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Програма за културните събития - юли и август

1 ÞËÈ
19.00 ÷. “Ãîäåæ” - ñïåêòàêúë íà Íàöèîíàëåí öåíòúð 
çà òåàòúð è ìóçèêà Ðàçãðàä, ðåæèñüîð Áîãäàí Ïåò-
êàíñêè, ñ ó÷àñòèåòî Àëåêñàíäúð Êàäèåâ 

Äîì íà êóëòóðàòà “Åìàíóèë Ìàíîëîâ”
4 - 5 ÞËÈ 

Íàöèîíàëåí ôåñòèâàë çà àâòåíòè÷åí ôîëêëîð “Ïåñ-
íè â ïîëèòå íà Áàëêàíà”

Îðãàíèçàòîð - Í× “Ñâåòëèíà 1927” ñ. Æúëòåø
ñ. Æúëòåø

9 - 11 ÞËÈ
Ãàáðîâî Äæàç 2015 
Îðãàíèçàòîðè: Îáùèíà Ãàáðîâî, Ôîíäàöèÿ “Àðò 
îôèñ”, ôîíäàöèÿ “Àìåðèêà çà Áúëãàðèÿ”, Êëóá íà áó-
äèòåëèòå - Ãàáðîâî

Äâîðà íà Íàöèîíàëíà Àïðèëîâñêà ãèìíàçèÿ
11 ÞËÈ 

Âòîðè íàöèîíàëåí ôåñòèâàë “Ôîëêëîðíè Ïúòåêè” 
2015

Ïðèêëþ÷åíñêè ïàðê “Íåçàáðàâêà”
15 ÞËÈ

17.00 ÷. Îòêðèâàíå íà èçëîæáà íà Ïîñîëñòâîòî íà  
Àçåðáàéäæàí

Çàëà “Âúçðàæäàíå”
16 ÞËÈ

19.00 ÷. “Áàë â Ñàâîÿ” - îïåðåòà îò Ïîë Àáðàõàì, ïîñ-
òàíîâêà íà ÌÄÒ “Êîíñòàíòèí Êèñèìîâ” - Â. Òúðíîâî

Äîì íà êóëòóðàòà “Åìàíóèë Ìàíîëîâ”
18 ÞËÈ

11.00 ÷. 178 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî íà Âàñèë Ëåâñêè - 

ïîäíàñÿíå íà öâåòÿ
Ïàìåòíàòà ìîðåíà â ãðàäèíêàòà 

äî Ðåãèîíàëíà áèáëèîòåêà “Àïðèëîâ - Ïàëàóçîâ”
11.30 ÷. Âúçñòàíîâêà íà ëåòåí îáè÷àé

ÀÅÊ “Åòúð”
18 - 23 ÞËÈ

Ìåæäóíàðîäíà ëÿòíà àêàäåìèÿ çà êàìåðíà ìóçèêà - 
Äèðåêòîð Êàìåí Ïåòêîâ

Õóäîæåñòâåíà ãàëåðèÿ “Õðèñòî Öîêåâ”
ÊÎÍÖÅÐÒÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ:

20 þëè, ïîíåäåëíèê, 19 ÷àñà, 
ÕÅÄÚÐ ÁÐÎÄÁÅÍÒ - öèãóëêà, Õðèñòîôîð Ìèõàéëîâ - 
öèãóëêà , Âåñåëà Ïåíåâà - ïèàíî

21 þëè, âòîðíèê, 19 ÷àñà
Êîíöåðò íà ïðåïîäàâàòåëè îò àêàäåìèÿòà  

22 þëè, ñðÿäà, 19 ÷àñà
Êîíöåðò íà ó÷åíèöè è ñòóäåíòè îò àêàäåìèÿòà 

23 þëè, ÷åòâúðòúê, 19 ÷àñà
Êîíöåðò íà ó÷åíèöè è ñòóäåíòè îò àêàäåìèÿòà ñ Ãàá-
ðîâñêè êàìåðåí îðêåñòúð, äèðèãåíò Èâàí Ñòîÿíîâ

24 - 26 ÞËÈ
Åêîôåñò “Çåëåíèòå èäåè â äåéñòâèå!”, îðãàíèçàòîðè - 
Ôîíäàöèÿ “Òàéì - Åêîïðîåêòè”, ÌÎÑÂ, Îáùèíà Ãàá-
ðîâî

Ìåñòíîñòòà Óçàíà
22 ÀÂÃÓÑÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÍÎ ×ÅÑÒÂÀÍÅ ÍÀ 138 ÃÎÄÈÍÈ ÎÒ ØÈÏ-
×ÅÍÑÊÀÒÀ ÅÏÎÏÅß

Âðúõ Øèïêà
Èçëîæáà - áàçàð “Âèíî è ìåä” 

