повтаря 12 нощи до
Нова година, като се сменя само къщата.
Последната вечер момите и жените разделят
тестото помежду си и го пазят за лек и за
правене на магии.
Тъй като Игнажден означава „пламенен ден”,
на този ден именден празнуват:
Игнат,
Искра, Искрен, Иго, Пламен, Пламена, Огнян,
Оги, Огнемир, Огнемира

Късмет и предсказания
Ако на Игнажден и по Коледа вали
сняг, вещае добра идна година.
Ако на Игнажден времето е облачно,
реколтата ще е добра и в кошерите
ще има изобилие.
Времето през следващите 12 дни на
месеца - от 20 до 31 декември показва времето през 12-те месеца
на идващата година. 20 декември
определя какво ще е времето през
януари.
На този ден момците поставят ечемик под възглавницата си. Според
поверието, ергените ще се оженят
за девойките, които са сънували през
нощта
Не се става от трапезата по време
на ядене, защото кокошките няма да
мътят. Не се излиза на двора, за да
мътят кокошките повече.
Не се шие и плете, за да не се
заплитат червата на кокошките и
да снасят.
Не се вари боб, за да няма градушки.
Не се пере, за да не сполети болест.
Не е добре, ако се зачене дете на
Игнажден.
Бременните и нераждалите не трябва да работят, за да родят лесно.
Не се местят кошери, иначе пчелите
ще бягат.
Мъжете не впрягат добитъка, за да
е здрав и пъргав през цялата година.
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St. Ignatius Day

I

December 20th, St.
Ignatius Day is a
Christian feast which
marks the beginning of
the new year and
Christmas feasts. The
day is related to the
winter solstice and is
considered the
beginning of the new
year. It is also called
Young Year, New Day,
Young Month, Polaz, or
Polazovden.

n Eastern Bulgaria this day marks the
beginning of Christmas feasts. The feast’s eve
is the first Censed Eve. The table is only
Lenten fare. It includes beans, boiled wheat,
stewed dried fruit, cooked corn, cabbage,
onion, pickled peppers, potato with rice,
groats, bread with yeast, rung-shaped buns.
The table should also include raw wheat and
walnuts. A candle is lit on the bread or the
wheat, while the oldest member of the
household walks with incense and burns it. The
ash, the candle, and the walnuts are kept for the
other Censed Eves.
Bulgarians celebrate this big Christian feast under
the names of: “St. Ignatius Day”, “Idinak”
(Northern Bulgaria), “Idinazhden”, “Ignatiovden”
(the Rodopa Mountains), “Polaz” or “Polazov
Den” (Kotel Regions) or Young Year. The feats is
typical for its ritual, called “polyazvane” or
“bulezene”. The feast is devoted to St. Ignatius
Theophorus (God Bearer)
The ritual polyazvane is the most characteristic
of the feast. The first person, who walks into the
home in the morning foretells the health, fertility,
and wealth throughout the year. The first guest,
called the polaznik, is often chosen and invited
by the hosts in advance.
It is believed that if the first person, who comes
to the house is benevolent and wealthy, the year
will be the same. There is a belief that if the
polaznik is a girl, many female animals will be
born.
When the guest-polaznik enters the yard, he/she
salutes the new year and has to take some
splinters and twigs from the chopping log in the

yard, which he/she should bring into the house.
Then the guest uses one of the sticks to stir up
the fireplace and wishes: “As many sparks in the
fire, as many wheat, kids, lambs, calves, and pigs
in this house…“ The guest places the other twigs
and splinters in front of the fireplaces and sits
on them. This is done so that the hens and
poultry lay eggs during the year and bring fiances
for the girls sooner. Then the “polaznik“ is
presented with bolter with wheat and he/she
dusts around the house while blessing: “To be
born where plough is going, where it goes and
were it doesn’t!”. In exchange for the blessing
the polaznik is gifted with wheat, walnuts, and
dried fruit.
The first guest is invited to a wealthy table as
required by Bulgarian hospitality. The owners of
the house treat the guest with rakia, wine and a
special “St. Ignatius Day rounded bun”. Should
the year proves to be wealthy, on the next St.
Ignatius Day the same person is invited to visit
their house.
Many times the house is visited by domestic
animals. People welcome such guests with joy
and gratefulness. The animal is given bread, and
is considered a good sign.
Nothing should be taken out of the home on
this feast – fire, embers, or salt in order for luck
and fertility to stay in the house. Nothing should
be borrowed or loaned. On this day the first of
the owners who comes out of the house has to
bring sticks in when returning and to put them
behind the door.
According to Christian tradition this is the day
on which Virgin Mary’s birth labour started. This
is the period during which young women, who
had not given birth and are called “martyrs” do
not work in order to get pregnant and give
easier birth to their children.
The gatherings of carol-singing groups, called
koledari, start from St. Ignatius Day.
On St. Ignatius Day the owner chooses and
cuts the yule-log, the budnik in the forest. It has
to be oak or pear tree, which will burn in the
house on Christmas Eve.
There are many rituals against wealth-stealing
sorcerers, healing, foretelling, and magic. Women
and girls gather in one house in the eve of the
feast for healing and magic and two of them
knead dough with their backs to the noshtvas (a
wooden bowl for kneading), in which the
grannies put magical herbs. The kneaded dough
is left in a corner of the room. It is guarded
throughout the night by a married woman while
the rest are dancing on the horo. This is
repeated for 12 nights until New Year’s Day with
only the house changing. On the last night the
women and girls distribute the dough among
themselves and keep it for healing and magic.
Since St. Ignatius Day means “fiery day” it is
celebrated as name day by: Ignat, Iskra, Iskren,
Igo, Plamen, Plamena, Ognyan, Ogi, Ognemir,
Ognemira.

