ПРЕДМЕТИ, УЧАСТВАЩИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИЯ ТЪРГ

1. Георги Паунов-Паунец - „Зимен пейзаж“, 50 х 60 см, маслени бои върху платно
Георги Паунов-Паунец (р. 1944 г.) работи живопис, има над 30 самостоятелни изложби и
четири златни медала от престижни изложби у нас. Негови произведения са в частни
колекции в България, Германия, Франция, САЩ, Великобритания и др., както и в
множество галерии.
Приблизителна стойност: 1000 лв.
Начална тръжна цена: 600 лв.
Дарител: „Станков, Тодоров, Хинков & Спасов”
2. Вечеря за двама в дома на Максим Бехар
Известният журналист, бизнесмен, дипломат и PR експерт Максим Бехар ще бъде не само
домакин на изисканата вечеря, но и лично ще приготви седемстепенно меню, което ще
сервира със селекция отбрани вина.
Приблизителна стойност: безценна
Начална тръжна цена: 500 лв.
Дарител: Максим Бехар
3. Димитър Казаков – Нерон (1933-1992), рисунка, 1963 г., смесена техника, хромирана
хартия, 38,4 х 55 см
Когато говорим за Димитър Казаков и творчеството му, използваме определения като
оригинален, самобитен, ексцентричен и чудат. Той е едно от явленията в българската
живопис. Роден е през 1933 г. в с. Царски извор, Великотърновско. Рано му се налага да се
издържа сам, тъй като остава без баща и ранните му години са съпътствани от лишения.
Завършва специалност „Графика“ в Художествената академия. Дълги години творчеството
му не се побира в общоприетите рамки със своя специфичен стил, повлиян от модернизмите
на ХХ в. Схематичният му език е резултат от огромна доза експеримент и вдъхновение от
българския фолклор. Признат е и го приемат едва след като получава световно признание
от критици като Дора Валие. Негови творби са притежание на значими държавни и частни
колекции както в Българи, така и в чужбина като: НХГ, СГХГ, ателие-колекция „Светлин
Русев“, на музеи и галерии в Париж, Ню Йорк и Токио, на Международния салон на
изкуството в Базел и др.

Приблизителна стойност: 1500 лв.
Начална тръжна цена: 1000 лв.
Дарител: галерия „Лоранъ“
Галерия „Лоранъ“ е изграден авторитет в областта си на работа повече от 12 години.
Тясно специализирана е в представянето и пазара на българско пластично изкуство от
началото и средата на XX в. Работи с имена като Владимир Димитров – Майстора,
Златю Бояджиев, Васил Стоилов, Цанко Лавренов, Иван Мърквичка, Никола Маринов,
Борис Денев, Васил Бараков, Бенчо Обрешков и др. В каталога на галерията присъстват
повече от 170 автори от нашето художествено наследство.
Името и запазеният й знак произлизат от псевдонима, с който Цанко Лавренов се
подписва в началото на XX в. – „Лоранъ“. Салонът се намира в сграда паметник на
културата на ул.„Оборище“16. Акцент в програмата му са тематични и самостоятелни
изложби, издания за неизследвани моменти от творчеството на художниците и
показването им по нетрадиционен начин.
За да отговори на изисканията и вкуса на своите клиенти галерията е в тясно
сътрудничество с национални и държавни културни институции. Реализира проекти
съвместно с водещи имена изкуствоведи, реставратори и специалисти в областта на
изобразителните изкуства, извършва дейности по консултиране, идентифициране,
сертифициране, реставрация и популяризиране на колекции и произведения на изкуството.
4. Две нощувки за двама в РИУ Правец Ризорт
В стая с изглед към езерото с включени закуска и вечеря и посещение на СПА центъра.
Приблизителна стойност: 550 лв.
Начална тръжна цена: 300 лв.
Дарител: РИУ Правец Ризорт
5. Топка с автографи от състезателките от националния отбор по художествена
гимнастика
Подписите са на златните момичета от ансамбъла и индивидуални състезателки.
Приблизителна стойност: безценна
Начална тръжна цена: 500 лв.
Дарител: Дънди Прешъс Металс Челопеч
6. Лична среща в Брюксел с Юрки Катайнен – заместник-председател на
Европейската комисия, отговарящ за работни места, растеж, инвестиции и
конкурентоспособност
Заместник-председателят на ЕК Юрки Катайнен ще се срещне в Брюксел с един
представител на бизнеса, за да обсъдят как компанията му да е по-подготвена с
необходимите умения за пазара на труда на бъдещето.
Приблизителна стойност: безценна

