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създаден през далечната 1938 година, като пътуващ 
Врачански областен театър, по-късно преименуван като Врачански областен 
народен театър, Драматичен театър Враца и накрая Драматично-куклен театър – 
Враца, театърът на Враца винаги е бил най-големият културен институт 
в северозападна България. Винаги е бил един от определящите насоките и 
развитието на театралния живот в страната ни. а от създаването на Фестивала 
на камерния театър през 1977 г., по-късно преименуван на национален фести-
вал на малките театрални форми, става европейски център на експеримента и 
съвременното театрално изкуство.

няма известен и сериозен театрален деец, който е оставил незабравима 
следа в това изкуство, да не е преминал през врачанската сцена. през последните 
десетилетия това се отнася и за творци от цяла европа.

много от най-великите личности на българския театър са били „наказ-
вани“ за своето творчество и изпращани от софия да работят във Враца. тази 
лична драма е била истински късмет за Врачанския театър, защото така той е 
поддържал високия си професионализъм и съвременно звучене. това, както 
и непрекъснато подмладяващият се състав на театъра направиха възможно 
преминаването му през изключително трудните за култура последни десетиле-
тия, без да отстъпи от художествените си критерии, без да допусне безумната 
комерсиализация да обезсмисли съществуването му, както се случи с толкова 
много културни институции и творци. изпитвам огромно лично удовлетворе-
ние, че в този труден период бях начело на театъра, и след толкова велики свои 
предшественици се надявам и аз да съм допринесъл за успешното развитие на 
Врачанския театър през годините.

В края на това откровение искам да кажа, че големият Димитър гочев в 
своето последно в живота си интервю за германската телевизия сподели: „когато 
казвам „мой театър“, имам предвид Врачанския театър. това е моят театър!“.

нека Да преБъДе ВрачанскиЯт театър!

Анастас Попдимитров 
директор на Драматично-куклен театър – Враца
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Дълго отлагани думи

от много отдавна съм свързана с театъра във Враца. през 80-те години на 
миналия век със славния си „запорожец“ пътувах за премиерите на митко 
гочев. мина време, митко замина за германия, настанаха бурните промени и 
в началото на 90-те тогавашният директор на театъра Бина Харалампиева ме 
покани, за да възобновим основания през 1981 година „Фестивал на камерна-
та драматургия“, който се провеждаше през четири години, но в суматохата, 
както и другите театрални събития, беше изчезнал. писахме проекти, сме-
нихме статута, направихме Фестивала ежегоден и така под името Фестивал 
на малките театрални форми от 1993 година той се утвърди в пейзажа на 
българските важни театрални форуми. споменавам това, защото Фестива-
лът е неизменна част от битието на театъра във Враца. В скоби той вече си 
има и събрат – международния фестивал на NETA, чието камерно издание 
се провежда заедно с Фестивала на малките театрални форми. по-подробна 
съм, но нали уж подготвяме архива, върху който ще стъпи бъдещата история 
на театъра, та се страхувам да не пропусна нещо. след напускането на Бина 
Харалампиева и заемането на поста директор от анастас попдимитров по 
един или друг начин съм свързана неизменно с този театър. и все си мечтаех 
и споменавах на директора, че няма да е зле да се направи летопис на театъра. 
едно, че е сред първите професионални сцени в региона (основан е през 1938 
година); друго, че заради близостта си до столицата винаги е бил предпочитан 
за работа както от режисьори, така и от актьори. (тук е мястото да се споменат 
имената както на основателя стефан кортенски, така и на постановчиците, 
преминали през театъра: коста трандафилов, кръстьо сарафов, тачо танев, 
иван Димов, Димитър панов, леон Даниел, Васил луканов. Димитър гочев, 
елена цикова, любомир Дековски, Бина Харалампиева, николай поляков, 
Борислав чакринов.) 

тъй че кротко си събирах старателно материал (главно програми от 
спектакли, отбелязвах си знакови събития и др.) и се надявах това някога да се 
случи. но един пожар унищожи не само този архив, а и целия ми дом. и така, 
този проект се отложи за дълго време не само в съзнанието ми, но и в битието 
ми. Допреди няколко години, когато директорът ме повика и каза: „стягай се, 
правим летопис!“. Да, ама вече не бях същата устремена труженичка. Бях пре-
търпяла различни сривове и болести, но пък си казах, че мечтата си е мечта и 
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трябва да се хвана за работа. съзнавах, че сама няма да се справя, и помолих за 
помощ колегата никола Вандов, доказан майстор в изготвянето на множество 
театрални летописи. така станахме двама. уговорихме се да започна, а той, 
работейки по неговите летописи за театрите в пазарджик, Варна и пловдив, 
да не пропуска информация и за Враца. през това време си разменяхме файла. 
а когато няма вече какво да допълвам, за да не объркваме, да му пращам само 
поредния премиерен спектакъл. 

Започнах отново да трупам материал. обърнах се за справки към регионал-
на библиотека „Христо Ботев“ – Враца, и специалистите от отдел „краезнание“ 
калина тодорова и генади Богданов изготвиха първоначалната библиография 
от източниците в библиотеката. и на двамата дължа специални благодарности. 
направиха каквото можаха. 

В момента, в който приключи работата по летописа на пловдивския 
театър, кольо взе влака и отпътува за Враца, за да премине и през други 
възможни източници в библиотеката, в тамошния Държавен архив, в музея, 
в архива на читалището и каквото още се намери в театъра. Безкрайно му 
благодаря! но за самото начало, за първите години от създаването и дейността 
на театъра празнините продължават да са големи. Да се надяваме, че поне 
не са пропуснати представления. За периода след 1945 година има повече 
информация. Все пак вярвам, че този летопис представлява основа за бъдещи 
изследователи на театралното дело.

и ето, като съм започнала с благодарностите, да не спирам. разбира се, 
първо, благодаря на директора анастас попдимитров за поканата и довери-
ето, че намерението „летопис на Драматично-куклен театър – Враца“ ще се 
осъществи. пред вас е резултатът. Благодаря и за свежата му памет, свързана 
с важни за театъра спектакли. Благодаря и на зам.-директора нина Донева, 
в чийто архив се намериха източници за попълване на неизбежни пропуски. 
Задължително трябва да спомена колегите режисьори Венцислав асенов и 
Йордан славейков, както и актьорите сава георгиев, марина котева, румяна 
мерджанска, малинка генчева, красимир ранков, които предоставиха програ-
ми от спектакли, както и уточниха изпълнители на роли, турнета, награди и 
други. Благодаря на лилия славова, която е запазила дори в саЩ българския 
си актьорски архив и също помогна за точността при работата по изданието.

Благодаря на колежката Богдана костуркова, от която също получих про-
грами от спектакли, както и на адвокат свилена симеонова, която предостави 
архива на баща си – актьора сашо симеонов, и на съпруга си – театроведа 
Валентин стойчев. 

Благодаря на драматурга константин илиев, който помогна в последните 
уточнения на имена и длъжности в театъра, както и, за кой ли път, на колегите 
мария Вандова и никола Вандов за безкрайната отдаденост на идеята за този 
нелек събирачески труд.
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и съвсем накрая. не мога да пропусна благодарностите към семейството 
си – дъщеря ми ина Дамянова, зет ми георги лазаров и тройката внуци – никола, 
софия и Филип, които търпяха мърморенето и съмненията ми, подкрепяха ме 
и вярваха в успешния край на начинанието. Благодаря им сърдечно!

януари 2023 г.
Веселина Гюлева
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мислех, че летописът на пловдивския театър ще е последният ми театрален 
летопис. мислех си: „Дузина стигат!“.

но още през 2018 година, помагайки на Веселина гюлева, трупах факти 
и библиография и за театъра във Враца. не отказах на директора на театъра, 
когото много уважавах като актьор, като директор и като човек, правещ за 
театралните и културните взаимоотношения на Балканите повече от специа-
лизираните за това държавни институти у нас. Винаги решаващ импулс да се 
захвана с правенето на летопис (сам или в съавторство) на даден театър, е било 
някакво усещане за дълг към този театър, който през годините ми е дал немалко 
професионални вълнения, радости, смях и замисляне. Врачанският театър много 
ми е дал и сега се опитвам с работата си да му върна поне част от респекта си 
от получените дарове.

* * *
Врачанският театър за съжаление не прави изключение от другите театри – 

той няма съхраняван архив. от колеги и от личните си „колекции“ събрахме 
програмки, афиши и плакати. Виждали сме 289 програмки за спектаклите на 
театъра, което е за 52% от всичките 555 спектакъла за периода на летописа. 
намирането на част от тези програми и афиши може да се опише като малко 
театроведско разследване. За книгата по случай 50-годишнината на театъра са 
били налични много повече програми, но така и не стана ясно къде са те сега.

разбира се, книгата за 50-годишнината на театъра ни беше много важна 
опора. нанасяхме корекции, когато се налагаше, допълвахме факти, когато 
намирахме нещо ново, надграждахме за периода 1988 – 2022 г. ползвахме и 
други книги със спомени, статии и рецензии, които са посочени в общата биб-
лиография на настоящия летопис. едва ли има смисъл да изреждам врачанските 
и централните издания, които сме преглеждали. това се вижда от посочените в 
„отзиви и други текстове“ и в „обща библиография“ източници.

както винаги досега правя следните уговорки.
неделима част от летописа е разделът „обща библиография“. а прило-

жените именни показалци правят летописа употребим от интересуващия се от 
него. изрично трябва да обърна внимание, че в показалците след названието на 
спектаклите или имената на творците са посочени не страниците в книгата, а по-
редните номера на постановката, които са дадени в основния раздел на летописа.



Летопис на Драматично-куклен театър – Враца, 1938 – 2022

10

В някои случаи съвпадат имена, но ангажиментът им в отдалечени пери-
оди ме кара да предполагам, че това са различни хора. тук е възможна грешка 
и в двете посоки: както да посоча като различни хора един и същ човек, така и 
под едно име да следват участията на различни хора.

Допълнително затруднение идва от факта, че в много случаи се посочва 
само фамилията на участника в спектакъла, но не и пълното му име или името 
в едни случаи е официалното, в други – умалително.

следвам максимата „За да стигне, трябва да артише!“. преведена, тази мак-
сима например значи: ако са възникнали колебания дали даден актьор е участвал 
в даден спектакъл, по-добре да впишеш името му, отколкото да го изпуснеш.

когато цитираме даден текст, гледаме да спазваме правописа от епохата 
(това съхранява нещо от аромата на времето). а това са години, когато дори 
думата „театър“ се изписва и като „театр“, и като „театър“, театърът е изпис-
ван като „Вратчански областен“ и т.н. В изписването на имената, особено на 
авторите, цари достатъчно голям разнобой. а понеже виталността на актьорите 
тогава и днес е сходна, актрисите често са променяли фамилните си имена или 
са „облагородявали“ първите си имена. човек лесно може да се обърка при 
уточняването кой кой е...

и така нататък.
За подобни грешки и за възможните непълноти искрено се извиняваме.
но съм убеден, че дори в този си вид летописът е добра основа за бъдещи 

изследователи на Врачанския театър.

* * *
Давам си трезва оценка, че подобни летописи принадлежат на аналоговата 

епоха. убеден съм, че това, което с колегите направихме по съхраняването на 
паметта за нашето театрално дело, може и трябва да има дигитално продълже-
ние. редовното попълване на новите факти ще надгражда натрупаното досега 
и така на сайта на театъра винаги ще може да се направят така необходимите 
понякога справки. Досегашните летописи (тук включвам русенския на крум 
гергицов и Благоевградския на елена илиева) просто задават едно възможно 
и доказало се структуриране на необходимата информация.

* * *
Веселина гюлева вече благодари за помощта на редица колеги. аз искам 

да ѝ благодаря за поканата да продължим заедно в това врачанско приключение. 
Бих искал да се присъединя най-сърдечно и към благодарностите към директора 
на театъра анастас попдимитров. не знам дали си даваме сметка какво е да си 
25 години начело на един беден театър! а наско устоя...