Fortunes and foretells
• If it is snowing on St. Ignatius Day
and Christmas, the next year will be
good.
• If it is cloudy on St. Ignatius Day,
the crops will be good and beehives
will be rich.
• The weather during the next 12
days of the month – from 20th until
31st foretell the weather in the next
12 months of the year. December
20th foretells what the weather will
be in January.
• On this day boys put barley under
their pillows. According to popular
belief, lads will marry the girl they
have dreamt of that night.
• No one should leave the table
during eating, because hens won’t
lay eggs. No one should come out
to the yard so that the hens will lay
more eggs.
• No sewing and knitting, to avoid
volvulus of the hens and lack of
eggs.
• No cooking beans to avoid hails.
• No washing to avoid disease.
• It is not good to conceive a child
on St. Ignatius Day.
• Pregnant women and those who
had not given birth should not work
to ensure easy birth.
• No moving beehives, or the bees
will fly away.
• Men do not yoke the cattle, so it
can be healthy and agile throughout
the entire year.
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Бъдни вечер, 24
декември, вечерта е
начало на празника,
възславящ
Рождество
Христово. Бъдни
вечер, наричана още
Малка Коледа, е
светъл, християнски,
семеен празник.
Според библейското
предание на 24
декември започват
родилните мъки на
Дева Мария.
Този ден се нарича
"Бъдни вечер",
защото молитвено
се пожелава всичко
най-добро за в
бъднини
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В

(Малка Коледа) – традиции и обичаи

ажен момент от традициите на
празника е тържествената трапеза, с
която приключва 40-дневния пост. По
традиция на нея се събират най-близките, семейството и роднините.
Приготвят се нечетен брой постни
ястия – 7, 9 или 11 (колкото са дните
в седмицата и месеците на бременността).
В менюто трябва да присъства варен фасул,
пълнени чушки, постни сарми, варено жито,
тиквеник, ошав, чесън, пчелен мед, орехи,
плодове, обреден хляб и др. Вярва се, че
колкото повече са ястията, толкова побогат ще бъде домът и по-здрави ще са
домакините през годината. На този ден
празнуваме раждането на Исус Христос, а
също и скъсяването на нощта и набъбването на деня. Затова на трапезата трябва да
преобладават храните, които при готвене
набъбват – жито, боб и ориз. Правило е, че
веднъж седнал на пазничната трапеза, не се
става, докато не приключи вечерята.
Тържествената вечеря започва, като найвъзрастният от рода прекадява с тамян
трапезата, къщата, оборите и градината и
прочита молитва, за да прогони злите духове. Основните цветове на украсата на
елхата са червено, жълто, златно. Това са
цветовете на слънцето и на огъня, а запалените свещи символизират искрици от
горящ бъдник. Обредният хляб е празнично
украсен. В него се слага сребърна, а в миналото се е слагала и златна пара за късмет.
Най-възрастният мъж в семейството разчупва хляба и раздава по едно парче.
Първото парче се оставя за Богородица и
починалите, второто е за къщата, а следващите се раздават на всеки член от
семейството според възрастта. Обреден
хляб се дава и на домашните животни. На
късметлията се пада сребърната пара. Ако

