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2016/ОБЩИНА ГАБРОВО
Програма за културните събития - Януари

 „ПОТЪВАНЕТО НА СОЗОПОЛ“
игрален филм - България

В главните роли:
Васил Гюров, Деян Донков,

Светлана Янчева, Снежина Петрова,
Стефан Вълдобрев, Джийсън Брад Люис
15 януари, 18.00 ч., Зала „Възраждане“

 „ЧУДОВИЩЕ В ПАРИЖ“
детски анимационен филм - Франция

16 януари, 11.00 ч., Зала „Възраждане“

„ИЗБРАНО ОТ ПУБЛИКАТА“
Концерт на Габровски камерен оркестър

Диригент: Иван Илиев - гост,
Солист: Ростислав Йовчев – пиано.

В програмата:
Менделсон, Йозеф Хайдн,

Брамс, Шопен, Лист, Рахманинов,
Скрябин, Хиндемит, Гранадо, Равел

27 януари, 19.00 ч.,
Художествена галерия „Христо Цокев“
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ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ВИ ПОЖЕЛАВА ЩАСТЛИВА 2016 ГОДИНА!
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2016/ОБЩИНА ТРЯВНА
ПОЗДРАВИТЕЛЕН 

АДРЕС

През Новата 2016 година нека си пожелаем повече 
Вяра, Надежда, Обич и Мъдрост в делата и помислите! 
Нека бъдем по-добри и човечни, вдъхновени за нови 
хоризонти и върхове в името на една просперираща и 

благоденстваща Трявна!

Да сме живи и здрави, да сбъдваме нашето настояще и 
бъдеще!

Честита Нова година на Вас, на Вашите семейства и близки!

Дончо Захариев
Кмет на Община Трявна
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2016/ОБЩИНА ДРЯНОВО
ПОЗДРАВИТЕЛЕН 
АДРЕС

ОБРЪЩЕНИЕ
ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО
инж. МИРОСЛАВ СЕМОВ

Уважаеми жители на Община Дряново,
Уважаеми партньори и приятели,

Нека Новата 2016 година Ви зареди с повече добротворство 
и човечност, с енергия и дръзновение за благополучни и 
мирни дни!
Подарете топлина на другите, за да се почувстват нужни 
и обичани!
Обръщам се към Вас с пожеланието нещо ново и светло 
да се случи във Вашите семейства. Отворете сърцата си 
за искрица доброта и разбирателство, благосклонност и 
човещина, обич и оптимизъм. Бъдете здрави, щастливи 
и вдъхновени! Нека с воля, разум и общи усилия да 
подобрим живота в нашата община. През 2016 година 
да бъдем изпълнени с надежда и очакване за сбъдване 
на плановете и мечтите ни, съпричастност, разбиране и 
взаимодействие между всички нас.

С уважение,

инж. МИРОСЛАВ СЕМОВ
Кмет на Община Дряново

ПОЖЕЛАНИЕ

7



„Дом на хумора и сатирата”
Културен календар

ÃÀÁÐÎÂÎ

ßÍÓÀÐÈ 2016
14.01. – ГАБРОВСКИ ФОКУС
ИЗЛОЖБА  ГРАФИКА И СКУЛПТУРА НА ГАБРОВСКИ ТВОРЦИ ОТ 
ФОНДА „ХУМОР НА НАРОДИТЕ“ 

УЛ. “БРЯНСКА” № 68; ТЕЛ.: 066/80 72 29; 0884029374
HUMORHOUSE.GABROVO@GMAIL.COM; WWW.HUMORHOUSE.BG

ПОКАНИ

„Дом на хумора и сатирата”
ПОКАНИ
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С
вържете се с нас на телефон: 0888 22 87 20 ~
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Рекламното издание се издава ежемесечно и се 
разпространява от рекламна агенция "Елмазови" в 
градовете Севлиево, Габрово, Трявна и Дряново. 

Целта на изданието е да осигури 
информация и реклама на 

максимален брой потребители от 
региона.

„О
бласт Габрово сега” - за да си на светло

РА „Елмазови“ ООД не носи 
отговорност за предоставените от 

фирми, институции и неправителствени 
организации материали, поместени в реклам-

но-информационния справочник 
„Област Габрово сега“.

С
вържете се с нас на телефон: 0888 2222 87 20 ~
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Рекламното издание се издава ежемесечно и се 
разпространява от рекламна агенция "Елмазови" в 
градовете Севлиево, Габрово, Трявна и Дряново. 

Целта на изданието е да осигури 
информация и реклама на 

максимален брой потребители от 
региона.

„О
блблб аст ГаГаГ брово сегагаг ” - за да си на светлтлт о

РА „Елмазови“ ООД не носи 
отговорност за предоставените от 

фирми, институции и неправителствени 
организации материали, поместени в реклам-

но-информационния справочник 
„Област Габрово сега“.

                Културно събитие
на Габрово за 2015г.
Инициатива на Клуба на будителите
КЛУБЪТ НА БУДИТЕЛИТЕ ОБЯВЯВА 
ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА 

ЗА КУЛТУРНО СЪБИТИЕ НА 
ГАБРОВО ЗА 2015 г.

Инициативата  популяризира 
събитията в областта на културата в 

рамките на изминалата  година, 
привлича вниманието на

повече хора към тях и техните 
автори,  помага ни да „преброим“ 

онези съприкосновения с 
духовното, които са оставили в нас 

следа...
Своята номинация ще можете да 

направите  през януари на страницата 
на Клуба на будителите във фейсбук, 

на e-mail: buditelite@mail.bg или да 
пуснете предложението си в една от 
кутиите, поставени в културните 

институции в града. 
Същите възможности можете да 

използвате и при гласуването, което 
ще се проведе през февруари.

НА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЩЕ БЪДАТ 
ОБЯВЕНИ СЪБИТИЯТА, СЪБРАЛИ НАЙ-ГОЛЯМА 

ПОДКРЕПА.

Клубът на будителите ви 
желае успешна 2016 година!

ПОКАНА                Културно събитиеПОКАНА                Културно събитиеПОКАНА                Културно събитие

желае успешна 2016 година!
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