много ни помогнаха отзивчивата и коректна заместник-директорка нина 
Донева и добросърдечната Волга иванова.
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присъединявам се искрено към благодарностите изказани от Веселина 
гюлева. искам да благодаря на колегите от Врачанския музей и от регионалната 
библиотека „Христо Ботев“. особена благодарност и професионално уваже-
ние изпитвам към колегите аксиния Живкова и Йоанна петрова – любезни, 
внимателни, очарователни и професионално добросъвестни служители на 
териториален архив – Враца.

и накрая, най-сърдечно благодаря на сестра ми мария Вандова, единстве-
ния човек, който отново прочете всяка дума в ръкописа на летописа, и която на 
всичко отгоре много ми помогна в изготвянето на показалеца на актьорите...

разбира се, отново и отново благодаря и на приятеля, на издателя Вален-
тин траянов. Двайсетината книги, които направихме заедно, ако не друго, поне 
говорят, че са възможни и трайните дружби – поне нашата е от повече от век.

по лични причини искам да благодаря за вниманието и любовта, с които 
съм обгрижван от дъщеря ни ирина и нейните деца никола томов и ема то-
мова. Благодаря за вниманието и любовта и на другата ни дъщеря Веселина, 
съпруга ѝ робърт и нейните деца Яна нюман и Били нюман. искам всички те 
да бъдат здрави и щастливи.

* * *
сега нещо съвсем лично.
през далечната 1979 г. бях отговорен редактор на „театрална библиотека“ – 

издание на центъра за художествена самодейност. Хрумна ми да направя един 
„указател на съдържанието на „театрална библиотека“ (1955 – 1979)“. напра-
вих го и го издадох в бр. 1 за 1980 г. Беше 20 страници, ситен шрифт, и – поне 
аз – оттогава често съм го ползвал. след това съм работил на различни места и 
на различни длъжности, но винаги около мен е имало кашони с изрезки, прог-
рамки, справки и т.н. периодично ги изхвърлях, но се натрупваха нови и нови. 

през 2000 г. с майя праматарова направихме книгата „стоян камбарев. 
огледала“ (издателство „Et cetera“, софия, 304 с.). опитахме се да направим 
модел на книга за режисьор: негови текстове, всички негови спектакли (творчес-
ки екипи, роли и актьори, дата на премиера, участия във фестивали, получени 
награди, отзиви), откъси от текстове за него и т.н. и много снимки.

през 2001 г. направих книгата „маргарит минков. пиеси I“ (издание на 
сдружение лту, софия, 184 с.). тук пък се опитах да направя модел на книга 
на даден драматург: съответните пиеси, други текстове – в случая дори стихо-
ве – на драматурга, които създават допълнителен контекст на публикуваните 
пиеси, откъси от интервюта и разговори с драматурга, неговата биография в 
дати и събития, списък на всичките му пиеси, драматизации и адаптации (къде 
е публикувана, кога), постановки на съответната пиеса в кой театър, с дати на 
премиерата и режисьора на постановката, библиография на книгите и другите 
публикации на драматурга, на разговори с него и статии за него).
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Втората половина на 90-те беше в професионално и психологическо отно-
шение тежка за мен. чувствах се омерзен от някои колеги и затова се скривах, 
потъвайки в подобни начинания. и те ми се усладиха...

Затова, когато няколко години преди 100-годишния юбилей на народния 
театър ме поканиха да участвам в колектив, имащ за цел да направи летопис 
на театъра, приех с радост.

и така – вече повече от четвърт век.
1. Народен театър „Иван Вазов“ (с антония каракостова, асен кон-

стантинов, иван гърчев и снежанка гълъбова; 2004, 912 с.)
2. 60 години Столичен куклен театър (с Веселина гюлева и кремена 

Димитрова; 2006, 282 с.); 65 години Столичен куклен театър (с иван райков, 
албена Халачева и кирякос аргиропулос; 2011, 228 с.); 70 години Столичен 
куклен театър (с иван райков, кирякос аргиропулос, марина кунгелова; 
2016, 296 с.)

3. Сатиричен театър „Алеко Константинов“ (с Веселина гюлева, мария 
Вандова и Вяра младенова; 2007, 340 с.)

4. Театрална работилница „Сфумато“ (с мария Вандова; том I – 2009, 
636 с.; том II – 2019, 460 с.)

5. Младежки театър „Николай Бинев“ (с мария Вандова; 2015, 752 с.)
6. Театър 199 „Валентин Стойчев“ (2015, 336 с.)
7. 70 години Държавен куклен театър – Пловдив (с катерина георгиева и 

гергана стаматова; 2017, 248 с.)
8. Драматичен театър „Стефан Киров“ – Сливен (с Щилияна Василева; 

2018, 558 с.)
9. Драматично-куклен театър „Константин Величков“ – Пазарджик (с 

гергина Деянова и мария Вандова; 2019, 384 с.)
10. Театър „Българска армия“ (2020, 606 с.)
11. Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – Варна (2021, 886 с.);
12. Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“ – Пловдив (с катерина геор-

гиева и Божидар тотев; 2022, 1120 с.)
13. Драматично-куклен театър – Враца (с Веселина гюлева, 2023, 424 с.)

само за пълнота на информацията. през 2016 година с мария Вандова 
направихме книгата „международен фестивал Друмеви театрални празници 
„нова българска драма“. летопис (май 1966 – април 2016). отново искахме да 
потърсим модел за подобни издания, но примерът – главно поради необходимата 
трудолюбивост за постигането му – май не стана заразителен.

Дотук с летописите. смятам участието си в направата им за най-важното 
и практически полезно мое професионално дело. признато или не, то ще се 
ползва от съсловието ни. това стига.
22.2.2023 г.

Никола Вандов
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Сезон 1938/1939
Директор-режисьор Стефан Кортенски. Актьори: Милка Ерато, 

Тинка Ангелова, Мара Томова, Надя Гавазова, Олга Савова, Стефанка 
Кортенска, Сийка Георгиева, Иван Георгиев, Ангел Георгиев, Симеон 
Йотов, Христо Христов, Димитър Шишков, Ангел Чавдаров, Давид 

Нецов, Лачко Ташев, Петко Казанджиев, Сашо Симов, Радич Радичев. 
След освобождаването на Стефан Кортенски всички артисти,  

освен Милка Ерато, напускат театъра.

Името на театъра е Врачански областен театър.

1. Т а й н а, комедия в 3 действия от пиер Волф.
Постановка Стефан Кортенски.
Премиера на 27 август 1938 г. в град Фердинанд (днес Монтана).
Първо представление на новосъздадения театър.

Отзиви и други текстове
кортенски, стефан. Да създадеш театър. историографски сборник. (съставител и предговор 

мирослава кортенска.) издателство „Дамян Яков“, с., 2008, с. 8-9.
костов, антим. Двадесет и пет години Врачански народен театър. театър, 1963, бр. 12, с. 26-28.
чавдаров, ан. Врачанският областен театър. наше слово (Фердинанд, днес монтана), бр. 696, 

3.9.1938.

2. П р и с т а н а л а, от александър м. герасков по едноименното стихо-
творение на Христо Ботев. преработка на стефан кортенски.

Постановка Стефан Кортенски. музикален съпровод под диригентството на 
капелмайстора на военната музика г. Байданов.

В ролите
Дойчин – стефан кортенски
стояна – стефка кортенска (кривошийкова)
кавалджията – симеон Йотов
майката – милка ерато
петко – сашо симов
Зорница (калуда) – мара томова
Хаджи гено – Христо Христов
Войвода гюро – Димитър Шишков
и други
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Премиера на 9 октомври 1938 г. (в стария салон на читалище „Развитие“).
С постановката официално се открива сезонът на театъра.
Първото предпремиерно представление е в град Фердинанд (днес Монтана) 

през август 1938 г.
Постановката е играна през септември в турне.

Отзиви и други текстове
герасков, ал(ександър). първият спектакъл. спомен. (В рубриката „25 години Врачански 

народен театър“.) отечествен зов (Враца), бр. 80, 6.7.1963, с. 2.
кортенски, стефан. Да създадеш театър. историографски сборник. (съставител и предговор 

мирослава кортенска. публикувани са и 5 снимки от спектакъла.) издателство „Дамян 
Яков“, с., 2008, с. 8-10.

костов, антим. началото. първият сезон на театъра. (В рубриката „25 години Врачански 
народен театър“. съдържа и снимка от спектакъла.) отечествен зов (Враца), бр. 61-62, 
23.5.1963, с. 4.

костов, антим. Двадесет и пет години Врачански народен театър. театър, 1963, бр. 12, с. 26-28.
чавдаров, ан. Врачанският областен театър. наше слово (Фердинанд, днес монтана), бр. 696, 

3.9.1938.
Виж още: Берковски новини, бр. 62, 24.9.1938; северозападен преглед (Враца), бр. 5, 20.10.1938.

3. Л е с н о  и м  е  н а  м ъ ж е т е, комедия в 6 картини от паул Барабаш.
Постановка Стефан Кортенски.
Премиера през септември 1938 г.
Постановката е играна през септември в турне.

Отзиви и други текстове
кортенски, стефан. Да създадеш театър. историографски сборник. (съставител и предговор 

мирослава кортенска.) издателство „Дамян Яков“, с., 2008, с. 8-9.
костов, антим. Двадесет и пет години Врачански народен театър. театър, 1963, бр. 12, с. 26-28.
чавдаров, ан. Врачанският областен театър. наше слово (Фердинанд, днес монтана), бр. 696, 

3.9.1938.

4. К а к т о  к а п я т  л и с т а т а, от Джузепе Джиакоза.
Постановка Стефан Кортенски.
Премиера през септември 1938 г.
Постановката е играна през септември в турне.

Отзиви и други текстове
кортенски, стефан. Да създадеш театър. историографски сборник. (съставител и предговор 

мирослава кортенска.) издателство „Дамян Яков“, с., 2008, с. 8-9.
костов, антим. Двадесет и пет години Врачански народен театър. театър, 1963, бр. 12, с. 26-28.
чавдаров, ан. Врачанският областен театър. наше слово (Фердинанд, днес монтана), бр. 696, 

3.9.1938.

5. П а р и ж к и т е  б е д н и, социална драма в 7 картини по романа на 
евгени сю.

Постановка Стефан Кортенски.
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В ролите
стефан кортенски
милка ерато
андрей Берние – иван атанасов
ради Димитров
мара томова
симеон Йотов
радич радичев
Димитър Шишков
и други

Премиера през сезон 1938/1939.
На 14.5.1939 г. с „Парижките бедни“ се закрива първият сезон на театъра.

Отзиви и други текстове
Врачански театър. Варненска поща, бр. 7322, 9.3.1939, с. 3.
кортенски, стефан. Да създадеш театър. историографски сборник. (съставител и предговор 

мирослава кортенска.) издателство „Дамян Яков“, с., 2008, с. 8-9 и 27.
костов, антим. Двадесет и пет години Врачански народен театър. театър, 1963, бр. 12, с. 26-28.
Хроника. (на 7.3.1939 г. постановката гостува във Варна.) Варненска поща, бр. 7320, 7.3.1939, с. 3.

6. Д - р  Е р и к а, от ладислав Фогот. 
Постановка Стефан Кортенски.
Премиера през сезон 1938/1939.

Отзиви и други текстове
кортенски, стефан. Да създадеш театър. историографски сборник. (съставител и предговор 

мирослава кортенска.) издателство „Дамян Яков“, с., 2008, с. 8-11.
костов, антим. Двадесет и пет години Врачански народен театър. театър, 1963, бр. 12, с. 26-28.

Сезон 1939/1940
Директор Иван П. Георгиев-Пепеляша.За цял сезон като режисьор и 

актьор е поканен Кръстьо Сарафов. Режисьор Генчо Марков. Художник 
Димитър Лингурски. Актьори: Милка Габровска, Парашкевица 
Николаева, Мила Савова, Вилма Ханс, Мери Димитрова, Надя 

Александрова, Желязко Лолов, Димитър Коцев, В. Георгиев, Христо 
Стефанов, Антон Зидаров, Димитър Ицмаров, Никола Манкрелис, Тодор 

Тодоров, Димитър Шишков, Христо Александров, Димитър Енгьозов, 
Стефан Добрев, Никола Попов, Иван Атанасов и други.