Начална тръжна цена: 500 лв.
Дарител: Ева Майдел
7. Ваучер от Гранд Хотел София
Нощувка за двама в апартамент с вечеря (на стойност 100 лв.) в гурме ресторанта на хотела.
Приблизителна стойност: 500 лв.
Начална тръжна цена: 300 лв.
Дарител: Гранд Хотел София
8. Тениска на Григор Димитров
Единственият български тенисист, достигал до топ 3 на световната ранглиста. Тениската е
придружена от снимка с автограф.
Приблизителна стойност: безценна
Начална тръжна цена: 500 лв.
Дарител: Димитър Господинов (бащата на Григор Димитров)
9. Ваучер за посещение на мина Челопеч
Неповторима възможност да видите отблизо най-високотехнологичната мина в България.
Приблизителна стойност: безценна
Начална тръжна цена: 500 лв.
Дарител: Дънди Прешъс Металс Челопеч
10. Ваучер за медицински изследвания
Корпоративен ваучер за профилактични медицински прегледи и изследвания на стойност
400 лв.
Приблизителна стойност: безценна
Начална тръжна цена: 400 лв.
Дарител: ДКЦ Асцендент
11. Атанас Хранов – „Ключът“, 45x26 см, размери на ключа - 11x6 см, 925 сребро
Атанас Хранов е роден 1961 г. в Пловдив. Завършва Средното училище по изкуства в Котел
и през 1987 г. НХА, специалност „Резба” при проф. Антон Дончев. Работи в областта на
пластичните изкуства и живописта, смесвайки органично жанровете. Автор е на над 40
самостоятелни изложби, участва в множество общи инициативи и кураторски проекти.
Осъществява съвместни проекти с поетите Веселин Сариев и Александър Секулов.
„Ключът“ е произведение уникат, изработено с характерните за автора материали, като
ръчна хартия, платно, ръчно изработен от автора сребърен ключ с проба 925.
Приблизителна стойност: 1500 лв.
Начална тръжна цена: 1000 лв.
Дарител: нотариус Весела Ивчева