ÀÈÐ “Áîæåíöè”
29 - 30 ÀÂÃÓÑÒ

Áàëêàíñêè ôîëêëîðåí ôåñòèâàë “Ñâàòáàòà - åäèíñòâî 
è ìíîãîîáðàçèå” (ñ ôèíàíñîâàòà ïîäêðåïà íà Ïðîãðà-
ìà Êóëòóðà íà Îáùèíà Ãàáðîâî)

ÀÅÊ “Åòúð”
31 ÀÂÃÓÑÒ

19.00 ÷. “Àèäà” - ïîñòàíîâêà íà Äúðæàâíà îïåðà Ðóñå
Äîì íà êóëòóðàòà “Åìàíóèë Ìàíîëîâ”



ОЧАКВАМЕ ВИ

СЕВЛИЕВО, ПЛОЩАД “СВОБОДА” ПРЕД ОБЩИНАТА
(ПРИ ДЪЖДОВНО ВРЕМЕ - ЦЕНТРАЛНОТО ФОАЙЕ 

НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО)
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ÀÅÊ "ÅÒÚÐ" - ÃÀÁÐÎÂÎ - ÑÚÁÈÒÈß ÏÐÅÇ ÞËÈ È ÀÂÃÓÑÒ

ÀÅÊ "Åòúð" ïðåäëàãà àáîíàìåíòíà êàðòà çà ïîñåùåíèå, ñ êîÿòî ñàìî íà öåíàòà íà 

òðè áèëåòà, ùå ìîæåòå äà ïðèñúñòâàòå íà âñè÷êè èíòåðåñíè ñúáèòèÿ îò Êóëòóðíèÿ 

êàëåíäàð íà Åòúðà è äà ñè ïîäàðèòå åäíî íåçàáðàâèìî ïðåæèâÿâàíå.

04-05 ÞËÈ
XIII Íàöèîíàëåí ï÷åëàðñêè ñúáîð 
Ïðàçíèêúò å ïîñâåòåí íà Ñâåòè Ïðîêîïèé, ï÷åëèòå, ï÷åëàðèòå è 
ìåäà. Â ñúáèòèåòî ùå âçåìàò ó÷àñòèå óòâúðäåíè ïðîèçâîäèòåëè 
íà ìåä îò öÿëà Áúëãàðèÿ. Íà ñúáîðà ùå ñå ïðåäñòàâè è áîãàò ï÷å-
ëàðñêè èíâåíòàð, ñïåöèàëèçèðàíà ï÷åëàðñêà ëèòåðàòóðà, êîçìå-
òèêà îò ï÷åëíè ïðîäóêòè è äðóãè. ÀÅÊ “Åòúð” êàíè âñè÷êè äà ñå 
âêëþ÷àò â îòïðàçíóâàíåòî íà Ñâåòè Ïðîêîïèé, êîéòî ñå òà÷è çà 
ïðîêîñïèÿ è êúñìåò.

18 ÞËÈ
11.30 ÷. - Âúçñòàíîâêà íà ëåòåí îáè÷àé 

ÎÙÅ ÏÐÅÇ ÞËÈ
Èçëîæáà-áàçàð “Äà ñïè çëî ïîä êàìúê. Àïîòðîïåè” - ãîñòóâà 
ÐÈÌ Ðóñå - Èçëîæáåíà çàëà
Èçëîæáà - “Èç áîãàòñòâîòî íà ôîíäà íà ÀÅÊ “Åòúð” - Èçëîæáå-
íà çàëà äî áèëêàðíèöàòà

05 ÀÂÃÓÑÒ
Îáÿâÿâàíå íà ðåçóëòàòèòå è íàãðàæäàâàíå íà ïîáåäèòåëèòå â 
Íàöèîíàëåí äåòñêè êîíêóðñ “Åòúðà ÷óäåñíî ìÿñòî çà...”

05-09 ÀÂÃÓÑÒ
Âòîðè ðîæäåí äåí íà ìóçååí äåòñêè êúò “Îòêðèé êàêâî óìååø”

29-30 ÀÂÃÓÑÒ
VIII Ôîëêëîðåí ôåñòèâàë “Ñâàòáàòà - åäèíñòâî è ìíîãîîáðàçèå” 
Íà 29 è 30 àâãóñò â ÀÅÊ “Åòúð” - Ãàáðîâî çà îñìà ïîðåäíà ãîäèíà 
ùå ñå ïðîâåäå ôîëêëîðíèÿ ôåñòèâàë “Ñâàòáàòà - åäèíñòâî è ìíî-