тя е в парчето, отделено за Богородица или
в парчето наречено за къщата, годината ще
е много добра за всички.
Правят се и обредни хлябове за коледарите,
които ще посетят дома след вечеря. Вити,
превити краваи, украсени с чемшир, здравец
и бръшлян. За малките момчета – те са
кръгли с дупка в средата, гевреци или във
формата на подкова, а за момичетата са
като осморки.
След приключване на вечерята трапезата не
се прибира, за да може Бог да дойде да
вечеря.
Всички очакват идването на коледарите.
Около полунощ те се събират и започват да
обикалят селото, къща по къща, като винаги започват от изток. Коледарите са само
мъже, млади, сгодени или наскоро женени.
Облечени са в традиционна празнична носия,
закичени с китки и венци от сушени плодове, пуканки, стафиди. Влизайки в дома, те
пеят специални песни, които изразяват
пожелания за благополучие, здраве, брак.
Коледарската благословия се изрича от водача, в бързо темпо, като държи подарения
от най-младата жена във фамилията, или
мома, коледарски кравай. Освен с него коледарите се даряват и с месо, боб, брашно,
вино и др. В Западна България коледарската
дружина включва старец, старица, четирима
певци и гайдар, които разиграват пантомима с хумористичен характер. Ритуалът
трябва да се проведе от полунощ до изгрев
слънце на Коледа. Счита се, че с песните и
костюмите си коледарите разгонват злите
духове. Бъдни вечер свършва, когато коледарите се приберат по домовете.
Стари традиции разказват, че под софрата
се слага слама, напомняща за Витлеемските
ясли, в които е родила Дева Мария.
В огъня през цялата нощ трябва да гори
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дъбово или крушово дърво, наричано бъдник,
което с топлината и светлината си символизира раждането на новото Слънце и на
Иисус Христос. По това как гори бъдникът,
се гадае за плодородието през новата година.
Бъдникът се подготвя още на Игнажден.
Отсича се, носи се на рамо, за да не докосне
земята и се миросва в къщата. Миросването
се състои в пробиването на дупка, в която
се поставя вино, зехтин и тамян и след
запушването й се увива с бяло ленено платно.
Този ритуал до запалването на дървото се
съпровожда с песни и това е неотменима
част от празника, защото се вярва в неговата магическата и лечебна сила.
На сутринта на Коледа бъдникът се гаси с
вино. От неизгорелите части на дървото се
правят кръстчета, или се вграждат в ралото
като символ на селския труд и плодородието.
Пепелта от бъдника се използва за лек или се
разпръсква за плодородие в нивите.
На Бъдни вечер се извършват магически
действия и гадаене за плодородие, за здраве и
благополучие на всеки член от семейството.
Среднощ по домовете тръгват коледарите.
На този ден именден празнуват: Евгени,
Евгения, Жаки, Жени, Джени, Джейн, Женя,
Благороден, Благородна, Малчо, Мален,
Малена, Малин.

Постни зелеви сарми
Късмет и предсказания

* Мома или момък могат да узнаят името на
бъдещия си годеник или годеница. Затова трябва
да успеят да станат незабелязано от трапезата и
да подслушат какво си говорят съседите. Първото
мъжко или женско име, което чуят, ще е името на
човека, когото ще срещнат още по празниците.
* Листата на бръшляна от трапезата, сложени
под възглавницата, могат да предскажат здравето
на този, който е преспал върху тях. Ако са останали свежи и зелени до сутринта, човекът ще е
здрав през годината.
* На въглен може да се предскаже плодородието и
времето през годината. Наричат се 12 въглена за
12-те месеца и пепелта показва дали ще бъдат
благоприятни за реколтата и човека. За изобилието на месеците през годината се гадае и с лук и
сол. След като всички си легнат, домакинята разрязва глава кромид лук и слага в 12 люспи 2-3
щипки сол. Нарича ги на 12-те месеца и ги качва
на покрива на къщата. На сутринта гледа дали
солта се е стопила или не. Ако се е стопила,
съответният месец ще е дъждовен и плодороден.
* Ако солта е останала и се е втвърдила, месецът
ще е сух и неплодороден.
* Ако пепелта от бъдника на сутринта е много,
много ще е и плодът по земята и стоката. На
Бъдни вечер се разчупват орехите, които са наречени на всеки още на Игнажден. Ако при счупването те останат цели, ако са бели и едри, човекът
ще е здрав и ще му върви през годината.

Продукти: 5 глави кромид лук, 200 г ориз, 200 мл топла вода, 50
мл олио, 1 ч л захар, смлян черен пипер, щипка сладък червен пипер,
листа от една кисела зелка.
Начин на приготвяне: В мазнината се задушава ситно нарязаният лук. Когато лукът е готов, върху него се изсипва оризът, който
се запържва съвсем леко и се залива с 200 мл топла вода. Подправя
се със захарта и смления черен пипер. Оставя се да ври, докато се
изпари течността. От листата на киселото зеле се изрязват
дебелите твърди части и всеки лист се разделя на две. Във всяка
половинка зелево листо се слага 1 ч л от сместа. Сармите се сгъват като плик и се навиват. Нареждат се плътно на кръгове в
тенджерата, която е постлана с изрязаните твърди части от
зелевите листа. Отгоре се покриват също със зелево листо.
Поръсва се само с малко сладък червен пипер. Похлупват се и се
поставят на тих огън да се задушават. От време на време се
разтръсква тенджерата. Когато омекнат сармите, по малко се
налива 1 чаша топла вода (не наведнъж).