През лятото на 1940 г. трупата и привлечените Кръстьо Сарафов, 
Радка Сарафова, Петя Герганова, Георги Стаматов и Стоян Бъчваров 

организират Летни театрални дни в Берковица и Вършец.  
Подготвят постановките „Щурецът на огнището“ по Чарлз Дикенс, 

„Женитбата на Белугин“ от Александър Н. Островски  
и „Април 1876 г.“ от Димитър Хронев.
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7. З а п л а к а л а  е  г о р а т а  (Индже войвода), драматизация на 
иван п. георгиев по романа на константин петканов „индже войвода“.

Постановка Иван П. Георгиев.
В ролите

никола попов
ангел ангелов
Желязко лолов
Димитър коцев
антон Зидаров
Вилма Ханс
ангел георгиев
милка ерато
Димитър енгьозов
георги гърбавият – Христо стефанов
тодор тодоров
Христо александров
и други

Премиера на 26 октомври 1939 г.
С постановката се открива официално сезонът.

Отзиви и други текстове
Б(обошевски, Владимир). Врачанският областен театър откри тържествено своя сезон. севе-

розападен преглед (Враца), бр. 29, 28.10.1939.
Заплакала е гората... наше слово (монтана), бр. 715, 14.1.1940.
Заплакала е гората. русенска поща, бр. 6276, 14.3.1940.
илиев, анг. Заплакала е гората... северозападен преглед (Враца), бр. бр. 29, 28.10.1939.
културни вести. Вратчанският областен театър под ръководството на г. ив. п. георгиев, гостува 

няколко дни в града ни. Завой (Варна), бр. 22, март 1940, с. 3.
мутафов, В. Заплакала е гората. Варненски новини, бр. 6980, 5.3.1940.
Хроника. (За гастрол във Варна, където първото представление е на 27.2.1940 г.) утринна поща 

(Варна), бр. 21, 26.2.1940, с. 3.

8. К о г а т о  с л у ш а ш  х о р а т а, комедия в 4 действия от Бранислав 
нушич.

Постановка Генчо Марков.
Премиера през сезон 1939/1940.

9. Го л а т а  ж е н а  (Изоставената), от анри Батай.
Постановка Генчо Марков.
Премиера през сезон 1939/1940.

10. Д ъ щ е р я т а  н а  г р е х а, драма от александър гиргинов.
Постановка Милка Ерато.
В ролите

ангелина георгиева
и други
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Премиера през сезон 1939/1940.
Отзиви и други текстове

успехът на ал. гиргинов. пиесите му се играят почти във всички театри в страната. Дневник, 
бр. 12270, 16.11.1940, с. 4. 

11. Го л е м а н о в, от стефан л. костов.
Постановка Кръстьо Сарафов.
В ролите

големанов – кръстьо сарафов
и други

Премиера през сезон 1939/1940.
Отзиви и други текстове

г. Ф. театрален преглед. национален подем (Враца), бр. 35, 3.11.1939.

12. Б о р б а  з а  щ а с т и е  (Клара), от ото Шварц.
Постановка Иван П. Георгиев.
Премиера през сезон 1939/1940.

Отзиви и други текстове
отчет на Врачанския областен театър за театралния сезон 1941-1942 г. народен театър, бр. 

111, 8.7.1942, с. 2.

13. Щ у р е ц ъ т  н а  о г н и щ е т о, пиеса в 4 картини по разказа на 
чарлз Дикенс. превод на николай лилиев.

Постановка Николай О. Масалитинов (?).
Премиера през лятото на 1940 г. (Берковица и Вършец).

Отзиви и други текстове
Виж: ком (Берковица), бр. 134, 8.6.1940; ком (Берковица), бр. 135, 29.6.1940.

14. Ж е н и т б а т а  н а  Б е л у г и н, комедия в 5 действия от алек-
сандър н. островски и николай Я. соловьов.

Постановка Георги Стаматов (?).
Премиера през лятото на 1940 г. (Берковица и Вършец).

Отзиви и други текстове
Виж: ком (Берковица), бр. 134, 8.6.1940; ком (Берковица), бр. 135, 29.6.1940.

15. А п р и л  1 8 7 6, драматична хроника в 12 картини и епилог от Ди-
митър Хронев.

Постановка Хрисан Цанков (?).
Премиера през лятото на 1940 г. (Берковица и Вършец).



Летопис на Драматично-куклен театър – Враца, 1938 – 2022

20

Отзиви и други текстове 
Виж: ком (Берковица), бр. 134, 8.6.1940; ком (Берковица), бр. 135, 29.6.1940.

16. З л а т к а ,  з л а т н о т о  м о м и ч е, от светослав камбуров-Фурен.
Премиера през сезон 1939/1940.
Спектакъл за деца.

17. Ш е с т и я т  е т а ж, от алфред Жари.
В ролите

Жонвал – иван атанасов
и други

Премиера през сезон 1939/1940.

18. Н е п о з н а т о т о  м о м и ч е, пиеса в 7 картини от Ференц молнар. 
превод на асен разцветников.

В ролите
рудолф – иван атанасов
и други

Премиера през сезон 1939/1940.

Сезон 1940/1941
Художници Димитър Лингурски и Владимир Мисин.  

Привлечени са актьорите: Коста Трандафилов, Вера Делчева,  
Коста Димов, Йордан Минков и други.

На 20.1.1941 г. е открита новата сграда на читалище „Развитие“.

19. М а н у ш  в о й в о д а, драматизация на иван п. георгиев по разказа 
„Шибил“ от Йордан Йовков.

Постановка Иван П. Георгиев.
В ролите

мануш войвода – коста трандафилов
чорбаджи миндо – Йордан минков
рада – ангелина георгиева
Дядо нойко – коста Димов
Баба Вида – милка ерато
Димитър енгьозов
Вера Делчева
Желязко лолов
и други



Сезон 1940/1941

21

Премиера през октомври 1940 г.
С постановката се открива сезонът.

Отзиви и други текстове
илиев, ангел. „мануш войвода“. театрален преглед. Врачанско слово, бр. 241, 1.1.1941.
снимка от спектакъла с милка ерато. отечествен зов (Враца), бр. 80, 6.7.1963, с. 2.

20. К о г а т о  р о з и т е  ц ъ ф т я т, от паул Хайзе.
Премиера през сезон 1940/1941.

21. Б о г д а н е ,  Б о г  д а  т е  у б и е!..., драма в 4 действия от Ди-
митър Димитров.

Постановка Коста Трандафилов.
В ролите

Богдан – коста трандафилов
грозданка – Вера Делчева
Димитър – Йордан минков
Дели горан – коста Димов
Баба милена – мила савова
отец григорий – Димитър ицмаров
Баба тина – парашкевица николаева
и други

Премиера през сезон 1940/1941.
Отзиви и други текстове

илиев, ангел. „Богдан (Бог да те убие)“. театрален преглед. Врачанско слово, бр. 245, 3.2.1941.

22. Ц и г а н и, драматизация на александър гиргинов по едноименната 
поема на александър с. пушкин.

Постановка Коста Трандафилов.
В ролите

алеко – коста трандафилов
тафар – Димитър ицмаров
гюла – Вера Делчева
Замфира – ангелина георгиева
кабул – Димитър коцев
Йордан минков
коста Димов
милка ерато
парашкева николаева
и други

Премиера през сезон 1940/1941.
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Отзиви и други текстове
илиев, ангел. „цигани“. театрален преглед. Врачанско слово, бр. 242, 6.1.1941.
успехът на ал. гиргинов. пиесите му се играят почти във всички театри в страната. Дневник, 

бр. 12270, 16.11.1940, с. 4.

23. Р а з в о д  (Фабиен), пиеса в 3 действия от клод сокори. превод на 
ст. милошев.

Постановка Генчо Марков.
Премиера през сезон 1940/1941.

24. М а й ч и н и  с ъ л з и  (Майка), от Дарио никодеми.
Постановка Иван П. Георгиев.
Премиера през сезон 1940/1941.

Отзиви и други текстове
отчет на Врачанския областен театър за театралния сезон 1941-1942 г. народен театър, бр. 

111, 8.7.1942, с. 2.

25. Н а п о л е о н  е  м о м и ч е
Премиера през сезон 1940/1941.

26. О г н ь о в е т е  н а  м а я к а  (Светлините на маяка), пиеса 
в 4 действия от леонид п. карасев. превод от руски на камен Зидаров.

Постановка Иван П. Георгиев.
В ролите

лиза Жухарьовна – ангелина георгиева
и други

Премиера през първата половина на 1940 г.
Отзиви и други текстове

георгиева, ангелина. когато запявахме марша на Будьони... (спомен.) театър, 1957, бр. 10, с. 106.
мавродиев, Васил. Българският театър под знака на октомврийската революция. пламък, 1967, 

бр. 8, с. 81-86; бр. 9, с. 85-91.
Виж и: Варненска поща, бр. 7938, 4.2.1941.

27. Гл а в ч о  и  ц а р с к а т а  д ъ щ е р я, от стефан л. костов.
Премиера през сезон 1940/1941.
Спектакъл за деца.

28. Го с п о ж и ц а  в  п а н т а л о н и, от Йохан.
Премиера през лятото на 1941 г.
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Отзиви и други текстове
Виж: ком (Берковица), бр. 160, 28.6.1941.

29. Ж е н а  б е з  с ъ р ц е  (Гнил дом), драма в 3 действия от сергиян 
и. туцич.

Постановка Петко Сираков.
Премиера през лятото на 1941 г.

Отзиви и други текстове
Виж: ком (Берковица), бр. 160, 28.6.1941.

30. С р е б ъ р н а т а  с в а т б а, от м. арнолди.
Премиера през сезон 1940/1941.

31. Гл у п а в и я т  т ъ р г о в е ц, по Ханс кр. андерсен.
Премиера през сезон 1940/1941.
Спектакъл за деца.

Сезон 1941/1942
Трупата е попълнена  

с Иванка Касабова, Янаки Стоянов и други.

32. П о д  м р а ч н о т о  н е б е, драма от Димитър талев.
Премиера на 16 септември 1941 г.
С постановката се открива сезонът на театъра.

Отзиви и други текстове
Хроника. народен театър, бр. 103, 4.10.1941, с. 4.

33. Т р и  с и н д ж и р а  р о б и  (Страхил страшен хайдутин), 
драматична рапсодия от иван п. георгиев.

Постановка Коста Трандафилов.
В ролите

страхил – коста трандафилов
росица – Вера Делчева
Босилка – ангелина георгиева
Детелин – Димитър ицмаров, ради тамамджиев
Хаджи мито – Желязко лолов
Баба Въла – иванка касабова
Даскал гено – Янаки стоянов
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отчето – коста Димов
и други

Премиера на 25 септември 1941 г.
Отзиви и други текстове

Веселинов, Йордан. ради тамамджиев – актьор-комунист. (Биографичен очерк.) театър, 1963, 
бр. 12, с. 25.

Врачански обл. театър. нова вечер, бр. 435, 25.9.1941.
иванов, Благой Ж. „три синджира роби“. театрален преглед. ученическа мисъл (лом), бр. 1, 

18.10.1941.
отчет на Врачанския областен театър за театралния сезон 1941-1942 г. народен театър, бр. 

111, 8.7.1942, с. 2.
Хроника. народен театър, бр. 104, 27.10.1941, с. 4.

34. Т а р т ю ф, от Жан-Батист молиер.
Постановка Кръстьо Сарафов.
В ролите

тартюф – кръстьо сарафов
Валер – иван атанасов
светла Балбузанова
коста трандафилов
Вера Делчева
ангелина георгиева
Желязко лолов
и други

Премиера през сезон 1941/1942.
Отзиви и други текстове

отчет на Врачанския областен театър за театралния сезон 1941-1942 г. народен театър, бр. 
111, 8.7.1942, с. 2.

Хроника. народен театър, бр. 104, 27.10.1941, с. 4.

35. Б р а т я  К а р а м а з о в и, по Фьодор м. Достоевски.
Постановка Коста Трандафилов.
В ролите

иван карамазов – коста трандафилов
альоша – ради тамамджиев
Вера Делчева
ангелина георгиева
стефан Йорданов
иван атанасов
и други

Премиера през сезон 1941/1942.
Отзиви и други текстове

Веселинов, Йордан. ради тамамджиев – актьор-комунист. (Биографичен очерк.) театър, 1963, 
бр. 12, с. 25.
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отчет на Врачанския областен театър за театралния сезон 1941-1942 г. народен театър, бр. 
111, 8.7.1942, с. 2.