ãîîáðàçèå”. Ãîñòèòå íà ìóçåÿ ùå ìîãàò äà ñå íàñëàäÿò íà àâ-
òåíòè÷íèòå êîñòþìè, îáðåäíèÿ ðåêâèçèò, ïåñíèòå è òàíöèòå íà 
ó÷àñòíèöèòå. Ïîäãîòâåíè ñà è àòðàêöèè, ñâúðçàíè ñúñ ñâàòáå-
íèòå òðàäèöèè çà íàøèòå ïîñåòèòåëè, â êîèòî òå ñàìèòå ìîãàò 
äà ñå âêëþ÷àò.
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Ìóçåé �Äîì íà õóìîðà èÌóçåé �Äîì íà õóìîðà è
ñàòèðàòà� Ãàáðîâîñàòèðàòà� Ãàáðîâî
Ìóçåé �Äîì íà õóìîðà è
ñàòèðàòà� Ãàáðîâî

 ЮЛИ
16.07.                     - ДА ЖИВЕЕ КАРНАВАЛЪТ! - МДХС гостува 
в Културен център "Двореца" - Балчик с изложба от фонда 
"Хумор на народите", посветена на габровския карнавал и ев-
ропейските карнавални традиции 
22.07.                    - ГАБРОВСКИ ШЕГИ - МДХС гостува в Народ-
ното събрание на Р. България с тематична колекция от фонда 
"Хумор на народите", посветена на 155-годишнината от обя-
вяването на Габрово за град
01.07. - 31.07.      - ДУШАТА ИМА ФОРМА НА СЪРЦЕ - МДХС 
гостува в мол "Габрово" с тематична изложба фотография от 
фонда "Хумор на народите"
01.07. - 31.07.       - 22. МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА 
ХУМОРА И САТИРАТА В ИЗКУСТВАТА - ГАБРОВО 2015 - 
изложби от 6-те конкурсни раздела: живопис, графика и 
рисунка, карикатура, скулптура, фотография, плакат.

АВГУСТ  
01.08. - 31.08.      - ДУШАТА ИМА ФОРМА НА СЪРЦЕ - МДХС 
гостува в мол "Габрово" с тематична изложба фотография от 
фонда "Хумор на народите"
01.08. - 31.08.       - 22. МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА 
ХУМОРА И САТИРАТА В ИЗКУСТВАТА - ГАБРОВО 2015 - 
изложби от 6-те конкурсни раздела: живопис, графика и 
рисунка, карикатура, скулптура, фотография, плакат.

Êóëòóðåí êàëåíäàð -Êóëòóðåí êàëåíäàð -
ìåñåö þëè è àâãóñòìåñåö þëè è àâãóñò

Êóëòóðåí êàëåíäàð -
ìåñåö þëè è àâãóñò

Ул. "Брянска" № 68; тел.: 066/80 72 29; 0884029374
humorhouse.gabrovo@gmail.com; www.humorhouse.bg

Çà àêòóàëíà èíôîðìàöèÿ è ñíèìêè: Ðåãèîíàëåí èñòîðè÷åñêè ìóçåé - Ãàáðîâî
Ñòåôêà Âóöîâà - 066 809 767
Facebook: https://www.facebook.com/regionalhistoricalmuseumGabrovo

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 
ЗА ЮЛИ И АВГУСТ 2015 Г.

ÐÅÃÈÎÍÀËÅÍ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈ ÐÅÃÈÎÍÀËÅÍ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈ ÐÅÃÈÎÍÀËÅÍ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈ 
ÌÓÇÅÉ-ÃÀÁÐÎÂÎÌÓÇÅÉ-ÃÀÁÐÎÂÎÌÓÇÅÉ-ÃÀÁÐÎÂÎ

ÞËÈ
1.07. - Ïîñòîÿííà åêñïîçèöèÿ “Ãàáðîâî è ãàáðîâöè” -  
óë.”Íèêîëàåâñêà” ¹10.
1.07. - Ïîñòîÿííà åêñïîçèöèÿ “Ãðàäñêè áèò îò êðàÿ íà 
ÕIÕ â. äî 40-òå ãîäèíè íà ÕÕ â.” - Äå÷êîâà êúùà.
23.07. - Àâòîðñêà èçëîæáà íà ãîáëåíè íà Ïåíêà Êàäèåâà 
- Äå÷êîâà êúùà.
1.07. - 31.07. - Àòåëèå çà ïðèëîæíà ðàáîòà - â ÐÈÌ - Ãàá-
ðîâî.
1.07. - 31.07. - Èãðà-ïúçåë “Îòêðèé ñúêðîâèùåòî” â ÐÈÌ 
- Ãàáðîâî.
1.07. - 31.07. - Àòåëèå çà ïðèëîæíà ðàáîòà - â Äå÷êîâà 
êúùà.
1.07. - Êóëòóðíà öåííîñò çà ìåñåö þëè â ÐÈÌ - Ãàáðîâî - 
òåôòåð è ïå÷àò íà Èãíàò Âàíêîâ - çëàòàð îò Ãàáðîâî.
1.07. - Âèòðèíà íà ÐÈÌ - Ãàáðîâî â ÌÎË - Ãàáðîâî - Áî-
ãîñëóæåáíà êíèãà ñ îðèãèíàëíà ïðèïèñêà çà îáÿâÿâàíå 
íà Ãàáðîâî çà ãðàä.