Символика на Коледната трапеза
* Сложете на масата мед – за да ви
е сладък животът.
* Лук сложете, за да е много имотът, като люспите му.
* Чесънът пази от зли сили. Скилидка
от него се носи през цялата година
против уроки, гласи поверието.
* Житото, най-важната храна на българина, също трябва да е на трапезата, житните класове са стилна украса за празничната маса.
* Добре е да сложите семки тиквени, слънчогледови и много ядки.
* По орехите можете да гадаете за
здраве и късмет, хубава ли е ядката,
болестите ще бъдат далече от вас
и домът ви ще е пълен, гнила ли е –
чакайте неприятности. В България се
вярва, че орехът е свято дърво и
само се сади. Ако човек го засее,
бързо ще умре. Орехите са задължителни за трапезата на Бъдни вечер.
Всеки член от семейството трябва
да си избере един, да го счупи и по

съдържанието му да разбере каква ще
е следващата година – бедна или
богата.
* Напълнете фруктиера с плодове
* Напълнете кана с червено вино.
* Не забравяйте елхови клонки и
свещи да красят масата ви..
* Вечерята започва рано. Найхубавата част от празника е, че
семейството се е събрало, всички
заедно и споделения трепет от очакването на празника не може да бъде
заменен и от най-скъпото меню.
*Сложете на трапезата на Бъдни
вечер пясък – той ще пази дома ви
от зли сили. Освен това, той е символ на раждането, на съществуването на човека. Ако нямате възможност да бъде пясък, сложете сол.
* Ако сте мома за женене, първата
хапка от питата трябва да я заделите. Преди да си легнете, я слагате
под възглавницата си – когото сънувате, за него ще се омъжите.
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Christmas Eve,
December 24, is the
beginning of the
holiday celebrating
Christmas. Christmas
Eve, also known as
Small Christmas, is a
great Christian family
holiday. According to
the biblical tradition,
on December 24 Our
Lady's labor began.
This day is called
Christmas Eve,
because people wish
with prayers all the
best for the future.
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Christmas Eve
(Small Christmas) Traditions and Customs

A

n important moment of the holiday
tradition is the holiday table which brings
to an end the 40 day Advent fast.
According to the tradition, at the table sit
near and dear, family and relatives. The
feast consists of an odd number of
vegetarian dishes – 7, 9 or 11 (the same
as the number of the days of the week and the
number of the months of pregnancy). The meal
should include boiled beans, stuffed peppers, stuffed
cabbage or stuffed vine leafs, boiled wheat, pumpkin
pastry, stewed dry fruit, garlic, honey, walnuts, fruits,
ritual (traditional) bread etc. It is believed that the
more the dishes, the richer the home and the
healthier the householders will be all the year round.
On this day, the birth of Christ is celebrated as well
as the night's becoming shorter and the day's starting
to grow longer. That is why foods that swell when
cooked should prevail on the table – wheat, beans
and rice. The rule is that once they sit on the holiday
table, no one gets up before the dinner is finished.
The festive dinner starts when the oldest person in
the family burns incense around the table, the
house, the cattle-sheds and the gardens and says a
prayer to chase evil spirits away. The main colors of
the Christmas tree decoration are red, yellow and
gold. These are the colors of the sun and the fire,
while the burning candles symbolize sparkles of a
burning yule-log.
The ritual bread is richly decorated with a silver coin
inserted into it. In the past they used to put golden
coin inside which was believed to bring luck. The
oldest man in the family breaks the bread and gives
a piece to everyone. The first piece is left aside for
Mary and for the departed; the second piece is for
the house, and the other pieces are given to the
members of the family according to their age. Ritual
bread is also given to the domestic animals. The
luckiest person is the one who gets the piece with
the silver coin. If the silver coin is in the piece left
for Our Lady, or in the piece which is meant for
the house, the year is going to be good for all.
Ritual loaves of bread are also baked for the
coledari, or carolers, who will visit the home after
dinner. These are ring-shaped cakes decorated with
boxshrub, wild geranium and ivy. For the small boys,
the breads are round with a hole in the middle,
ring-shaped buns or in the shape of a horseshoe,