36. В ъ л ц и  и  о в ц е, комедия в 5 действия от александър н. островски.
Постановка Кръстьо Сарафов.
В ролите

кръстьо сарафов
и други

Премиера през сезон 1941/1942.

37. В а м п и р, драма в 5 действия от антон страшимиров.
Постановка Коста Трандафилов.
В ролите

стефан Йорданов
иван атанасов
и други

Премиера през сезон 1941/1942.
Отзиви и други текстове

отчет на Врачанския областен театър за театралния сезон 1941-1942 г. народен театър, бр. 
111, 8.7.1942, с. 2.

38. С а м о  т е б  о б и ч а м, от ото Шварц.
Премиера през сезон 1941/1942.

39. М о м и ч е т о  о т  у л и ц а т а, от Йохан скружний.
Премиера през сезон 1941/1942.

Отзиви и други текстове
отчет на Врачанския областен театър за театралния сезон 1941-1942 г. народен театър, бр. 

111, 8.7.1942, с. 2.

Сезон 1942/1943
Режисьор Борис Денизов. В трупата постъпват Ангел Ангелов, Стойчо 

Стойчев, Мара Стойчева, Драган Хинов, Люба Темелкова,  
Ради Тамамджиев, Иванка Гешева, Атанас Лилянов и други.

От есента на 1942 г. Врачанският областен театър  
е напълно одържавен.
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40. Б о р я н а, драма в 4 действия от Йордан Йовков.
Постановка Кръстьо Сарафов.
В ролите

Златил – кръстьо сарафов, Желязко лолов
Боряна – ангелина георгиева
атанас лилянов
ангел ангелов
Драган Хинов
андрея – иван атанасов
коста Димов
стойчо стойчев
елена Балабанова
мара стойчева
и други

Премиера на 28 септември 1942 г.
С постановката се открива сезонът. На премиерата присъства съпругата 

на Йордан Йовков.
На 21.5.1943 г. в ролята на Вълчан Нанов гастролира Аспарух Темелков.
На 21.5.1943 г. с постановката се закрива сезонът. На закриването на сезона 

отново присъства съпругата на Йордан Йовков. Отбелязва се и 5-годиш-
нината от основаването на театъра.

Отзиви и други текстове
Врачански областен театър. (снимка на състава на театъра.) Днес, 17.9.1942.
г(ендов), ст(ефан). Закриване сезона на Врачанския обл. театър с пиесата „Боряна“. народен 

театър, бр. 125, 11.6.1943, с. 3.
Закриване сезона на Врачански областен театър. Дъга, 16.5.1943.
иванов, ив. Вратчанският обл. театър закри сезона си. Заря, бр. 6514, 29.5.1943.
Виж и: Врачанско слово, бр. 336, 24.5.1943.

41. Г и б е л, драматизация на александър м. герасков по „Бойчо Бъчварят“ 
от петко славейков.

Постановка Иван П. Георгиев.
Премиера през сезон 1942/1943.

Отзиви и други текстове
Виж: Берковски новини, бр. 162, 31.12.1942.

42. М и р а н д о л и н а  (Гостилничарката), комедия в 3 действия, 
6 картини, от карло голдони.

Постановка Борис Денизов.
В ролите

Борис Денизов
и други

Премиера през сезон 1942/1943.
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Отзиви и други текстове 
кьостебеков, емил. Борис Денизов. В „опити за театрални профили. портрети, публицистика 

и проучвания“, издателство „Вн“, русе, 2014, с. 252-262.

43. С к ъ п е р н и к ъ т, от Жан-Батист молиер.
Постановка Иван П. Георгиев.
В ролите

стефан георгиев
иван атанасов
и други

Премиера през сезон 1942/1943.
Отзиви и други текстове

костов, антим. когато над Дунав се мръкне..: (В рубриката „25 години Врачански народен 
театър“.) отечествен зов (Враца), бр. 111, 17.9.1963, с. 2.

44. Щ у р е ц ъ т, мелодрама от Шарлота Бирх-пфайфер.
Постановка Иван П. Георгиев.
Премиера през сезон 1942/1943.

Отзиви и други текстове
костов, антим. когато над Дунав се мръкне..: (В рубриката „25 години Врачански народен 

театър“.) отечествен зов (Враца), бр. 111, 17.9.1963, с. 2.

45. С к р о м н и я т  Д о н  Жу а н, от Франц арнолд и ернест Бах.
Постановка Борис Денизов.
Премиера през сезон 1942/1943.

Отзиви и други текстове
костов, антим. Двадесет и пет години Врачански народен театър. театър, 1963, бр. 12, с. 26-28.

46. Л ю б о в т а  п о б е ж д а в а, от ал. Д. Херц.
Постановка Желязко Лолов.
В ролите

Желязко лолов
рато Зота – иван атанасов
и други

Премиера през сезон 1942/1943.
Отзиви и други текстове 

костов, антим. когато над Дунав се мръкне..: (В рубриката „25 години Врачански народен 
театър“.) отечествен зов (Враца), бр. 111, 17.9.1963, с. 2.
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47. В ъ р л а  м а г е с н и ц а, комедия в 3 действия от александър 
гиргинов.

Премиера през сезон 1942/1943.
Отзиви и други текстове

костов, антим. когато над Дунав се мръкне..: (В рубриката „25 години Врачански народен 
театър“.) отечествен зов (Враца), бр. 111, 17.9.1963, с. 2.

48. Б л у д н и я т  с и н, пиеса в 3 действия от егон ранет.
Премиера през сезон 1942/1943.

49. Б у р я  н а д  р а в н и н а т а, драма в 4 действия от стефан гендов.
Постановка Борис Денизов.
Премиера през февруари 1943 г.

Отзиви и други текстове
Врачански областен театър. нова вечер, бр. 837, 3.2.1943.
Врачански областен театър. нова премиера – „Буря над равнината“. народен театър, бр. 122, 

бр. 4.4.1943, с. 3.
Хроника. (репетира се...) народен театър, бр. 117-118, 1.1.1943, с. 8.

50. Ч е р в е н и  р о з и, комедия в 3 действия от алдо де Бенедети.
В ролите

марина – ангелина ив. георгиева
алберто – Драган Хинов
савели – атанас лилянов
и други

Премиера през сезон 1942/1943.
Отзиви и други текстове

Д., и. Врачанският областен театър в оряхово. ново слово (оряхово), бр. 316, 4.7.1943, с. 1.
костов, антим. Двадесет и пет години Врачански народен театър. театър, 1963, бр. 12, с. 26-28.

51. Б о й к а, драма в 3 действия от Димитър н. гимиджийски
В ролите

Христо – ради тамамджиев
и други

Премиера през сезон 1942/1943.
Отзиви и други текстове

Веселинов, Йордан. ради тамамджиев – актьор-комунист. (Биографичен очерк.) театър, 1963, 
бр. 12, с. 25.
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Сезон 1943/1944
В трупата постъпват Марта Мянкова, Никола Новаков,  

Панто Бояджиев, Надя Чобанова и други.

52. М ъ г л е н с к а т а  ц а р и ц а, от иван п. георгиев.
Постановка Иван П. Георгиев. Декори Хр. Янев.
Премиера през септември 1943 г.
С постановката се открива сезонът.

Отзиви и други текстове
Вратчански областен театър. подготовката му за новия сезон. Дъга, 9.8.1943.
Вратчански обл. театър. (За новия сезон.) Заря, бр. 6568, 1.8.1943.

53. С и м е о н, от стефан л. костов.
Премиера през октомври 1943 г.

Отзиви и други текстове
Врачанският обл. театър пред новия сезон. Днес, бр. 1027, 18.9.1943.

54. Н е р а з д е л н и, драматизация от Жеко Янков по пенчо славейков.
Постановка Борис Денизов.
В ролите

Борис Денизов
панто Бояджиев
атанас лилянов
иванка гешева
марта мянкова
коста Димов
мара стойчева
ангел ангелов
мила славова
никола новаков
и други

Премиера на 7 октомври 1943 г.
Отзиви и други текстове 

Врачанският обл. театър пред новия сезон. Днес, бр. 1027, 18.9.1943.
кьостебеков, емил. Борис Денизов. В „опити за театрални профили. портрети, публицистика 

и проучвания“, издателство „Вн“, русе, 2014, с. 252-262.
Хроника. народен театър, бр. 128, 20.10.1943, с. 4.
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55. Н а м и - к о, драматизация на ангелина георгиева по едноименния 
роман на кенджуро токутоми.

Постановка Иван П. Георгиев.
В ролите

ангелина георгиева
атанас лилянов
марта мянкова
господин топалов
никола новаков
коста Димов
и други

Премиера през сезон 1943/1944.
Отзиви и други текстове

костов, антим. Двадесет и пет години Врачански народен театър. театър, 1963, бр. 12, с. 26-28.

56. О ч и  н а  с в е т и ц а, от недялко месечков.
Премиера през сезон 1943/1944.

57. Ш о к о л а д и е р к а т а  (Малката милионерка), комедия в 4 
действия от пол гаво.

Постановка Борис Денизов.
В ролите

ангелина георгиева
Борис Денизов
и други

Премиера през сезон 1943/1944.
Отзиви и други текстове

Врачанският обл. театър пред новия сезон. Днес, бр. 1027, 18.9.1943.
кьостебеков, емил. Борис Денизов. В „опити за театрални профили. портрети, публицистика 

и проучвания“, издателство „Вн“, русе, 2014, с. 252-262.

58. Р и б а р с к а  л ю б о в, драма в 3 действия от георг енгел.
Премиера през сезон 1943/1944.



Сезон 1944/1945

31

Сезон 1944/1945
В трупата се връщат Коста Трандафилов и Вера Делчева-

Трандафилова.

59. Ц и г а н и, драматизация на александър гиргинов по едноименната 
поема на александър с. пушкин.

Постановка Коста Трандафилов.
В ролите

алеко – атанас лилянов
гюла – Вера Делчева-трандафилова
кабул – панто Бояджиев
тафар – Драган Хинов
Замфира – Йорданка николова
коста трандафилов
асен Христов
и други

Премиера през септември 1944 г.
Възстановен е спектакълът от сезон 1940/1941 с нов актьорски състав.

Отзиви и други текстове
карталев, мл. цигани. наше слово (монтана), бр. 1009, 30.12.1944.
преглед. Български театър, бр. 1 (единствен), април 1945, с. 4.
Виж и: Врачанско слово, бр. 383, 30.9.1944.

60. В р а г о в е, пиеса в 3 действия от максим горки.
Постановка Коста Трандафилов.
В ролите

Давид нецов
печенегов – кръстьо сарафов
коста трандафилов
николай скроботов – иван атанасов
акимов – ивайло Диков
Вера Делчева
атанас лилянов
сийка цветкова
славчо цветков
левшин – итко стоянов
и други

Премиера през втората половина на сезон 1944/1945.
Това е последният гастрол на Кръстьо Сарафов във Врачанския театър.

Отзиви и други текстове
Борисов, ив. съветникът – актьор. (В рубриката „наши кандидати“.) отечествен зов (Враца), 

бр. 22, 22.2.1962, с. 4.



Летопис на Драматично-куклен театър – Враца, 1938 – 2022

32

костов, антим. Двадесет и пет години Врачански народен театър. театър, 1963, бр. 12, с. 26-28.
чернев, милко. Врачанският театър в дните на септември. (исторически преглед – пиеси, ак-

тьори, 1 фотография.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 67, 29.8.1975, с. 2.

61. М о с к в а  с е  с т р о и  (Огньовете на маяка; Светлините 
на маяка), пиеса в 4 действия от леонид п. карасев. превод от руски 
на камен Зидаров.

Постановка Тачо Танев.
Премиера през сезон 1944/1945.

Отзиви и други текстове
костов, антим. Двадесет и пет години Врачански народен театър. театър, 1963, бр. 12, с. 26-28.
преглед. Български театър, бр. 1 (единствен), април 1945, с. 4.

62. Жо р ж  Д а н д е н, от Жан-Батист молиер.
Постановка Тачо Танев.
В ролите

стойчо стойчев
клитандър – иван атанасов
и други

Премиера през сезон 1944/1945.
Отзиви и други текстове

преглед. Български театър, бр. 1 (единствен), април 1945, с. 4.