ÀÂÃÓÑÒ
1.08. - Ïîñòîÿííà åêñïîçèöèÿ “Ãàáðîâî è ãàáðîâöè” - 
óë.”Íèêîëàåâñêà” ¹10.
1.08. - Ïîñòîÿííà åêñïîçèöèÿ “Ãðàäñêè áèò îò êðàÿ íà 
ÕIÕ â. äî 40-òå ãîäèíè íà ÕÕ â.” - Äå÷êîâà êúùà.
6.08. - Ïðåäñòàâÿíå íà èçäàíèå “155 ãîäèíè Ãàáðîâî 
ãðàä - èëþñòðîâàíà õðîíèêà” è èçëîæáà “155 ãîäèíè Ãàá-
ðîâî ãðàä”
19.08. - 31.08. - èçëîæáà “Ãðàôèêè çà Îñâîáîäèòåëíàòà 
âîéíà è Øèï÷åíñêàòà åïîïåÿ” - óë.”Íèêîëàåâñêà” ¹10.
1.08. - 31.08. - Àòåëèå çà ïðèëîæíà ðàáîòà. Äåòñêà çàíè-
ìàëíÿ. Ìàòåðèàëèòå ñà îñèãóðåíè îò ìóçåÿ.
1.08. - Êóëòóðíà öåííîñò çà ìåñåö àâãóñò â ÐÈÌ-Ãàáðîâî 
- êîìïëåêò ëåêàðñêè èíñòðóìåíòè íà ä-ð Èâàí Èâàíîâ.
4.08. - Âèòðèíà íà ÐÈÌ - Ãàáðîâî â ÌÎË - Ãàáðîâî - Íó-
ìèçìàòè÷íè êîëåêöèè îò ÐÈÌ - Ãàáðîâî.
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1 þëè - 31 àâãóñò "Ëÿòî â áèáëèîòåêàòà"
џ Òâîð÷åñêî àòåëèå â Äåòñêè îòäåë - âñåêè ïîíåäåëíèê 10.00 - 12.00 

÷àñà. 
џ Ïîìîùíèê - áèáëèîòåêàð â Äåòñêè îòäåë - âñåêè âòîðíèê 10.00 - 

12.00 ÷àñà 
џ "Çåëåíà áèáëèîòåêà" ñ ó÷àñòèåòî íà áèáëèîòåêàðè è äîáðîâîëöè: 

Ëÿòíà ÷èòàëíÿ "Ïðî÷åòè è ðàçêàæè. Ïðî÷åòè è íàðèñóâàé" - 
÷åòåíèÿ, èãðè è çàáàâëåíèÿ  íà îòêðèòî.  Áåñåäêàòà â ïàðêà çàä 
áèáëèîòåêàòà. Âñÿêà ñðÿäà. 10-12 ÷àñà.

џ "Ïðî÷åòè è íàðèñóâàé" - âñåêè ÷åòâúðòúê 10.00 - 12.00 ÷àñà. 
Äåòñêè îòäåë. 

џ "Âèðòóàëíî ïúòåøåñòâèå": îáðàçîâàòåëíè èãðè â èíòåðíåò - âñåêè 
ïåòúê 10.00 - 12.00 ÷àñà. Äåòñêè îòäåë. 

џ "Çíàåíåòî å çàáàâíî, ó÷åíåòî å èíòåðåñíî" - îáðàçîâàòåëíè èãðè ñ 
äîáðîâîëöè íà áèáëèîòåêàòà. Äåòñêè îòäåë.

PEÃÈOHAËHA ÁÈÁËÈOTEÊA
„AÏPÈËOB - ÏAËAÓÇOB”
ÃAÁPOBO

ïoâe÷e èíôopìaöèÿ ía www.libgabrovo.com

МЕСЕЦ ЮЛИ и АВГУСТ

ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР

”РАЧО СТОЯНОВ“ - ГАБРОВО

ПРОГРАМА МЕСЕЦ ЮЛИ

14.07.2015 г. (вторник), 20.30 ч.14.07.2015 г. (вторник), 20.30 ч.

11.07.2015 г. (събота), 20.30 ч.

„БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕМЕ”

АЕК  „Етъра“ - Габрово

14.07.2015 г. (вторник), 20.30 ч.

„БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕМЕ”

АЕК  „Етъра“ - Габрово

http://www.dramagabrovo.com  Áèëåòíà êàñà òåë.: 066/80 38 60
Òåàòúðúò ñè çàïàçâà ïðàâîòî äà èçâúðøâà ïðîìåíè ïî ïðîãðàìàòà



ЗА ДА ЗНАЕТЕ

ÎÙÅ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÇÀ ÏÐÅÄÑÒÎßÙÈ ÑÏÎÐÒÍÈ ÏÐÎßÂÈ,ÍÎÂÈÍÈ È ÈÍÒÅÐÂÞÒÀ,ÑÂÚÐÇÀÍÈ Ñ ÃÀÁÐÎÂÑÊÈß ÑÏÎÐÒ ÒÚÐÑÅÒÅ ÍÀ ÑÀÉÒÀ WWW.SPORT-GABROVO.COM  

ÑÏÎÐÒÍÈ 
ÏÐÎßÂÈ 

ÞËÈ

11 - 12 ÞËÈ (ÑÚÁÎÒÀ - ÍÅÄÅËß)
ÔÓÒÁÎË

Àìàòüîðñêè ôóòáîëåí òóðíèð 
Kamenitza Ôåí Êóïà 2015
Ïîëóôèíàëåí çîíàëåí òóðíèð

Òåðåí ñ èçêóñòâåíà òðåâà â ÑÊ “Õðèñòî Áîòåâ”

29 - 30 ÞËÈ (ÑÚÁÎÒÀ - ÍÅÄÅËß)
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÇÚÌ

Ïëàíèíñêè øàìïèîíàò “Óçàíà`2015”

ЙОГА  ДЕТОКСИКАЦИЯ w w
 ЕНЕРГИЙНА ТЕРАПИЯ  МАСАЖНИ ЛЕГЛАw w

Габрово, ул. Успех 1, ет. 1 , 0898 963692, 0888 378781 
www.yogacenter.bg

Ïîíåäåëíèê
12:00-13:00 Îáåäíà éîãà
15:00-16:30 Âúçñòàíîâèòåëíà éîãà 
17:30-19:00 Õèìàëàéñêà éîãà
Âòîðíèê
12:00-13:00 Îáåäíà éîãà
15:00-16:30 Õèìàëàéñêà éîãà
18:00-19:30 Õèìàëàéñêà éîãà
Ñðÿäà
15:00 - 16:30 Âúçñòàíîâèòåëíà éîãà

ГРАФИК ЗА МЕСЕЦ ЮНИ

център на спокойствие ...

17:30-19:00  Éîãà
(Èí éîãà, Ëåéäè Íèãóìà, Éîãà íà ñìåõà)
×åòâúðòúê
12:00-13:00 Îáåäíà éîãà
15:00-16:30 Õèìàëàéñêà éîãà
18:00-19:30 Õèìàëàéñêà éîãà
Ïåòúê
18:00-19:30 Õèìàëàéñêà éîãà
Ñúáîòà
10:00 - 11:30 Éîãà
12:15 - 13:15 Äåòñêà éîãà

"Ïðè êîðåíèòå íà ðåéêè" ñ Ðàäîñâåòà Ëàâàë
11 þëè 2015 - 14:00 ÷àñà



СПОРТ



ЗА ДА ЗНАЕТЕ

Íàöèîíàëíèÿò  ôåñòèâàë çà àâòåíòè÷åí ôîëêëîð “Ïåñíè â ïîëèòå íà Áàëêàíà” ñå îðãàíèçèðà 
îò Íàðîäíî ÷èòàëèùå “Ñâåòëèíà 1927” ñ. Æúëòåø, Êìåòñòâî Æúëòåø, Îáùèíà Ãàáðîâî è  ìåäèéíî-
òî ïàðòíüîðñòâî íà ðåêëàìíà àãåíöèÿ “Åëìàçîâè”. Òàçè ãîäèíà ùå å øåñòîòî èçäàíèå, êîåòî å ïîä 
ïàòðîíàæà íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà Êóëòóðàòà. Ôåñòèâàëúò å áåç ôèíàíñèðàíå îò èíñòèòóöèèòå. Ïðî-
âåæäà ñå áëàãîäàðåíèå íà ôèíàíñîâàòà ïîäêðåïà íà ïðèÿòåëè, ñèìïàòèçàíòè è ñúìèøëåíèöè íà 
äåéíîñòòà íà ÷èòàëèùåòî, à ñúùî òàêà è ñ ÷àñò îò äúðæàâíàòà ñóáñèäèÿ íà ÷èòàëèùåòî. Ïðîâåæäà 
ñå â êðàÿ íà ïúðâàòà ñåäìèöà íà ìåñåö þëè. Íÿìà âúçðàñòîâè îãðàíè÷åíèÿ çà ó÷àñòíèöèòå, êîèòî 
ïðåäñòàâÿò ìíîãîîáðàçèåòî íà ôîëêëîðíèòå ðåãèîíè â Áúëãàðèÿ.