12. „Гарба“ – сет от три керамични плата
Керамичните творби с автограф от авторката – Н.Пр. Сри Астари Расджид, посланик на
Индонезия в София, са част от ретроспективната й изложба през 2016 г. в Индонезия.
Приблизителна стойност: безценна
Начална тръжна цена: 500 лв.
Дарител: Н.Пр. Сри Астари Расджид, посланик на Индонезия
13. Пощенска марка от Израел с колекционерска стойност
Юбилейна марка по повод 25-годишнината от обновяването на дипломатическите
отношения между България и Израел.
Приблизителна стойност: 240 лв.
Начална тръжна цена: 150 лв.
Дарител: Н.Пр. Ирит Лилиан, посланик на Държавата Израел
14. „Цанко Лавренов 1896-1978“
Уникално по рода си издание, което включва висококачествени снимки на почти всички
картини на Цанко Лавренов. В него са поместени и текстове, посветени на художника,
написани от най-добрите български изкуствоведи, както и спомени за него, споделени
лично от внука му Лаврен Петров. Цанко Лавренов е сред имената в културната ни история,
за които вече сякаш всичко е казано. Още приживе получил висока оценка като художник
и авторитет в културния живот на България между 30-те и 70-те г. на ХХ век, днес той на
мнозина ще се стори пределно познат. Поредната среща с него обаче ни изправя пред
редица непоставени въпроси както към изследването на неговото творчество конкретно и
анализирането му в по-широк от досега разглеждания контекст, така и към общи процеси в
историята на българското изкуство, пряко участие в които има и Лавренов като художник,
изкуствовед, общественик. Получавате уникално копие с автографи от авторите на
текстовете.
Приблизителна стойност: безценна
Начална тръжна цена: 200 лв.
Дарител: Лаврен Петров и галерия „Лоранъ“
15. Илия Бешков (1901-1958) – „В града“, 40-те г. на ХХ в., туш, хартия, 23,5 х 32 см
Художник с богата пластична култура. Роден през 1901 г. в Долни Дъбник. Завършва
живопис в Художествената академия при проф. Никола Маринов и веднага започва да
сътрудничи на периодичния печат със свои рисунки, карикатури, акварели, илюстрации и
статии. Първите му изяви са в изданията „Маскарад“, „Пладне“ и др. Той е наблюдателен
критик на нравите, привичките и лъжите в обществото и политическия живот. От 1945 г. е
един от любимите преподаватели по рисуване и перспектива в Художествената академия,
студентите прехласнато го слушат дори в обикновени разговори в двора. Печално и
непоносимо е битието му на идейна ограниченост след 1944 г. Отчаянието му го довежда
до здравословни проблеми и ранна смърт. Често в изказванията за него ще се натъкнем на

определения като „мислител“ и „реакционер.“ Приживе прави една изложба, но значението
му за българската култура и огромното му творчество не могат да бъдат обхванати.
Приблизителна стойност: 1600 лв.
Начална тръжна цена: 1000 лв.
Дарител: галерия „Лоранъ“

16. Ваучер за курс на Дейл Карнеги от програмата „Силно въздействащи
презентации”
От 1912 г. насам Дейл Карнеги предоставя на бизнеса инструменти за успешна навигация в
сложните бизнес среди. Един от най-важните инструменти е презентацията. Независимо
дали целта Ви е да убедите, продадете или вдъхновите, Вашата презентация е това, което
ви отличава от конкурентите, защото успешните лидери общуват с увереност и ентусиазъм.
Курсът „Силно въздействащи презентации“ ще надгради уменията, които Ви позволяват да
общувате уверено и компетентно пред всякаква аудитория. Показваме на участниците
изпитани методи и техники, с които да подготвят и изнасят въздействащи презентации,
водещи до устойчиви и положителни резултати.
Приблизителна стойност: 1500 лв.
Начална тръжна цена: 700 лв.
Дарител: AIMS Human Capital & Dale Carnegie Training Centre
17. Олга Шаханова-Шишкова (1895 - 1978) – „Натюрморт“, маслени бои, 34х42 см
Работи в областта на живописта и приложното изкуство, като рисува пейзажи, интериори,
натюрморти. Нейни творби са включвани в представителни изложби в Ню Йорк, Белград,
Франция, Англия, Латвия. Картините й са притежание на колекции във Финландия,
Естония, Германия, САЩ, Гърция, България.
Приблизителна стойност: 2000 лв.
Начална тръжна цена: 1000 лв.
Дарител: Севдалина Василева, изп. директор и член на УС, Първа инвестиционна
банка
18. Слави Генев (1893-1977), „Благовещение“, 1930-те, маслени бои, картон, 45,5х31,3
Ярък лиричен живописец със завидно европейско образование, който в годините преди
1989 г. остава в сянка. Роден е през 1893 г. в гр. Марица и ранните му години са белязани
от стремеж за развитие. Започва обучението си в Художествената академия в София, но
междувременно завършва курс по живопис в Мюнхенската художествена академия /1917 –
1918/. Дипломира се в ХА през 1923 г. и заминава на специализация в академия „Гранд
Шомиер“ в Париж. Включва се в художествения живот в страната с модерни за времето си
творчески възгледи. Работи в министерството на образованието, в Народния театър,
учителства, сътрудничи на пресата, споделя идеите на дружество „Родно изкуство“.
Организира шест самостоятелни изложби. В зрелите си години търпи коренна промяна.
Преселва се в гр. Самоков, където учителства, а след това става директор на Историческия