while for the girls they are 8-shaped.
When the dinner is over the table is not cleared so
that God can come and have dinner, too.
Everybody is eagerly waiting for the carolers to come.
The carolers gather together around midnight and
start going round the village from house to house,
always starting from the East. The carolers are only
young men, engaged or just married. They are
dressed in traditional holiday costumes, decorated
with flowers and garlands of dried fruits, popcorn
and raisins. As they enter the house, they sing songs
for prosperity, health, or marriage. The oldest caroler
says a quick blessing as he holds the ring-shaped
cake given to him by the youngest woman in the
family or by an unmarried woman. The carolers are
also given meat, beans, flour, wine etc. In West
Bulgaria, the group of carolers includes an elderly
man, an elderly woman, four singers, and a bagpipe
player, all of whom perform a humorous pantomime.
This ritual should take place from midnight to sunrise
on Christmas. It is believed that the carolers'
costumes and songs chase the evil spirits away.
Christmas Eve ends when the carolers go back to
their homes. Tradition has it that some straw should
be put under the table symbolizing the manger of
Bethlehem where Mary gave birth to Jesus.
The fire should be burning during the entire night
– it is usually an oak or pear log, also called Yule-log,
the warmth and light of which symbolizes the birth
of the new Sun and of Jesus. People make
predictions for the prosperity of the year to follow
watching the way the Yule-log burns.
The Yule-log is prepared the night before the holiday.
It is cut and carried on shoulder so as not to touch
the ground, and when brought into the house, it is
anointed. The anointment process involves making a
hole into the log in which they pour wine, olive oil
and incense. Then the hole is plugged up and the
log is wrapped in white linen. Songs are sung during
the whole ritual until the log is lit, all this being an
inseparable part of the festivity since it is believed
that the ritual has magical and healing powers.
On Christmas morning, they pour wine over the
Yule-log so as to extinguish it. The Yule-log parts that
haven't burnt are made into crucifixes or inserted
into the body of the wooden plough, thus
symbolizing farmers' toil and fertility. The ashes from
the Yule-log are used as a cure or dispersed in the

празници holidays
fields so as to bring rich crop.
On Christmas Eve, divinations are made for
fecundity, health and well-being for every member
of the family. At midnight, the carolers go round
from house to house.
On this day, people called: Evgeny, Evgenia,
Zhaky, Zheny, Jenny, Jane, Blagoroden, Blagorodna,
Malcho, Malen, Malena, and Malin celebrate their
name day.

Good luck and
fortune-telling
• An unmarried lass or lad can learn the name of
their future fiancе or fiancеe. In order to do this,
they have to slip away from the festive table
unnoticed and eavesdrop on their neighbors’
conversations. The first male or female name they
hear will be the name of the person they will meet
while the holiday still lasts.
• The ivy leaves from the festive table, if put under
the pillow, can predict the health of the person who
slept on it. If they are still fresh and green in the
morning, the person will be healthy during the year.
• Embers are used to predict what the weather will
be like, and whether the year to follow is going to
be abundant. 12 embers symbolize the 12 months of
the year, and the ash shows whether the months will
be favorable for the harvest and the people.
• Divination with onions and salt is used to predict
abundance in the months of the year to follow. When
everybody has gone to bed, the housewife slices an
onion and puts 2-3 pinches of salt into 12 onion
slices symbolizing the 12 months of the year. She puts
them on the roof of the house and in the morning,
she checks whether the salt has vanished or not. If it
has, there will be rain and abundance in the
corresponding month. If the salt is there and has
remained solid, then the month will be dry and
barren.
• If there is a great amount of ash from the Yule-log
in the morning, then there will be a good harvest
and livestock in the year to follow.
• On Christmas Eve, walnuts, which each member of
the family has been given on the day of Ignatius of
Antioch, are cracked. If the kernel of the walnut is
big and white and intact after the nut being cracked,
the person will be healthy and lucky during the year.

Vegetarian stuffed cabbage leaves
Ingredients: 5 onions, 200g rice, 200ml warm
water, 50ml sunflower oil, 1 teaspoon sugar, ground
black pepper, a pinch of red pepper, leaves of
pickled/sour cabbage.
Method of preparation: Fry the finely chopped onion
in oil. When the onion is cooked, add the rice, and fry it a little bit,
then pour 200ml water. Spice with sugar and ground black pepper. Leave
it to boil down. Cut the thick hard parts from every leaf of the sour
cabbage and cut the leaf in two. Put in every half leaf 1 teaspoonful of
the mixture. Wrap the leaf tightly. Cover the bottom of the saucepan with
the thick parts of the leaves and arrange the stuffed leaves in circles. Put
one big leaf on top. Sprinkle with a little bit of red pepper. Cover and
put to simmer. Shake the saucepan from time to time. When the stuffed
leaves become soft, add 1 cup of hot water (do not pour the whole
quantity one at a time, add parts of it).