Ôåñòèâàëúò èìà êîíêóðñåí õàðàêòåð. Ó÷àñòíèöèòå ñå îöåíÿâàò îò êîìïåòåíòíî æóðè.



ЗА ДА ЗНАЕТЕ

01.07. - 01.08.2015 г.

Тотална разпродажба 
на летни стоки 

и до 20% намаление 
на есенно-зимни!

Работно време: 
от 10:00 ч. до 18:00 ч.

гр. Габрово, ул. "Петко Каравелов" № 3гр. Габрово, ул. "Петко Каравелов" № 3гр. Габрово, ул. "Петко Каравелов" № 3



УСЛУГИ

Габрово, ул. "Ивайло" №4, Габрово, ул. "Ивайло" №4, 
Медиценски център "Апогей", Медиценски център "Апогей", 

ет.3, кабинет №21ет.3, кабинет №21

Габрово, ул. "Ивайло" №4, 
Медиценски център "Апогей", 

ет.3, кабинет №21

Стоматологичен 
кабинет

Тел.: 0878 111 708
ÎÒÃÎÂÀÐßÎÒÃÎÂÀÐß

ÍÀ ÏÎÂÈÊÂÀÍÈßÍÀ ÏÎÂÈÊÂÀÍÈß
ÇÀ ÑÏÅØÍÈÇÀ ÑÏÅØÍÈ

ÑËÓ×ÀÈÑËÓ×ÀÈ
Â ÑÚÁÎÒÀÂ ÑÚÁÎÒÀ
è ÍÅÄÅËß.è ÍÅÄÅËß.

ÎÒÃÎÂÀÐß
ÍÀ ÏÎÂÈÊÂÀÍÈß

ÇÀ ÑÏÅØÍÈ
ÑËÓ×ÀÈ

Â ÑÚÁÎÒÀ
è ÍÅÄÅËß.

Ä-ð Òåíåêåäæèåâ

ПОКАНА
Заповядайте 

от 24 до 26 юли 2015 г. на 
XV ВЪЗПОМЕНАТЕЛЕН 

ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД - 
ПРЕКЛОНЕНИЕ "ПО ПЪТЯ НА 

ЧЕТАТА НА ЦАНКО 
ДЮСТАБАНОВ" - на един урок 
по родолюбие и патриотизъм, 

на един празник на българския 
дух, движещ се в зелената 

приказка на Предбалкана и 
Балкана, с възпроизвеждане на 

събитията от  април 1876 г.

Подробности и заявки за 
участие: до 18.07.2015 г. на тел.: 

0898451660; 0884917706, 
0878764443. 

инж. Милка Караджова

Áåç ñòðàõ - çúáîëå÷åíèåÁåç ñòðàõ - çúáîëå÷åíèå
êàòî íåæíî äîêîñâàíåêàòî íåæíî äîêîñâàíå

Áåç ñòðàõ - çúáîëå÷åíèå
êàòî íåæíî äîêîñâàíå

Д-р БЪЧВАРОВД-р БЪЧВАРОВД-р БЪЧВАРОВ

Òåë.: 0888/642451, 0878/642451, 066/808541Òåë.: 0888/642451, 0878/642451, 066/808541Òåë.: 0888/642451, 0878/642451, 066/808541

óë. "Ö. Äþñòàáàíîâ" 3óë. "Ö. Äþñòàáàíîâ" 3óë. "Ö. Äþñòàáàíîâ" 3

ЕТ "Д-р Радослав Бъчваров“ - ИППДПЕТ "Д-р Радослав Бъчваров“ - ИППДПЕТ "Д-р Радослав Бъчваров“ - ИППДП



УСЛУГИ



ЗДРАВЕ

óë. Êîçëîäóé 1, òåë.: 066 80 30 45   è
áóë. Ìîãèëüîâ 47 - Terra Mall, åò. -1

ÁÅÇÏËÀÒÅÍ Î×ÅÍ ÏÐÅÃËÅÄ ÁÅÇÏËÀÒÅÍ Î×ÅÍ ÏÐÅÃËÅÄ ÁÅÇÏËÀÒÅÍ Î×ÅÍ ÏÐÅÃËÅÄ 
ïðè ïîðú÷êà íà äèîïòðè÷íè î÷èëàïðè ïîðú÷êà íà äèîïòðè÷íè î÷èëàïðè ïîðú÷êà íà äèîïòðè÷íè î÷èëà
âòîðíèê è ÷åòâúðòúê îò 16:30 äî 18:30 ÷.âòîðíèê è ÷åòâúðòúê îò 16:30 äî 18:30 ÷.âòîðíèê è ÷åòâúðòúê îò 16:30 äî 18:30 ÷.