музей. Известен е с прозвището Отшелникът. Негови цикли с пейзажи от Самоков и
библейски сюжети са предмет на голям колекционерски интерес. В наши дни творбите му
се намират в Националната галерия, в сбирки в САЩ, Германия, Унгария, Швейцария,
Русия, Испания.
Приблизителна стойност: 2500 лв.
Начална тръжна цена: 1500 лв.
Дарител: галерия „Лоранъ“
19. Две нощувки в хотел „Кемпински Гранд Арена” Банско за двама
Две нощувки за двама в делукс стая с включена закуска. Безплатно използване на фитнес,
2 вида сауна и 2 вида парна баня, вътрешен басейн, отоплен външен басейн, джакузи и
снежна стая.
Приблизителна стойност: 650 лв.
Начална тръжна цена: 350 лв.
Дарител: „Кемпински Гранд Арена” Банско
20. Детска количка Baby Racer III BMW Motorsport
Със спортни BMW M ивици, предни и задни светлини, ергономично кормилно
управление, волан с логото на BMW, комфортни, тихи гуми и автоматично изключване на
светлините. Подходящ за деца от 1 до 3 години.
Приблизителна стойност: 369 лв.
Начална тръжна цена: 250 лв.
Дарител: Шел България
21. Подаръци от Финландия
Пакет с разнообразни оригинални предмети от и за Финландия.
Приблизителна стойност: безценна
Начална тръжна цена: 200 лв.
Дарител: Н.Пр. Пайви Блинникка, посланик на Република Финландия
22. „Освобождението на България – ликовете на войната и паметта“
Албумът е съставен от български и руски историци в чест на 140-годишнината от Рускотурската война 1877-1878 г.
Приблизителна стойност: безценна
Начална тръжна цена: 150 лв.
Дарител: Н.Пр. Анатолий Макаров, посланик на Руската федерация
23. Смарт часовник Samsung Gear S3 Frontier
Gear S3 осигурява външен вид и усещане на наистина първокласен часовник; завъртате
пръстена и получавате смарт часовник, чиито усъвършенствани функции обогатяват

живота ви – от вградения GPS и високоговорител до директен достъп до всички необходими
приложения. С него не ви е необходим телефон или повторно зареждане.
Приблизителна стойност: 280 лв.
Начална тръжна цена: 150 лв.
Дарител: VIVACOM

24. Луксозно издание на Талмуда
От семейната колекция на Максим Бехар.
Приблизителна стойност: безценна
Начална тръжна цена: 200 лв.
Дарител: Максим Бехар
25. Ваучер за сугестопедичен курс по английски език
За тези, които искат да говорят английски език леко и без страх, мястото е Сугестопедичен
център „Пеперудените криле“. Тук възрастни и младежи говорят все по-добре английски в
уютна артистична среда с музика, игри и смях. Без умора. Без домашни. Без излишен стрес.
С „Пеперудените криле“ говорим и летим!
Приблизителна стойност: 660 лв.
Начална тръжна цена: 500 лв.
Дарител: Сугестопедичен център „Пеперудените криле”
26. Брънч за двама в Хилтън София
Два ваучера, всеки от които важи за двама, за неделния брънч в ресторант „Сезони“.
Валидност: до 16 юни 2019 г. Насладете се на тематични кулинарни предложения,
съпроводени от детски забавления. Направете своя избор от разточителния бюфет с
множество изкушения и разнообразни деликатеси, сезонни салати и неустоими десерти!
Приблизителна стойност: 150 лв.
Начална тръжна цена: 100 лв.
Дарител: Хилтън София
27. Кафе машина Dolce Gusto
Приблизителна стойност: 320 лв.
Начална тръжна цена: 200 лв.
Дарител: Нестле
28. Два билета за концерт на ансамбъл „Българи“
Пазарна стойност: 100 лв. (общо)
Начална тръжна цена: 70 лв.
Дарител: Дънди Прешъс Металс Челопеч