63. Н о в о  с л ъ н ц е  (Заплакала е гората; Индже войвода), 
от константин петканов (по романа „индже воевода“). Драматизация на 
иван п. георгиев.

Постановка Иван П. Георгиев.
В ролите

коста трандафилов
Вера Делчева
и други

Премиера през сезон 1944/1945.

Сезон 1945/1946
От 1.8.1945 г. директор е Ради Тамамджиев.

От 1945 г. театърът се нарича „Врачански народен театър“.

64. Х ъ ш о в е, от иван Вазов.
Постановка Ради Тамамджиев.
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В ролите
македонски – аспарух темелков (гастрол)
странджата – ради тамамджиев
иван атанасов
михаил михайлов
Йордан петков
никола саламанов
илия Димитров
илия александров
старият Бръчков – иван симеонов
Добрович – александър Бечев
Жена му – теофана симеонова
Дъщеря му – елена палигинова
прислужничка – ангелина петкова
мавроди – асен Христов
и други

Премиера на 8 октомври 1945 г.
Отзиви и други текстове

Белмустаков, любен. откриване на театралния сезон в гр. Враца. отечествен зов (Враца), бр. 
45, 14.10.1945, с. 4.

Врачанският обл. театър ще открие новия театрален сезон. отечествен зов (Враца), бр. 44, 
7.10.1945, с. 4.

Димитров, Богдан. Врачанският народен театър в обиколка на Варненска област. (с постанов-
ките: „чуждото дете“, „неспокойна старост“, „Двете момичета“, „тоска“, „Хъшове“, 
„г-жа министершата“ и други. Директор – р. тамамджиев.) народно дело (Варна), бр. 
502, 10.4.1946, с. 3.

есперов. нещо за театъра и критиката. отечествен зов (Враца), бр. 46, 21.10.1945.
новият театрален сезон. кратки сведения за театрите в цялата страна. Знаме, бр. 3, 26.9.1945, с. 4.
театрален преглед. у нас. пловдивски народен театър. театър, I (1946/1947), бр. 2, с. 26-29.
театрален преглед. Врачански областен народен театър. театър, I (февруари 1946), бр. 2, с. 27-28.
театрите в провинцията. Врачанският театър. Знаме, бр. 7, 1.10.1945, с. 4.

65. П л а т о н  К р е ч е т, пиеса в 5 картини от александър е. корнейчук. 
превод от руски на стефан гендов.

Постановка Иван Димов.
В ролите

платон кречет – иван Димов (гастрол), иван атанасов
елена палигинова
Йордан петков
ангелина петкова
александър Бечев
истилиян кръстев
мария кръстева
иван симеонов
надя гълъбова
сава кисьова
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теофана симеонова
и други

Премиера в първата половина на сезон 1945/1946.
Отзиви и други текстове

Врачанският обл. театър ще открие новия театрален сезон. отечествен зов (Враца), бр. 44, 
7.10.1945, с. 4.

есперов. нещо за театъра и критиката. отечествен зов (Враца), бр. 46, 21.10.1945.
мавродиев, Васил.За някои връзки на българския театър със славянските страни. В „годишник 

на Висшия институт за театрално изкуство „кръстьо сарафов“, том IХ, 1964“, издателство 
„наука и изкуство“, с., 1965, с. 321-363.

рангелов, ан. постиженията на Врачанския обл. театър. отечествен зов (Враца), бр. 53, 
9.12.1945, с. 2.

театрален преглед. Врачански областен народен театър. театър, I (февруари 1946), бр. 2, с. 27-28.

66. Ч у ж д о т о  д е т е, комедия в 3 действия, 5 картини от Василий В. 
Шкваркин. превод от руски на елена костова.

Постановка Петър Димитров. 
В ролите

караулова – мара кръстева
караулов – истилиян кръстев
миронович – иван симеонов
Яша – иван атанасов
Ф. Фьодорович – александър Бечев
агрипина – сава кисьова
маня – елена палигинова
сеничка – Йордан петков
костя – илия Димитров
рая – надя гълъбова
Зина – гинка лалова
и други

Премиера в първата половина на сезон 1945/1946.
Отзиви и други текстове

Врачанският обл. театър ще открие новия театрален сезон. отечествен зов (Враца), бр. 44, 
7.10.1945, с. 4.

Димитров, Богдан. Врачанският народен театър в обиколка на Варненска област. (с постанов-
ките: „чуждото дете“, „неспокойна старост“, „Двете момичета“, „тоска“, „Хъшове“, 
„г-жа министершата“ и други. Директор – р. тамамджиев.) народно дело (Варна), бр. 
502, 10.4.1946, с. 3.

личев, н. чуждото дете. народно дело (Варна), бр. 505, 14.4.1946, с. 4.
рангелов, ан. постиженията на Врачанския обл. театър. отечествен зов (Враца), бр. 53, 

9.12.1945, с. 2.
театрален преглед. Врачански областен народен театър. театър, I (февруари 1946), бр. 2, с. 27-28.

67. Т о с к а, драма в 3 действия от Викториен сарду.
Постановка Никола Калушки.
В ролите

скарпия – александър Бечев
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тоска – надя гълъбова
марио – иван атанасов
и други

Премиера през декември 1945 г.
Отзиви и други текстове

артистката надя гълъбова... (публикувана е и снимка на надя гълъбова.) отечествен зов 
(Враца), бр. 53, 9.12.1945, с. 4.

Димитров, Богдан. Врачанският народен театър в обиколка на Варненска област. (с постанов-
ките: „чуждото дете“, „неспокойна старост“, „Двете момичета“, „тоска“, „Хъшове“, 
„г-жа министершата“ и други. Директор – р. тамамджиев.) народно дело (Варна), бр. 
502, 10.4.1946, с. 3.

рангелов, ан. постиженията на Врачанския обл. театър. отечествен зов (Враца), бр. 53, 
9.12.1945, с. 2.

театрален преглед. Врачански областен народен театър. театър, I (февруари 1946), бр. 2, с. 27-28.

68. М и н и с т е р ш а т а, комедия в 4 действия от Бранислав нушич.
Постановка Истилиян Кръстев.
В ролите

истилиян кръстев
мара кръстева
сава кисьова
и други

Премиера през сезон 1945/1946.
Отзиви и други текстове

Врачанският обл. театър ще открие новия театрален сезон. отечествен зов (Враца), бр. 44, 
7.10.1945, с. 4.

Димитров, Богдан. Врачанският народен театър в обиколка на Варненска област. (с постанов-
ките: „чуждото дете“, „неспокойна старост“, „Двете момичета“, „тоска“, „Хъшове“, 
„г-жа министершата“ и други. Директор – р. тамамджиев.) народно дело (Варна), бр. 
502, 10.4.1946, с. 3.

театрален преглед. Врачански областен народен театър. театър, I (февруари 1946), бр. 2, с. 27-28.

69. Н е с п о к о й н а  с т а р о с т, пиеса в 4 действия от леонид н. 
рахманов.

Постановка Георги Костов.
В ролите

истилиян кръстев
иван атанасов
александър Бечев
мара кръстева
и други

Премиера на 1 февруари 1946 г.
Първа постановка на пиесата у нас.
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Отзиви и други текстове
Врачанският обл. театър ще открие новия театрален сезон. отечествен зов (Враца), бр. 44, 

7.10.1945, с. 4.
Димитров, Богдан. Врачанският народен театър в обиколка на Варненска област. (с постанов-

ките: „чуждото дете“, „неспокойна старост“, „Двете момичета“, „тоска“, „Хъшове“, 
„г-жа министершата“ и други. Директор – р. тамамджиев.) народно дело (Варна), бр. 
502, 10.4.1946, с. 3.

народният артист георги костов на 60 години. театър, 1955, бр. 2, с. 78-79.
нова премиера в областния театър. отечествен зов (Враца), бр. 59, 27.1.1946, с. 4.
театрален преглед. Врачански областен народен театър. театър, I (февруари 1946), бр. 2, с. 27-28.

70. Д в е  м о м и ч е т а  н а  у л и ц а т а, пиеса в 3 действия от емьод 
тамаш и тьорок режьо.

В ролите
елена палигинова
лали ларан – иван атанасов
илия Димитров
тодор титиринов
ангелина петкова
Йордан петков
теофана симеонова
сава кисьова
и други

Премиера през сезон 1945/1946.
Отзиви и други текстове

Димитров, Богдан. Врачанският народен театър в обиколка на Варненска област. (с постанов-
ките: „чуждото дете“, „неспокойна старост“, „Двете момичета“, „тоска“, „Хъшове“, 
„г-жа министершата“ и други. Директор – р. тамамджиев.) народно дело (Варна), бр. 
502, 10.4.1946, с. 3.

71. М а й ч и н о  с ъ р ц е, приказка в 6 картини по Ханс кр. андерсен 
и г. галина. Драматизация на Борис а. Борозанов.

Постановка Георги Костов.
В ролите

георги георгиев
сава кисьова
и други

Премиера през сезон 1945/1946.
Спектакъл за деца.

72. П о в е с т  з а  е д н а  ж е н а, пиеса в 5 картини от лев Д. левин.
Постановка Петко Сираков.
В ролите

иван атанасов
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елена палигинова
сава кисьова
ради тамамджиев
и други

Премиера през сезон 1945/1946.
Отзиви и други текстове

Хроника. (режисьор на пловдивския народен театър отива на гастрол във Враца.) отечествен 
глас (пловдив), бр. 460, 1.3.1946, с. 2.

Сезон 1946/1947
Постъпва режисьорът Никола Попов.  

Актьори: Ради Тамамджиев, Истилиян Кръстев, Йордан Петков, Асен 
Христов, Илия Александров, Ваньо Македонски, Борис Диновски, Теофан 

Хранов, Николай Лилянов, Трайчо Кусев, Никола Павлов, Любен С. 
Петров, Васил Вачев, Мара Кръстева, Кина Македонска, Сава Кисьова, 

Лиляна Павлова, Ангелина Петкова, Мила Савова, Гинка Лалова, 
Параскева Хранова, Лили Пановска.

73. Ч а к а й  м е, от константин симонов. превод от руски на тачо танев.
Постановка Никола Попов.
В ролите

миша – Димитър панов
и други

Премиера през октомври 1946 г.
Отзиви и други текстове

Бончев, георги. театър се прави от талантливи актьори. (разговор с Димитър панов.) отечествен 
зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 7, 26.1.1973, с. 6.

костов, антим. първи стъпки след победата (В рубриката „25 години Врачански народен 
театър“.) отечествен зов (Враца), бр. 117, 1.10.1963, с. 4.

крънзов, георги. неуморен театрален труженик. народният артист тачо танев на 75 години. 
театър, 1957, бр. 11, с. 32-36.

крънзов, георги. театър и драматургия. статии. издателство „Български писател“, с., 1963, 
с. 147.

пламен. откриване на театралния сезон във Враца. отечествен зов (Враца), бр. 96, 20.10.1946.
театрален преглед. театър, I (1945/1946), бр. 5, с. 26.
ч., Х. Врач. областен театър в агитация за народната република. подготовка за откриване на 

сезона. отечествен зов (Враца), бр. 89, 1.9.1946, с. 4.

74. С в е к ъ р в а, от антон страшимиров.
Постановка Никола Попов.
В ролите

мара кръстева
сава кисьова
и други
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Премиера на 7 октомври 1946 г.
Отзиви и други текстове

костов, антим. първи стъпки след победата (В рубриката „25 години Врачански народен 
театър“.) отечествен зов (Враца), бр. 117, 1.10.1963, с. 4.

Христов, ас. Врачанският народен театър открива сезона си. (през лятото са играли редовно 
във Вършец.) отечествен зов (Враца), бр. 143, 5.10.1947, с. 4.

ч., Х. Врач. областен театър в агитация за народната република. подготовка за откриване на 
сезона. отечествен зов (Враца), бр. 89, 1.9.1946, с. 4.

75. Б а л к а н с к и  а р и с т о к р а т и, комедия в 3 действия от лю-
бинка Бобич.

