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13 Михаела Георгиева
Капанче за чудеса, ръчно изработена бижутерия от естествени  
материали с работилнички за възрастни и деца, работа на станче, 
капани за сънища.

reproche@abv.bg

63 Работилничка за приложни 
изкуства

Творческа работилница за малки и големи, фокусирана върху 
керамиката методи на работа, техники за изграждане, свойства на 
глината.   Специална изява: Ателие по керамика. 

rabotilnichka.za.izkustva@
abv.bg

63 Мартин Йорданов Шаржове и карикатури на живо. caricature@mail.bg

63 Феерия От Стъкълца

Бижута и аксесоари от рециклирано стъкло. Гердани и аксесоари 
за коса от облечени копчета за малки и пораснали дами. Арт 
ателие „Направи си сам шарено герданче от облечени копчета“. 
Ателието е подходящо както за деца, така и за възрастни.

Moni_bg@abv.bg

64 Павлина Йочева Плетени от хартия изделия за бита и сувенири yocheva_pavlina@abv.bg

64 Възелче
Изработване на бижута и аксесоари с техниката Макраме с 
полускъпоценни камъни и естествени семена. Любителска 
литотерапия - естествени камъни – масажори.

vuzelche@abv.bg, ventsi.
noev@gmail.com

65 Ивелина Иванова 
Стефанова

Колиета, гривни, пръстени и обеци от медна тел. Демонстрации 
на място. iveto_0377@abv.bg
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65 Джиджи систърс (GG sisters)

Произведения на приложното изкуство, изплетени от повторно 
вкарана в употреба хартия: кошници, купи и панери; легла и къщи 
за домашни любимци; всякакви декоративни елементи за офиса 
и дома, дамски чанти, наподобаващи камък чрез техника подобна 
на папие маше, както и „дъждове” /rainstick (ENG) или baton du 
pluit (FR)/, също от хартия. Демонстрация на техниката „плетене с 
хартия“. Работилници за плетене с хартия.

ggsisters@abv.bg

66 „Ателие Анум“ Ръчно изработени авторски бижута. art_unikati@abv.bg

66 Anima handmade
Накити в разнообразни форми в съчетание с полускъпоценни 
камъни и минерали, които са в естествения си вариант,обгърнати 
с метал. Демонстрация на елементи от процеса на изработка.

аsiapetrova.anima@gmail.
com

67 Росица Зланкова - 
занаятчия

Пантофи от вълна, шалове, чанти, бижута. Демонстрация на 
изработка на предмет от филц. rossito@abv.bg

67 Цветовъртеж
Специална изява: Рисуване  върху текстил и шев и кройка 
на  играчки, изработка на аксесоари от вълна с продажба. 
Презентация на изделията.

emil_ot_lionaberq@abv.bg

68 Цвети Терзиева
Направа на бижута - пръстени, брошки и диадеми от стари дрехи и 
отпадъчни изрезки от текстил.  Гривни от възелчета. Изделия Художест-
вено плетиво – кукли, играчки, сувенири, цветя, плетени бижута и др.

CvetiTerzieva@gmail.com



АРТ АТЕЛИЕТА

Министерство на околната среда и водите,
чрез Предприятие за управление 
на дейностите по опазване на околната 
 среда (ПУДООС) 

С финансовата подкрепа на:

и                                          Община Габрово

69 Стефан Петков Петков Пана и пластики от глина valentina.nikola@gmail.
com

70 Сем.Алексови - занаятчии Сувенири от чипровска тъкани дърво; тъкани торбички; 
възглавници от чипровска тъкан; ръчно рисувани картички sibikali@yahoo.com

71 Сдружение ИМКА Габрово

Декупажни моливи; тефтери; бурканчета и чаши, както и други 
интересни вещи за бита от рециклирани материали. Рекламни 
материали за приключенски лагери в местността Узана, 
материали за свободното време на младежите.

ilianad78@abv.bg