ПРОМОЦИИ ПРЕЗ ЮЛИ И АВГУСТ

Íàìåðåòå íè íà WWW.ROSAOPTICS.BG

Ñðîêúò íà ïðîìîöèèòå å îò 01.07.2015 ã. äî 31.08.2015 ã.

15% до 30% 

намаление 

2 ÷èôòà òðèìåñå÷íè êîíòàêòíè 
ëåùè ZEISS Contact Plus

+ ÏÎÄÀÐÚÊ
1 áð. ãîëÿì + 1 áð. ìàëúê ðàçòâîð

ZEISS All-in-one Advance.

на маркови слънчеви очила.



ЗА ДА ЗНАЕТЕ КЪДЕ

Ñúáàðÿì è èçêóïóâàì ïëî÷è, êàìúíè Ñúáàðÿì è èçêóïóâàì ïëî÷è, êàìúíè 
è äðóãè îò ñòàðè áèòîâè êúùè è ïëåâíè. è äðóãè îò ñòàðè áèòîâè êúùè è ïëåâíè. 
Ïëàùàíå âåäíàãà ñëåä îãëåä íà ìÿñòî.Ïëàùàíå âåäíàãà ñëåä îãëåä íà ìÿñòî.

Ñúáàðÿì è èçêóïóâàì ïëî÷è, êàìúíè 
è äðóãè îò ñòàðè áèòîâè êúùè è ïëåâíè. 
Ïëàùàíå âåäíàãà ñëåä îãëåä íà ìÿñòî.

Òåëåôîíè: 0892 23 59 68 è 0895 60 27 60Òåëåôîíè: 0892 23 59 68 è 0895 60 27 60Òåëåôîíè: 0892 23 59 68 è 0895 60 27 60



УСЛУГИ



ЗА ДА ЗНАЕТЕ

àâòîñåðâèç ×ÀÏÅÊ
24 ãîäèíè 

äîêàçàí ïðîôåñèîíàëèçúì

џ ñòåíä çà êàòàñòðîôèðàëè 
àâòîìîáèëè;

џ èçãîòâÿíå íà áîÿ ïî êàòàëîã;

џ 2 áðîÿ êàìåðè çà áîÿäèñâàíå;

џ ñåðâèçúò ïðåäëàãà àâòîáîè 
íà ìàðêèòå DuPont, 
MaxMeyer, BODY;

џ ïúòíà ïîìîù.

Ãàáðîâî 5300, óë. Åòðîïîëå 7,
ñë. òåë.: 066 804 326, GSM: 0899 804 326,
e-mail: avtoserviz_chapek@abv.bg



УСЛУГИ

Êàêâî äà èçáåðåòå - 
åêñêóðçèÿ èëè ïî÷èâêà?

Всъщност което и да изберете, няма да сгрешите - важното е да Всъщност което и да изберете, няма да сгрешите - важното е да 
пътешествате и да посещавате нови места,  обогатявайки се от кул-пътешествате и да посещавате нови места,  обогатявайки се от кул-
турата и бита на различни народи, черпейки от величието на при-турата и бита на различни народи, черпейки от величието на при-
родата! родата! 

И все пак, преди да резервирате Вашата почивка или екскур-И все пак, преди да резервирате Вашата почивка или екскур-
зия, помислете добре от какво имате нужда, за да не се окаже, че ви зия, помислете добре от какво имате нужда, за да не се окаже, че ви 
е било скучно и че в крайна сметка се нуждаете от почивка след по-е било скучно и че в крайна сметка се нуждаете от почивка след по-
чивката...чивката...

Изберете екскурзия, ако: Изберете екскурзия, ако: 
1. Искате да посетите колкото се може повече нови места в ед-1. Искате да посетите колкото се може повече нови места в ед-

но пътуване.но пътуване.
2. Обичате да се срещате с различни светове и култури, както и 2. Обичате да се срещате с различни светове и култури, както и 

да експериментирате.да експериментирате.
3. Не се страхувате да излезете от зоната си на комфорт, а неиз-3. Не се страхувате да излезете от зоната си на комфорт, а неиз-

вестното и непознатото не Ви плашат или отблъскват. вестното и непознатото не Ви плашат или отблъскват. 
4. Вие сте активни и движението за Вас е здраве, добро нас-4. Вие сте активни и движението за Вас е здраве, добро нас-

троение и начин на живот. троение и начин на живот. 
5. Предпочитате да се разхождате сред природата.5. Предпочитате да се разхождате сред природата.

Изберете активна почивка, ако:Изберете активна почивка, ако:
1. С удоволствие се излежавате на плажа, шумът на вълните Ви 1. С удоволствие се излежавате на плажа, шумът на вълните Ви 

действа успокояващо, слънчевите лъчи Ви карат да се усмихвате, а действа успокояващо, слънчевите лъчи Ви карат да се усмихвате, а 
мирисът на морската вода е това, за което си мислите през цялата мирисът на морската вода е това, за което си мислите през цялата 
зима!зима!