Christmas Feast Table And What It Symbolizes:
*Put honey on the table for sweet life.
*Put an onion on the table – its many
peels symbolize abundance.
*Garlic protects from evil spirits. The
saying goes that if you carry a clove of
garlic during the whole year, it will
protect you against evil eyes.
* Wheat, the most important food for
the Bulgarians, should be present on the
festive table; an ear of wheat is a stylish
decoration for the holiday table.
*It is good to put on the table pumpkin
seeds, sunflower seeds and a lot of nuts.
*You can use walnuts to make
predictions for health and good luck: if
the kernel is good, illnesses will run away
from you, and your house will be
affluent. If the kernel is rotten – trouble
is in store for you. People in Bulgaria
believe that the walnut is a sacred tree
which is self-grown. If a person plants a
walnut, he or she will die soon. Walnuts
are a must on the Christmas Eve table.
Each member of the family has to
choose a walnut, to crack it and then
predict what the year to follow is going
to be – rich or poor.
*Fill up a bowl with fruit.
*Fill a jug with red wine.
*Remember to decorate the table with
alder branches and candles.

*The dinner starts early. The best part of
the holiday is that the family is together
and share the excitement of the
expectation of the holiday, which cannot
be replaced even with the most
expensive restaurant menu.
*Put a bit of sand on the table on
Christmas Eve – it will protect your
home from evil power. Also, sand
symbolizes birth and human kind. If you
do not have sand, you can put some
salt instead.
*A young unmarried woman should put
aside the first bite of the ritual bread.
She should put it under her pillow – the
person she sees in her dream is the one
she is going to marry.
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Коледа
На 25 декември
целият
християнски свят
празнува Коледа.
Това е денят, в
който празнуваме
раждането на Исус
Христос. Има
поверие, че в
коледната нощ
небето "се отваря"
и се сбъдват
желания

On December 25th
the entire Christian
world celebrates
Christmas. This is
the day on which we
celebrate the birth of
Jesus Christ. There
is a belief that in the
Christmas night the
sky opens and
wishes come true
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М

ного от традициите съчетават
християнски с езически ритуали.
На този ден рано сутрин, празнично облечени, всички отиват на
тържествена църковна служба,
след която се събират на общо
хоро.
В празничното коледно меню вече присъства блажна храна – свинско месо с кисело
зеле, печена кокошка, надецина, кюфтета,
пастърма, сарми, обредна прясна пита,
баница с месо или сирене, медени сладки.
Празничната трапезата не се вдига цял
ден. Ходи се на гости на близки и роднини, кумове и кръстници.
Коледа се празнува три дни, като трети-

ят ден - 27 декември, е Стефановден,
когато празнуват всички именници и
посрещат гости. На този ден се правят
взаимно посещение и гостувания.
Според народното вярване, от Коледа
започват 12 “мръсни” дни. През тези дни,
по света обикалят нечисти сили, които
навреждат на хората, затова се спазват
много забрани. Не се излиза навън, преди
да са пропели първи петли, жените не
предат, не тъкат, не шият и перат.
На този ден именден празнуват: Божил,
Божан, Божана, Божин, Райко, Радко,
Радомир,Радослав, Радостин, Руска, Руско,
Ицо, Kристинa, Kристиaн, Kристиaнa,
Христина, Христо.

Christmas

М

any of the traditions combine
Christian with pagan rituals.
On this day, in the early morning,
everyone dressed in festive clothing
goes to a solemn church mass, after
which they gather for a common
dance, called horo.
The festive Christmas menu now includes meat
food – pork with sour cabbage, roasted hen,
sausage, meatballs, dried meat, stuffed
cabbage/wine leaves, ritual fresh bread, banitsa
with meat or cheese, honey sweats. The festive
table is not cleaned throughout the day.
People visit relatives and close ones, best men
and godparents.

Christmas is celebrated for three days with the
third day being St. Stephen’s Day, when all
who have name day celebrate and welcome
guests. This is a day for mutual visits.
According to the folk belief 12 “foul” day start
on Christmas. During these days unholy
powers, who want to do harm to people, roam
the world. That is why a lot of prohibitions are
kept. One should not go out before first cockcrow, women do not spin, weave, sew, and do
the laundry.
This day is celebrated as name day by:
Bozhil, Bozhan, Bozhana, Raiko, Radko,
Radomir, Radoslav, Radostin, Ruska, Rusko, Itso,
Kristina, Kristian, Kristiana, Hristina, Hristo.

Стефановден е
третият ден на
Коледа и
последният празник
за годината. За
него хората
разказват, че
“затваря кръга” на
старата година.