29. Раница
Приблизителна стойност: 100 лв.
Начална тръжна цена: 70 лв.
Дарител: Теленор България

ПРЕДМЕТИ, УЧАСТВАЩИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА ТОМБОЛА

1. Колекция съвременна израелска литература
Включва книгите „Момчето с гълъбите“ на Меир Шалев, „Един кон влязъл в бар“ на Давид
Гросман и „Липсващото досие“ на Дрор Мишани. И трите книги са с автограф от авторите,
които са сред водещите имена в съвременната израелска литература.
Приблизителна стойност: безценна
Дарител: Н.Пр. Ирит Лилиан, посланик на Държавата Израел
2. Два билета за концерт на ансамбъл „Българи“
Пазарна стойност: 100 лв. (общо)
Дарител: Дънди Прешъс Металс Челопеч
3. Два билета за концерт на ансамбъл „Българи“
4. Два билета за концерт на ансамбъл „Българи“
5. Два билета за концерт на ансамбъл „Българи“
6. „Пътуване“
Авторката д-р Анелия Хохвартер е българка и водещ офталмолог в Австрия, а книгата
описва преживяванията й в Етиопия.
Приблизителна стойност: 30 лв.
Дарител: д-р Анелия Хохвартер
7. „Пътуване“
8. „Пътуване“
9. „Пътуване“
10. „Пътуване“
11. Раница
Приблизителна стойност: 100 лв.
Дарител: Теленор България

12. Раница
Приблизителна стойност: 100 лв.
Дарител: Теленор България

13. Смартфон A1 Smart N9
Първият брандиран с името на компанията смартфон в България в комплект със специално
направен за него калъф се отличава с редица преимущества, сред които изпъква премиум
дизайнът, характерен за по-високия клас модели. A1 Smart N9 следва последните тенденции
на пазара и предлага отличен 5.47 инчов IPS дисплей в съотношение 18:9, тясна рамка и
тънък профил, основна камера с резолюция 13MP, селфи камера с резолюция 8MP.
Вграденият сензор за пръстови отпечатъци носи още по-голяма сигурност и удобство.
Апаратът разполага с 1.28 GHz четириядрен процесор, 16 GB вградена памет и 2 GB RAM.
Пазарна стойност: 250 лв.
Дарител: А1 България
14. „Пътуващи приказки“
Пътят на една приказка: „Пътуващи приказки“ е колекция от 15 детски приказки от цял
свят, написани от деца, принудени да напуснат своите домове в търсене на по-спокоен и
безопасен живот. Освен оригиналните текстове всеки разказ е преведен на български и
английски език и е допълнен от автентична детска рисунка, която може да бъде дорисувана.
Приблизителна стойност: 40 лв.
Дарител: Каритас София
15. Подаръци от Финландия
Пакет с разнообразни оригинални предмети от и за Финландия.
Приблизителна стойност: безценна
Дарител: Н.Пр. Пайви Блинникка, посланик на Република Финландия
16. Книги от български писатели
„Кула от лъжи“ на Виктор Стоянов и „Национално съкровище“ на Димитър Тодоров,
отличени в литературния конкурс „Развитие“, и „Love Stories“ на Валери Стефанов в превод
на Анджела Родел.
Приблизителна стойност: 100 лв.
Дарител: Корпорация „Развитие“
17. Брънч за двама в Хилтън София

Два ваучера, всеки от които важи за двама, за неделния брънч в ресторант „Сезони“.
Валидност: до 16 юни 2019 г. Насладете се на тематични кулинарни предложения,
съпроводени от детски забавления. Направете своя избор от разточителния бюфет с
множество изкушения и разнообразни деликатеси, сезонни салати и неустоими десерти!
Приблизителна стойност: 150 лв.
Дарител: Хилтън София