Постановка Никола Попов.
В ролите

ната – мара кръстева
Яблан – никола попов
чичо милован – Димитър панов
сава кисьова
ради тамамджиев
цветана Владимирова
истилиян кръстев
Йордан петков
гинка лалова
и други

Премиера през сезон 1946/1947.
(Отзиви и други текстове

Бончев, георги. театър се прави от талантливи актьори. (разговор с Димитър панов.) отечествен 
зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 7, 26.1.1973, с. 6.

костов, антим. първи стъпки след победата (В рубриката „25 години Врачански народен 
театър“.) отечествен зов (Враца), бр. 117, 1.10.1963, с. 4.

Христов, ас. Врачанският народен театър открива сезона си. (през лятото са играли редовно 
във Вършец.) отечествен зов (Враца), бр. 143, 5.10.1947, с. 4.

Виж и: отечествен зов (Враца), бр. 104, 15.12.1946.

76. С е в и л с к и я т  б р ъ с н а р, от пиер огюстен карон дьо Бомарше.
Постановка Димитър Панов.
Премиера през сезон 1946/1947.

Отзиви и други текстове
костов, антим. първи стъпки след победата (В рубриката „25 години Врачански народен 

театър“.) отечествен зов (Враца), бр. 117, 1.10.1963, с. 4.

77. Н я к ъ д е  в  М о с к в а, от леонид н. рахманов.
Постановка Никола Попов.
Премиера през сезон 1946/1947.
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Отзиви и други текстове
костов, антим. първи стъпки след победата (В рубриката „25 години Врачански народен 

театър“.) отечествен зов (Враца), бр. 117, 1.10.1963, с. 4.

78. М л а д и я т  ч о в е к, от георгий Д. мдивани и а. киров.
Постановка Георги Костов.
Премиера през сезон 1946/1947.
На 10.2.1947 г. играна в чест на актьора Иван Димов във връзка с 25-годиш-

ната му сценична дейност.
Отзиви и други текстове

Юбилей на артиста иван Димов. отечествен зов (Враца), бр. 111, 9.2.1947, с. 1.

79. В а с а  Ж е л е з н о в а, пиеса в 3 действия от максим горки. превод 
от руски на марта мянкова.

Постановка Кръстьо Мирски.
В ролите

мара кръстева
гинка лалова
ангелина петкова
и други

Премиера през сезон 1946/1947.

80. Б е з  в и н а  в и н о в е н, пиеса в 3 действия от александър н. 
островски.

Постановка Георги Крънзов.
Премиера през сезон 1946/1947.

Отзиви и други текстове
костов, антим. първи стъпки след победата (В рубриката „25 години Врачански народен 

театър“.) отечествен зов (Враца), бр. 117, 1.10.1963, с. 4.

81. Х а н  Т а т а р, пиеса в 3 действия от никола икономов.
Постановка Стефан Сърчаджиев.
Премиера през сезон 1946/1947.

Отзиви и други текстове
костов, антим. първи стъпки след победата (В рубриката „25 години Врачански народен 

театър“.) отечествен зов (Враца), бр. 117, 1.10.1963, с. 4.

82. М а й ч и н и  с ъ л з и  (Майка), от Дарио никодеми.
Постановка Ради Тамамджиев.
Премиера през сезон 1946/1947.
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Отзиви и други текстове
костов, антим. първи стъпки след победата (В рубриката „25 години Врачански народен 

театър“.) отечествен зов (Враца), бр. 117, 1.10.1963, с. 4.

Сезон 1947/1948
Режисьор Георги Крънзов.

83. С к ъ п и  г о с т и, от крум кюлявков.
Постановка Георги Крънзов.
В ролите

истилиян кръстев
николай лилянов
сава кисьова
и други

Премиера през 17 август 1947 г.
Предпремиерата е била във Вършец.

Отзиви и други текстове
крънзов, георги. припомки около постановките ми на български пиеси. В „по трудни пътеки. 

Втора книга. спомени и размисли“, издателство „Български писател“, с., 1988, с. 119-134.
станимирова-крънзова, неда. XX век през очите на най-скъпите ми. Документален летопис. 

издателска къща „гутенберг“, с., 2020, с. 84 и 88.
театрите през настоящия сезон. театър, II, септември 1947, бр. 3, с. 25-27.
Христов, ас. Врачанският народен театър открива сезона си. отечествен зов (Враца), бр. 143, 

5.10.1947, с. 4.

84. Х а н  Т а т а р, пиеса в 3 действия от никола икономов.
Постановка Ради Тамамджиев.
В ролите

Хан татар – ради тамамджиев
Хаджи господин – иван симеонов
кокалчето георги – Йордан петков
меглена – ангелина петкова
истилиян кръстев
Васил Вачев
и други

Премиера на 6 октомври 1947 г.
С постановката официално се открива сезонът.
От 23 до 25.4.1948 г. на гастрол в Зайчар, Югославия, са играни три постановки 

на театъра – „Тревога“, „Червената връзка“ и „Хан Татар“.
Отзиви и други текстове

Врачанският областен народен театър откри театралния сезон. отечествен зов (Враца), бр. 
145, 19.10.1947, с. 4.

мавродиев, Васил. социалистическото двадесетилетие на българския театър. театър, 1964, 
бр. 8, с. 17-23.
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мавродиев, Васил. За някои връзки на българския театър със славянските страни. В „годишник 
на Висшия институт за театрално изкуство „кръстьо сарафов“, том IХ, 1964“, издателство 
„наука и изкуство“, с., 1965, с. 321-363.

мавродиев, Васил. социалистическият ни театър извън България. театър, 1974, бр. 9, с. 52-54.
театрите през настоящия сезон. театър, II, септември 1947, бр. 3, с. 25-27.
Христов, ас. Врачанският народен театър открива сезона си. отечествен зов (Враца), бр. 143, 

5.10.1947, с. 4.
мавродиев, Васил. Зарубежные гастроли болгарских театров. театр (специално издание на списа-

ние „театър“ на чужди езици, предназначено за конгреса на ити в софия), 1979, с. 61-63.

85. П о д  к е с т е н и т е  н а  П р а г а, драма в 4 действия, 5 картини, 
от константин м. симонов.

Постановка Георги Костов. режисьор георги крънзов.
В ролите

илия александров
гинка лалова
Васил Вачев
и други

Премиера през първата половина на сезон 1947/1948.
Отзиви и други текстове

костов, антим. първи стъпки след победата (В рубриката „25 години Врачански народен 
театър“.) отечествен зов (Враца), бр. 117, 1.10.1963, с. 4.

крънзов, георги. припомки около постановките ми на български пиеси. В „по трудни пътеки. 
Втора книга. спомени и размисли“, издателство „Български писател“, с., 1988, с. 119-134.

станимирова-крънзова, неда. ХХ век през очите на най-скъпите ми. Документален летопис. 
издателска къща „гутенберг“, с., 2020, с. 88.

театрите през настоящия сезон. театър, II, септември 1947, бр. 3, с. 25-27.
Христов, ас. Врачанският народен театър открива сезона си. отечествен зов (Враца), бр. 143, 

5.10.1947, с. 4.

86. К ъ с н а  л ю б о в, пиеса в 4 действия от александър н. островски. 
превод на н. симидова.

Постановка Георги Крънзов. Художник Димитър топлийски.
В ролите
Фелицита антоновна Шаблова – мара кръстева
герасим порфирич маргаритов – истилиян кръстев
людмила – ангелина петкова
николай андреевич Шаблов – ради тамамджиев
Варвара Харитоновна лебедкина – лиляна Бочева
Дормедонт – Васил Вачев
ануфрий потапич Дороднов – Бочо Бочев

Премиера през първата половина на сезон 1947/1948.
Отзиви и други текстове

Васил Вачев. В киното и театъра. (съставител иван ан. Вачев.) „тип-топ прес“ ооД, с., 2002, 
с. 49. 
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така не трябва да се постъпва! (Дописка за провален гастрол на 24.11.1947 в с. Бързина.) оте-
чествен зов (Враца), бр. 151, 21.12.1947, с. 2.

театрите през настоящия сезон. театър, II, септември 1947, бр. 3, с. 25-27.
Христов, ас. Врачанският народен театър открива сезона си. отечествен зов (Враца), бр. 143, 

5.10.1947, с. 4.

87. Ч е р в е н а т а  в р ъ з к а, пиеса в 3 действия, 9 картини, от сергей 
михалков. превод от руски на елена костова.

Постановка Георги Крънзов.
В ролите

Виолета георгиева
теофан Хранов
параскева Хранова
с. костова
гинка лалова
лили пановска
и други

Премиера на 19 януари 1948 г.
Спектакъл за деца.
От 23 до 25.4.1948 г. играни на гастрол в Зайчар, Югославия, три постановки 

на театъра – „Тревога“, „Червената връзка“ и „Хан Татар“.
Отзиви и други текстове

и., В. „червената връзка“ на врачанска сцена. отечествен зов (Враца), бр. 154, 25.1.1948, с. 2.
крънзов, георги. припомки около постановките ми на български пиеси. В „по трудни пътеки. 

Втора книга. спомени и размисли“, издателство „Български писател“, с., 1988, с. 119-134.
мавродиев, Васил. социалистическото двадесетилетие на българския театър. театър, 1964, 

бр. 8, с. 17-23.
мавродиев, Васил. За някои връзки на българския театър със славянските страни. В „годишник 

на Висшия институт за театрално изкуство „кръстьо сарафов“, том IХ, 1964“, издателство 
„наука и изкуство“, с., 1965, с. 321-363.

мавродиев, Васил. социалистическият ни театър извън България. театър, 1974, бр. 9, с. 52-54.
станимирова-крънзова, неда. ХХ век през очите на най-скъпите ми. Документален летопис. 

издателска къща „гутенберг“, с., 2020, с. 88.
„червената връзка“ на врачанска сцена. отечествен зов (Враца), бр. 154, 25.1.1948, с. 2.
мавродиев, Васил. Зарубежные гастроли болгарских театров. театр (специално издание на 

списание „театър“ на чужди езици, предназначено за конгреса на ити в софия), 1979, 
с. 61-63.

88. Т р е в о г а, пиеса в 3 действия от орлин Василев.
Постановка Георги Крънзов.
В ролите

Витан – илия александров
райна – лиляна Бочева
сава – истилиян кръстев
Бойко – Йордан петков
славка – мара кръстева
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лили – ангелина петкова
Борис – николай лилянов

Премиера на 6 април 1948 г.
От 23 до 25.4.1948 г. играни на гастрол в Зайчар, Югославия, три постановки 

на театъра – „Тревога“, „Червената връзка“ и „Хан Татар“.
Отзиви и други текстове

каменов, кирил. „тревога“ на Врачанска сцена. отечествен зов (Враца), бр. 165, 18.4.1948, с. 4.
крънзов, георги. припомки около постановките ми на български пиеси. В „по трудни пътеки. 

Втора книга. спомени и размисли“, издателство „Български писател“, с., 1988, с. 119-134.
мавродиев, Васил. социалистическото двадесетилетие на българския театър. театър, 1964, 

бр. 8, с. 17-23.
мавродиев, Васил. За някои връзки на българския театър със славянските страни. В „годишник 

на Висшия институт за театрално изкуство „кръстьо сарафов“, том IХ, 1964“, издателство 
„наука и изкуство“, с., 1965, с. 321-363.

мавродиев, Васил. социалистическият ни театър извън България. театър, 1974, бр. 9, с. 52-54.
станимирова-крънзова, неда. ХХ век през очите на най-скъпите ми. Документален летопис. 

издателска къща „гутенберг“, с., 2020, с. 88.
мавродиев, Васил. Зарубежные гастроли болгарских театров. театр (специално издание на 

списание „театър“ на чужди езици, предназначено за конгреса на ити в софия), 1979, 
с. 61-63.

Сезон 1948/1949
89. Д о х о д н о  м я с т о, пиеса в 5 действия от александър н. островски.
Постановка Стефчо Киров.
Премиера през сезон 1948/1949.

90. Д ъ л б о к и  к о р е н и, пиеса в 3 действия от Джеймс Хоу и арнолд 
Д`Юссо. превод на елена костова.

Постановка Георги Крънзов.
Премиера през сезон 1948/1949.

Отзиви и други текстове
крънзов, георги. припомки около постановките ми на български пиеси. В „по трудни пътеки. 

Втора книга. спомени и размисли“, издателство „Български писател“, с., 1988, с. 119-134.