2. Имате нужда от спокойствие, искате да избягате от стреса и 2. Имате нужда от спокойствие, искате да избягате от стреса и 
ежедневието или просто да изчезнете на някое забравено от света ежедневието или просто да изчезнете на някое забравено от света 
място, където да не правите нищо друго, освен да се любувате на място, където да не правите нищо друго, освен да се любувате на 
природата, прекрасното време и почивката си!природата, прекрасното време и почивката си!

3. Търсите СПА удоволствия, масажи и релакс за душата и тяло-3. Търсите СПА удоволствия, масажи и релакс за душата и тяло-
то.то.

4. Избирате all inclusive хотели, където не Ви се налага всеки ден 4. Избирате all inclusive хотели, където не Ви се налага всеки ден 
да търсите ново място за вечеря или да изминавате излишни раз-да търсите ново място за вечеря или да изминавате излишни раз-
стояния, за да изпиете следобедното си кафе.стояния, за да изпиете следобедното си кафе.

Всъщност което и да изберете, няма да сгрешите - важното е да 
пътешествате и да посещавате нови места,  обогатявайки се от кул-
турата и бита на различни народи, черпейки от величието на при-
родата! 

И все пак, преди да резервирате Вашата почивка или екскур-
зия, помислете добре от какво имате нужда, за да не се окаже, че ви 
е било скучно и че в крайна сметка се нуждаете от почивка след по-
чивката...

Изберете екскурзия, ако: 
1. Искате да посетите колкото се може повече нови места в ед-

но пътуване.
2. Обичате да се срещате с различни светове и култури, както и 

да експериментирате.
3. Не се страхувате да излезете от зоната си на комфорт, а неиз-

вестното и непознатото не Ви плашат или отблъскват. 
4. Вие сте активни и движението за Вас е здраве, добро нас-

троение и начин на живот. 
5. Предпочитате да се разхождате сред природата.

Изберете активна почивка, ако:
1. С удоволствие се излежавате на плажа, шумът на вълните Ви 

действа успокояващо, слънчевите лъчи Ви карат да се усмихвате, а 
мирисът на морската вода е това, за което си мислите през цялата 
зима!

2. Имате нужда от спокойствие, искате да избягате от стреса и 
ежедневието или просто да изчезнете на някое забравено от света 
място, където да не правите нищо друго, освен да се любувате на 
природата, прекрасното време и почивката си!

3. Търсите СПА удоволствия, масажи и релакс за душата и тяло-
то.

4. Избирате all inclusive хотели, където не Ви се налага всеки ден 
да търсите ново място за вечеря или да изминавате излишни раз-
стояния, за да изпиете следобедното си кафе.

Ние, екипът на рекламна агенция "Елмазови" ООД, 
ви желаем незабравимо лято, през което да се 
заредите с много сили и положителни емоции!

Спа център Хелиос
ÁÀÑÅÉÍ, ÔÈÒÍÅÑ, ÄÆÀÊÓÇÈ, ÑÀÓÍÀ, ÏÀÐÍÀ ÁÀÍß

Ïîëçâàíåòî íà áàñåéí, 
ôèòíåñ è äæàêóçè 

çà íåîãðàíè÷åíî âðåìå - 
5 ëâ. çà åäíîêðàòíî ïîñåùåíèå

Äåöà äî 6 ãîäèíè - áåçïëàòíî
Äåöà îò 6 äî 14 ãîäèíè - 2.50 ëâ.
Ïðè ïîñåùåíèe íà ñïà öåíòúðà 
10, 20, 30 è ïîâå÷å ïúòè - 
äî 40 % îòñòúïêà.

Ñåâëèåâî,
òåë.: 0675/85010

Ïîëçâàíå íà ñàóíà è ïàðíà áàíÿ çà åäèí ÷àñ - 5 ëâ.

Ñúáîòà è íåäåëÿ - 6 ëâ. ïðîìîöèÿ!Ñúáîòà è íåäåëÿ - 6 ëâ. ïðîìîöèÿ!Ñúáîòà è íåäåëÿ - 6 ëâ. ïðîìîöèÿ!



ЗА ДА ЗНАЕТЕ КЪДЕ



ОЧАКВАМЕ ВИ



ОЧАКВАМЕ ВИ



Рекламно-информационен спревочник „Област Габрово сега“ се разпространява безплатно в област ГабровоРекламно-информационен спревочник „Област Габрово сега“ се разпространява безплатно в област ГабровоРекламно-информационен спревочник „Област Габрово сега“ се разпространява безплатно в област Габрово