празници holidays

Стефановден

М

Български традиции и обичаи

ладите семейства ходят на гости
на кумовете си или на по-възрастни роднини. На трапезата се
събира цялото семейство и се
приготвят месни ястия, като
традиционното свинско с кисело
зеле и баница с месо. Един от
основните обичаи, свързани с 27 декември,
носи името ладуване.
Всички неомъжени жени топят китки, привързани с пръстен, гривна или обеца в
ново менче, пълно с вода На другата
сутрин една от момите, облечена като
булка, вади китките от менчетата и
нарича за женитба и щастлив семеен
живот. Момите слагат ечемик под възглавниците си и се надяват да сънуват бъдещите си съпрузи през нощта.
Ладуването на Стефановден е характерно
за Средна и Северна България, Средна гора
и отделни райони в Западна България.
Ладуването е колективно гадаене за
женитба.
На Стефановден се спазват обичаите за
Мръсните дни. Според народните вярвания
през тези дни жените не бива да метат,

да предат, нито да мият косите си.
Мъжете пък не трябва да перат ризите
си. Смята се, че при неспазването на тези
забрани нарушителите им ще се разболеят
от лоши болести. През този период хората се пазят от зли сили. Не се ходи навън
през нощта, а жените следват редица
обичаи, за да предпазят домовете си от
злото
Православната църква почита паметта на
създателя на първата християнска общност - мъченик Свети Стефан. Юдеите
завидели за успешната, набираща сила
новосъздадена общност и обявили Св.
Стефан за измамник, след което го пребили с камъни. Единствено Света Богородица
се молила за него.
Според статистиката Стефан е сред найразпространените имена в България. В превод името означава ”венец”.
На този ден именден празнуват:
Стефан, Стефана, Стефания, Стефи,
Фани, Венцислав, Венцислава, Запрян,
Стамен, Стамена, Станимир, Станимира,
Стоил, Стоилка, Станка, Станчо, Стоян,
Стоянка, Таня

St. Stephen’s Day
Bulgarian Traditions and Customs

St. Stephan’s Day is the third day of Christmas and
the last feast of the year. People say that it “closes the
circle of the previous year.

y

oung families visit their best men or
their older relatives. The entire
family gathers around the table. The
meals are made from meat, such as
the traditional pork with sour
cabbage or banitsa with meat. One
of the main customs related to
December 27th is called “laduvane”.
All unmarried women soak bunches bind
with a ring, a bracelet, or an earring in a
new copper filled with water. On the next
morning, one of the girls dressed like a
bride pulls the bunches out of the coppers
and foretells of marriage and happy family
life. The girls place barley under their
pillows and hope to dream their future
husbands during the night.
Laduvane on St. Stephen’s Day is
characteristic of Middle and Northern
Bulgaria, Sredna Gora and separate regions
in Western Bulgaria. It is a collective
foretelling of marriage. The Foul Days
customs are kept on St. Stephen’s Day.
According to folk belief during these days

women should not sweep, weave, or wash
their hairs. Men should not wash their
shirts. It is believed that whoever breaks
these prohibitions, would fall ill from bad
diseases. During this period people protect
themselves from ill powers. They don’t go
out at night, and women keep a series of
customs to protect their homes from evil.
The Orthodox church honors the memory
of the establisher of the first Christian
community – the martyr St. Stephen. The
Israelites grew envious of the thriving
newly-established community and declared
St. Stephen a deceiver, after which they
beat him to death with stones. Virgin Mary
was the only one praying for him.
According to statistics Stephen is one of the
most widespread names in Bulgaria. The
translation of the name means “wreath”.
This day is celebrated as name day by:
Stephan, Stephana, Stephania, Stephi, Fani,
Ventsislav, Ventsislava, Zapryan, Stamen,
Stamena, Stanimir, Stanimira, Stoil, Stoilka,
Stanka, Stancho, Stoyan, Stoyanka, Tanya.
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Януари
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.)

January
January
January
January
January
January

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

Февруари
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.)

February
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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)

kalendar календар

Март

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

Април

Мarch

March
March
March
March
March
March
March
March

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

Аpril

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

April
April
April
April
April
April
April

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

Май

Мay

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

May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May

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

Юни

June

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

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

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

July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July
July

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

Aвгуст

August

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

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

Септември

September

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

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

Оctober

1 – КИПЪР, Ден на независимостта (1960 г.)
1 – КИТАЙ, Ден на провъзгласяване на републиката (1949 г.)
1 – НИГЕРИЯ, Ден на независимостта (1960 г.)
2 – ГВИНЕЯ, Годишнина от обявяването на независимостта (1958 г.)
3 – ГЕРМАНИЯ, Ден на германското единство
3 – РЕПУБЛИКА КОРЕЯ, Ден на основаване на нацията
4 – ЛЕСОТО, Национален празник (1966 г.)
9 – УГАНДА, Обявяване на независимостта (1962 г.)
12 – ЕКВАТОРИАЛНА ГВИНЕЯ, Национален празник
12 – ИСПАНИЯ, Национален празник
24 – ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ, Ден на ООН
24 – ЗАМБИЯ, Ден на независимостта (1964 г.)
26 – АВСТРИЯ, Национален празник
27 – ТУРКМЕНИСТАН, Ден на независимостта
28 – ЧЕХИЯ, Ден на провъзгласяването на независимостта на
Чехословакия (1918 г.)
29 – ТУРЦИЯ, Провъзгласяване на републиката (1923 г.)