91. О с т р о в ъ т  н а  м и р а, комедия-сатира в 4 действия от евгений 
петров. превод от руски на елена костова.

Постановка Петко Атанасов.
В ролите

мистер Джеймс млади – петко атанасов
мисис Джейкъбс – райна колева
памела – Виолета георгиева
граф ламперти – иван атанасов
артър – николай лилянов
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мисис симпсън – лили Бочева
мистер симпсън – ангел манов
мистер Джеймс Джейкъбс – иван радев
полковник гудман – стефан петров
Франк суини – николай цанков
майкрофт – матей тодоров
Доктор о’рели – Бочо Бочев
свещеникът – любен попов
катрин морисон – сава кисьова
мистер Баба – Йордан петков
махунхина – тодор титиринов
мистер Джефрис – тодор кожухаров
офицерът – Борис Диновски
Бавачка – нина керекова
камериерка – пепа титиринова
Шофьор – кирил кереков
прислужник – траян Христов
прислужници, Японски войници, английски войници

Премиера през сезон 1948/1949.
Отзиви и други текстове

Величков, михаил. За автора и пиесата „островът на мира“. В програмата на спектакъла.

92. Ц а р с к а  м и л о с т, пиеса в 6 картини от камен Зидаров.
Постановка Николай О. Масалитинов. режисьор георги крънзов.
В ролите

Фердинанд – стефан петров
стефчо киров
ирина радионова – райна колева
иван атанасов
свободко Василев
николай лилянов
ивайло Диков
тодор титиринов
Борис Диновски
и други

Премиера през сезон 1948/1949.
На премиерата присъства и авторът Камен Зидаров.

Отзиви и други текстове
георги крънзов на петдесет години. театър, 1955, бр. 10, с. 74.
гочев, гочо. Борбата на идеологическия фронт и задачите на българския театър. работническо 

дело, бр. 81, 2.4.1949.
гочев, гочо. проблеми на българския театър. изкуство, 1949, бр. 4, с. 307-325.
крънзов, георги. припомки около постановките ми на български пиеси. В „по трудни пътеки. 

Втора книга. спомени и размисли“, издателство „Български писател“, с., 1988, с. 119-134.
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станимирова-крънзова, неда. ХХ век през очите на най-скъпите ми. Документален летопис. 
издателска къща „гутенберг“, с., 2020, с. 88.

93. П о ч и в е н  д е н, комедия в 3 действия от Валентин катаев.
Постановка Стефчо Киров. Художник Димитър топлийски.
В ролите

Зайцев – коста Хаджиминев
клава игнатюк – ангелина петкова
костя галушкин – иван атанасов
управителката – лили Бочева
миусов – Йордан петков
Дудкин – иван радев
Дудкина – райна колева
роза еремиевна – сава кисьова
главен лекар – пепа титиринова
портиер – никола камбуров
Шура – Виолета георгиева
готвач – любен попов
санитар – георги Фортунов

Премиера през сезон 1948/1949.
Отзиви и други текстове

киров, стефчо. За автора и комедията. В програмата на спектакъла.

94. В з а и м н а  л ю б о в, музикална комедия в 12 картини от иля рубин-
щайн.

Постановка Петко Сираков.
Премиера през сезон 1948/1949.

95. Б е з  з е с т р а, драма в 4 действия от александър н. островски.
Постановка Георги Крънзов.
Премиера през сезон 1948/1949.

Отзиви и други текстове
крънзов, георги. припомки около постановките ми на български пиеси. В „по трудни пътеки. 

Втора книга. спомени и размисли“, издателство „Български писател“, с., 1988, с. 119-134.
станимирова-крънзова, неда. ХХ век през очите на най-скъпите ми. Документален летопис. 

издателска къща „гутенберг“, с., 2020, с. 88.
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Сезон 1949/1950
96. С в о и  х о р а  с м е  –  щ е  с е  с п о г о д и м, сатира в 4 дейст-

вия от александър н. островски. превод от руски на Йордан черкезов 
под редакцията на петко атанасов.

Постановка Неделчо Б. Чернев. Художник Димитър топлийски.
В ролите

самсон силич Болшов – матей тодоров
аграфена кондратиевна – Добрана камбурова
олимпиада самсоновна – цвета Владимирова
устиня наумовна – кина македонска
лазар елизарич подхалюзин – тодор титиринов
сисой псоич ризположенски – свободко Василев
Фоминишна – сава кисьова
тишка – Борис Диновски

Премиера през сезон 1949/1950.
Отзиви и други текстове

чернев, неделчо Б. За комедията и постановката на „свои хора сме – ще се спогодим“. В 
програмата на спектакъла.

97. Ц а р с к а  м и л о с т, драма в 5 картини от камен Зидаров.
Постановка Георги Крънзов. Художник Димитър топлийски.
В ролите

ирина радионова – райна колева
Боян – тодор титиринов
Вера – цвета Владимирова
Дойчин радионов – свободко Василев
Баба Яна – сава кисьова
Вела палавеева – цвета павлова
Хаджи никола челебиев – иван радев
Ясен каролев – стоян ганчев
стоян Войников Войводата – любен попов
черната мария – лили Бочева
Фердинанд сакскобургготски – стефан петров
Д-р иван ранков – матей тодоров
елена Златарева – пепа титиринова
полковник Христо Харбов – иван атанасов
капитан петров – георги Фортунов
майор мавров – Борис Диновски
председател на Военно-полеви съд – Бочо Бочев
Демирев – николай камбуров
общински агент, учител по рисуване, офицери, Войници

Премиера през сезон 1949/1950.
Възстановена е постановката от миналия сезон, но нови изпълнители.
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Отзиви и други текстове
крънзов, георги. нови успехи на съветската драматургия. В програмата на спектакъла.
крънзов, георги. припомки около постановките ми на български пиеси. В „по трудни пътеки. 

Втора книга. спомени и размисли“, издателство „Български писател“, с., 1988, с. 119-134.
царска милост. В програмата на спектакъла.

98. Р а з у з н а в а н е, драма в 6 картини от лозан стрелков.
Постановка Георги Крънзов. Художник Димитър топлийски.
В ролите

полковник Веселхоф – иван радев
генерал чакъров – стефан петров
майор марков – Борис Диновски
могилански – иван атанасов
енчо енев – тодор титиринов
Журналистка – кина македонска
Журналист – стоян ганчев
Димо рачев – итко стоянов
коста – любен попов
Велислава – пепа титиринова
славчо – николай камбуров
Жена – лили Бочева
Владимиров – матей тодоров
полковник костов – Борислав Вълчанов
I агент – кирил кереков
II агент – георги Фортунов
командир на партизани – Бочо Бочев
политкомисар на партизани – свободко Василев
Блага – анжела Василева
Делчо – ангел манов
ивайло Диков
Васил Вачев
партизани, партизанки

Премиера през сезон 1949/1950.
Първа постановка на пиесата у нас.
През ноември и декември 1949 г. в ролята на Генерал Чакъров гостува актьор-

ът Стефан Савов.
Отзиви и други текстове

георгиев, Веселин. лозан стрелков. Биографична скица. В програмата на спектакъла.
георги крънзов на петдесет години. театър, 1955, бр. 10, с. 74.
гочев, гочо. Борба на реализма срещу неизживени още формалистични уклони. театър, III, 

1949-1950, бр. 3-4, с. 14-22.
гочев, гочо. Борба на реализма в театъра срещу неизживени още формалистични уклони. 

изкуство, 1949, бр. 11-12, с. 977-989.
Дейността на Врачанския народен театър. работническо дело, бр. 314, 21.11.1949.
крънзов, георги (заместник-директор на театъра). пред новия театрален сезон. В програмата 

на спектакъла.
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кр(ънзов), г(еорги). показно публично обсъждане на пиесата „разузнаване“ във Враца. театър, 
III, 1949-1950, бр. 3-4, с. 40-42.

крънзов, георги. припомки около постановките ми на български пиеси. В „по трудни пътеки. 
Втора книга. спомени и размисли“, издателство „Български писател“, с., 1988, с. 119-134.

попилиев, ромео. съпротивата на драмата в драмата за съпротивата. академично издателство 
„проф. марин Дринов“, с., 2013, с. 98-99.

станимирова-крънзова, неда. ХХ век през очите на най-скъпите ми. Документален летопис. 
издателска къща „гутенберг“, с., 2020, с. 88.

99. М о с к о в с к и  х а р а к т е р, пиеса в 4 действия от анатолий В. 
софронов. превод от руски на елена костова.

Постановка Итко Стоянов.
Премиера през сезон 1949/1950.

100. Х л я б  н а ш  н а с у щ н и й, от николай евг. Вирта.
Премиера през сезон 1949/1950.

101. Ч у ж д а т а  с я н к а, драма в 4 действия, 6 картини, от константин 
м. симонов.

Премиера през сезон 1949/1950.

102. М а к а р  Д у б р а в а, драма в 3 действия, 4 картини, от александър 
е. корнейчук. превод на н. о. масалитинов и людмила алтънова.

Постановка Георги Крънзов. Художник Димитър топлийски.
В ролите

макар иванович Дубрава – стефан петров
оксана андреевна – райна колева
олга – цвета павлова, цвета Владимирова
артьом – ивайло Диков
павел кругляк – иван радев
кондрат тополя – Борислав Вълчанов
анка – анжела Василева
гаврила Братченко – иван атанасов
трофим голуб – тодор титиринов
галя иванчук – цвета Владимирова, катя козарева
марфа степовая – катя козарева, пепа титиринова
Хмара – матей тодоров
орлов – свободко Василев
Зинченко – любен попов
мария смерека – кина македонска, Добрана камбурова
Филип семененко – николай камбуров
стеша – пепа титиринова

Премиера през сезон 1949/1950.
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Отзиви и други текстове
крънзов, георги. „макар Дубрава“ от а. е. корнейчук. В програмата на спектакъла.

Сезон 1950/1951
Директор Георги Фратев. Режисьор Неделчо Б. Чернев. В трупата 

постъпват актьорите Стефан Петров, Надя Вакъвчиева, Райна Колева, 
Евдокия Фратева, Итко Стоянов, Иван Радев и други.

103. Р а з л о м, пиеса в 4 действия от Борис а. лавреньов.
Постановка Неделчо Б. Чернев. Художник асен попов. асистент-художник 

Вики Беджерано.
В ролите

годун – георги Фратев
Берсенев – стефан петров
софия петровна – надя Вакъвчиева
татяна – евдокия Фратева
ксения – Виолета георгиева
Щубе – итко стоянов
Ярцев – иван радев
полевой – Йосиф Шулхов
Швач – константин кюркчиев
еремеев – любен попов
I мичман – Йордан караферманов
II мичман – николай киров
I моряк – Борислав Вълчанов
II моряк – асен Христов
III моряк – никола камбуров
старият моряк – матей тодоров
милицин – иван атанасов
успенски – свободко Василев
петър Хваткин – Борис Диновски
панов – Димитър чифчибашиев
горничната – магдалена Василева
моряци от крайцера „Зора“

Премиера на 28 октомври 1950 г.
Отзиви и други текстове

Врачанският народен театър откри сезона с премиерата на „разлом“. В чест на годишнината 
на Великата октомврийска революция. отечествен зов (Враца), бр. 236, 1.11.1950, с. 2.

иванов, ангел В. Врачанският народен театър пред новия театрален сезон. отечествен зов 
(Враца), бр. 235, 18.10.1950, с. 4.

снимки от спектакъла. театър, IV, 1950-1951, бр. 1-2, с. 32-33.
чернев, неделчо Б. За автора и пиесата. В програмата на спектакъла.
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104. Гл а с ъ т  н а  А м е р и к а, пиеса в 6 картини от Борис а. лавреньов.
Постановка Неделчо Б. Чернев. сценография евгений Ващенко.
В ролите

капитан уолтър кид – иван атанасов
мисис кид – Виолета чехларова
синтия кид – евдокия Фратева
мариел кид – Ваня русева
полковник Хаустън – константин кюркчиев
сержант макдоналд – Борислав Вълчанов, николай киров
сенатор Херберт Д. уилър – стефан петров
ърл Х. скундрел – иван радев
о’лири – Йордан караферманов
Брестед – Димитър чифчибашиев
перси с. Бътлър – Йосиф Шулхов
Дороти – сава кисьова
сали – магдалена Василева
I войник – никола камбуров
II войник – Борис Диновски
III войник – свободко Василев
IV войник – николай киров, Борислав Вълчанов
V войник – матей тодоров
ординарец – асен Христов
Войници от 45-и пенсаколски полк

Премиера на 29 октомври 1950 г.
Отзиви и други текстове

иванов, ангел В. Врачанският народен театър пред новия театрален сезон. отечествензов 
(Враца), бр. 235, 18.10.1950, с. 4.