1 – CYPRYS, Independence Day (1960)
1 – PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, Anniversary of the
Founding of the People’s Republic of China (1949)
1 – NIGERIA, Independence Day (1960)
2 – GUINEA, Independence Day (1958)
3 – GERMANY, Unity Day
3 – REPUBLIC OF KOREA, Foundation Day
4 – LESOTHO, National Day (1966)
9 – UGANDA, Independence Day (1962)
12 – EQUATORIAL GUINEA, National Day
12 – SPAIN, National Day
24 – UNITED NATIONS, UN Day
24 – ZAMBIA, Independence Day (1964)
27- AUSTRIA, National Day
27 – TURKMENISTAN, Independence Day
28 – CZECH REPUBLIC, Independent Czechoslovak
State Day (1918)
29 – TURKEY, Republic Day (1923)

Ноември

November

1 – АЛЖИР, Национален празник (1954 г.)
3 – ПАНАМА, Ден на независимостта (1903 г.)
4 – РУСИЯ – Ден на национално единство
9 – КАМБОДЖА, Ден на независимостта (1953 г.)
11 – АНГОЛА, Ден на независимостта (1975 г.)
15 – ПАЛЕСТИНА, Ден на независимостта (1988 г.)
18 – ОМАН, рожден ден на Н. В. султан Кабус
Бин Саид Ал Саид (1940 г.)
18 – ЛАТВИЯ, Ден на независимостта
22 – ЛИВАН, Ден на независимостта (1943 г.)
28 – АЛБАНИЯ, Ден на независимостта (1912 г.)
28 – МАВРИТАНИЯ, Ден на независимостта

1 – ALGERIA, Independence Day (1954)
3 – PANAMA, Independence Day (1903)
4 – Russia – The Day of National Unity
9 – CAMBODIА, Independence Day (1953)
11 – ANGOLA, Independence Day (1975)
15 – PALESTINE, Independence Day (1988)
18 – OMAN, National Day and Birthday
of Sultan Qaboos (1940)
18 – LATVIA, Proclamation of Independence
22 – LEBANON, Independence Day (1943)
28 – ALBANIA, Independence Day (1912)
28 – MAURITANIA, Independence Day

Декември
1 – РУМЪНИЯ, Национален ден (1918 г.)
1 – ЦЕНТРАЛНОАФРИКАНСКА РЕПУБЛИКА, Национален празник
2 – ЛАОС, Ден на провъзгласяване на републиката (1975 г.)
2 – ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА, Национален празник
5 – ТАЙЛАНД, Рожден ден на крал Бумибол Адуадулядет (1927 г.)
6 – ФИНЛАНДИЯ, Провъзгласяване на независимостта (1917 г.)
11 – БУРКИНА ФАСО, Провъзгласяване на независимостта (1958 г.)
12 – КЕНИЯ, Ден на независимостта (1963 г.)
16 – БАХРЕЙН, Национален празник
16 – КАЗАХСТАН, Ден на независимостта (1991 г.)
18 – КАТАР, Национален празник
18 – НИГЕР, Провъзгласяване на републиката
18 – Международен ден на мигрантите
23 – ЯПОНИЯ, Рожден ден на Н. В. император Акихито (1933 г.)
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December
1 – ROMANIA, National Day (1918)
1 – CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, National Day
2 – LAOS, Republic Day (1975)
2 – UNITED ARAB EMIRATES, National Day
5 – THAILAND, National Day (King’s Birthday) (1927)
6 – FINLAND, Independence Day (1917)
11 – BURKINA FASO, Independence Day (1958)
12 – KENYA, Independence Day (1963)
16 – BAHREIN, National Day
16 – REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, Independence Day (1991)
18 – QUATAR, National Day
18 – NIGER, Republic Day
18 – International Migrants Day
23 – JAPAN, Birthday of His Majesty the Emperor (1933)
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Заповядайте в почивна база АDИС,
к.к. Златни пясъци

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”.

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
ПОЧИВНА БАЗА АДИС ПРЕДЛАГА:

ADIS Holiday Inn offers:

v охраняем паркинг

v Security parking

v ресторант

v Restaurant

v кафе-бар

v Coffee bar

v панорамна тераса

v Panoramic terrace

v 24-часова жива охрана

v 24-hour security

v конферентна зала

v Conference hall

Щастлива Нова година!

В това специално време от годината
Екипът на АДИС ЕООД иска да
Ви поднесе своите искрени
Пожелания за щастливи зимни празници
И преуспяващ бизнес през идващите дни!

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
holidays

Happy New Year!

In this special time of the year, ADIS Real
Estate would like to extend to you our sincere wishes
for an enjoyable holiday season and
successful business in the forthcoming days!

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!

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

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

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

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

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

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

 èêàÖåà à äéäíÖâãà
 RECEPTIONS & PARTIES