снимка от спектакъла. театър, IV, 1950-1951, бр. 3-4, с. 12.
чернев, неделчо Б. За пиесата. В програмата на спектакъла.

105. З а д  т е л е н а т а  м р е ж а
Премиера през сезон 1950/1951.

106. И с к а м  д а  с е  в ъ р н а  у  д о м а, пиеса в 8 картини от сергей 
михалков. превод от руски на елена костова.

Постановка Неделчо Б. Чернев. сценограф евгений Ващенко. Художник-
изпълнител Димитър лютибродски. 

В ролите
Добринин – Борислав Вълчанов
сорокин – Димитър чифчибашиев
саша Ботузов – магдалена Василева
ира соколова – Ваня русева
маша любимова – Виолета георгиева
толя – Димитър петров
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Вили – емилия тодорова
Женя – цветана иванова
соколов – стефан петров
пескаев – константин кюркчиев
месяченко – иван атанасов
цаплин – любен попов
смайда ландмане – гинка лалова
Янис – асен Христов
упманис – свободко Василев
кук – Йордан караферманов
скот – николай киров
ейт – лиляна павлова
Додж – лиляна павлова
английски офицер – никола камбуров
Вурст – сава кисьова
Шпек – Добрана камбурова
Бекер – никола камбуров
мюлер – матей тодоров
марта – ева тонева
готвач – ангел манов
I американски войник – итко стоянов
II американски войник – иван радев

Премиера на 9 декември 1950 г.
Отзиви и други текстове

актьорите за ролите си. В програмата на спектакъла.
иванов, ангел. „искам да се върна у дома“. предстояща премиера на Врачанския народен 

театър. отечествен зов (Враца), бр. 238, 1.12.1950, с. 4.
костов, цв. Врачанският народен театър гостува в Бяла слатина. отечествен зов (Враца), бр. 

253, 8.4.1951, с. 4.
снимка от спектакъла. театър, IV, 1950-1951, бр. 5-6, с. 44.
чернев, неделчо Б. За автора и за пиесата. В програмата на спектакъла.

107. Р е в и з о р, комедия в 5 действия от николай В. гогол. превод от руски 
на Димитър подвързачов.

Постановка Георги Фратев. сценография евгений Ващенко. 
В ролите

градоначалникът – стефан петров
ана андреевна – райна колева
маря антоновна – анжела Василева
лука лукич – свободко Василев
Ваня русева
ляпкин тяпкин – иван радев
Земляника – костадин кюркчиев
иван кузмич – николай киров
Добчински – асен Христов
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Бобчински – никола камбуров
итко стоянов
осип – матей тодоров
александър ливски
Димитър чифчибашиев
Йосиф Шулхов
иван атанасов
Борислав Вълчанов
любен попов
георги Фортунов
Димитър лилов
Йордан караферманов
Жената на железаря – лиляна павлова
Жената на унтерофицера – Добринка камбурова
магда Василева
атанас Божинов

Премиера на 1 февруари 1951 г.
Отзиви и други текстове

иванов, ангел. смехът на гогол. по случай премиерата на „ревизор“ на сцената на Врачанския 
народен театър. отечествен зов (Враца), бр. 244, 1.2.1951, с. 4.

„ревизор“ на сцената на Врачанския народен театър. (снимка от спектакъла.) отечествен зов 
(Враца), бр. 245, 8.2.1951, с. 4.

108. С н а х а, драма в 6 картини от александър Хаджихристов по едноимен-
ния роман на георги караславов.

Постановка Неделчо Б. Чернев. Художник-проектант асен попов. асистент-
художник Вики Бениеш.

В ролите
Юрталанът – стефан петров
гина – надя Вакъвчиева
стойко – никола камбуров
майката – лиляна павлова
алекси – Йордан Шулхов
казълбашът – матей тодоров
казълбашката – Добрана камбурова
севда – евдокия Фратева, гинка лалова
Димо – Борислав Вълчанов
астарът – свободко Василев
астарката – анжела Василева, ева тонева
цървенакът – итко стоянов
Добра – гинка лалова, анжела Василева
станка – Виолета георгиева
кичка – магдалена Василева
петричка – милка Бозова
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тоню – любен попов
пеню пандуров – константин кюркчиев
калчо – Йордан караферманов
симо горчев – иван атанасов
Йовчо гръстата – иван радев
лекар – николай киров
Баба петра съралийката – сава кисьова
стою – асен Христов
Баба славка – райна колева
общинар – Б. пилчев
I селянин – атанас Божинов
II селянин – ангел манов
III селянин – георги Фортунов
I мома – Виолета георгиева
II мома – магдалена Василева
Дете – м. атанасов
селяни, селянки, моми

Премиера на 10 март 1951 г.

Отзиви и други текстове
ленков. курс за подготовка на ръководители на театрални самодейни трупи. отечествен зов 

(Враца), бр. 248, 4.3.1951, с. 4.
чернев, неделчо Б. За пиесата. В програмата на спектакъла.
„снаха“ –новата постановка на Врачанския народен театър. отечествен зов (Враца), бр. 249, 

11.3.1951, с. 4. 

Сезон 1951/1952
109. С е л о  Б о р о в о, драма в 8 картини от никола п. икономов по ед-

ноименния роман на крум Велков.
Постановка Георги Фратев.
В ролите

Йордан – никола Дадов
и други

Премиера през сезон 1951/1952.

Отзиви и други текстове
Бончев, георги. истината – в живота и на сцената. (портрет на никола Дадов.) отечествен зов, 

приложение „Дъга“ (Враца), бр. 25, 1.4.1973, с. 1 и 6.
представления на народния театър – Враца. отечествен зов (Враца), бр. 277, 24.10.1951, с. 4.
снимка от спектакъла. театър, V, 1951–1952, бр. 2-3, с. 17.

110. З а д  в т о р и я  ф р о н т, пиеса в 4 действия и 1 картина от Вадим 
собко. превод от руски на георги а. стаматов.

Постановка Атанас Христов. сценография евгени Йонов.
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В ролите
майор марков – иван атанасов
евдокия Фратева
анжела Василева
олга селиктарова
Виолета чехларова
В. матеева
матей тодоров
найден траянов
огнемир Дамянов
свободко Василев
паска Христова
лиляна павлова
сава кисьова
мария радовска
Добринка камбурова
костадин кюркчиев
петър габровски
анани анев
Йордан караферманов

Премиера през сезон 1951/1952.
Отзиви и други текстове

анев, анани. съветският театър – най-прогресивният театър в света. отечествен зов (Враца), 
бр. 278, 31.10.1951, с. 4.

Бончев, георги. Юбилей на една любов. (портрет на иван атанасов.) отечествен зов, прило-
жение „кДк’77“ (Враца), бр. 96, 16.12.1977, с. 3.

представления на народния театър – Враца. (усилено репетира...) отечествен зов (Враца), бр. 
277, 24.10.1951, с. 4.

111. Г р а н и ч а р и, от Владимир н. Бил-Белоцерковски.
Постановка Итко Стоянов. сценография анани анев.
В ролите

иван атанасов
атанас Божинов
костадин кюркчиев
кохан – николаДадов
огнемир Дамянов
найден траянов
любен попов
Йордан караферманов
матей тодоров
анжела Василева
мария радовска
свободко Василев
петър габровски
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георги Фортунов
Христо Христов
атанас Христов
никола камбуров
Виолета чехларова

Премиера през първата половина на сезон 1951/1952.
Отзиви и други текстове

анев, анани. съветският театър – най-прогресивният театър в света. отечествен зов (Враца), 
бр. 278, 31.10.1951, с. 4.

Бончев, георги. истината – в живота и на сцената. (портрет на никола Дадов.) отечествен зов, 
приложение „Дъга“ (Враца), бр. 25, 1.4.1973, с. 1 и 6.

112. Н а  ю г  о т  3 8 - и я  п а р а л е л, пиеса в 3 действия, 5 картини, 
от тхай Дян чун.

Постановка Георги Фратев. сценография евгени Йонов.
В ролите

огнемир Дамянов
Христо Христов
никола камбуров
итко стоянов
георги Фортунов
ангел манов
матей тодоров
атанас Христов
евдокия Фратева
параскева Христова
В. матеева
найден траянов
Йордан караферманов
костадин кюркчиев
лиляна павлова
анжела Василева
негърът – николаДадов
иван атанасов
петър габровски
георги Фратев
атанас Божинов
любен попов
свободко Василев

Премиера на 7 януари 1952 г.
Отзиви и други текстове

Бончев, георги. истината – в живота и на сцената. (портрет на никола Дадов.) отечествен зов, 
приложение „Дъга“ (Враца), бр. 25, 1.4.1973, с. 1 и 6.

пиеса за борбата на корейския народ. отечествен зов (Враца), бр. 287, 13.1.1952, с. 4.
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113. Т а р т ю ф, комедия в 5 действия от Жан-Батист молиер.
Постановка Атанас Христов. сценография Димитър лютибродски.
В ролите

клеант – иван атанасов
лиляна павлова
Добринка камбурова
оргон – найден траянов
елмира – Виолета чехларова
Дамис – огнемир Дамянов
мариана – олга селиктарова
никола камбуров
тартюф – атанас Христов
Дорина – евдокия Фратева
матей тодоров
любен попов
мария Дадова

Премиера през февруари1952 г.
Отзиви и други текстове

Димитров, любен. „тартюф“ на сцената на Врачанския народен театър. отечествен зов (Враца), 
бр. 293, 24.2.1952, с. 4.

114. С в а т б а  с ъ с  з е с т р а, комедия в 6 картини от николай Дяконов.
Постановка Итко Стоянов. сценография Димитър лютибродски.
В ролите

Василиса павловна – параскева (паска) Христова
олга – лиляна (лили) павлова
анжела Василева
александър муравьов – костадин кюркчиев
авдей спиридонович – Христо Христов
Йордан караферманов
николай корочкин – никола Дадов
максим николаевич – свободко Василев
петър габровски
мария Дадова
елга Филова
сава кисьова

Премиера през март1952 г.
Отзиви и други текстове

Димитров, л. „сватба със зестра“. отечествен зов (Враца), бр. 296, 16.3.1952, с. 4.
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115. И н ж е н е р  Р а й д о в с к и, пиеса в 6 картини от Боян Балабанов.
Постановка Николай Фол. сценография Вера мачева.
В ролите

Васил райдовски – георги Фратев
мария райдовска – Виолета чехларова
ненчо савов – огнемир Дамянов
Дочо Д. Братованов – атанас Христов
николай Вълков – найден траянов
люба Вълнова – лиляна павлова
Боян райдовски – итко стоянов
ана райдовска – Веса Филова
Вяра райдовска – мария Дадова
минчо кълбов – Христо Христов
мила кандова – евдокия Фратева
мирон герасимов – никола Дадов
Борис гърданов – иван атанасов
Добри Демидов – никола камбуров
Дишко Бангиев – свободко Василев
аркадий малишков – костадин кюркчиев
митко Зеленото – любен попов
Железничари, майстори, работници от депото

Премиера на 30 май 1952 г.
На 24, 25 и 26.6.1952 г. играна на Прегледа на държавните народни театри 

за най-добра постановка на съвременна българска драма в София (на 24 
юни на сцената на Народния театър „Иван Вазов“, а на 25 и 26 юни на 
сцената на филиала „Васил Кирков“). На 27.6.1952 г. е проведено об-
съждане на постановката с докладчици Николай Фол и Филип Филипов.

Отзиви и други текстове
иванов, а. преглед на държавните народни театри за най-успешна постановка на съвременна 

българска драма. отечествен глас (пловдив), бр. 2386, 12.6.1952, с. 3.
изводи на комитета за наука, изкуство и култура, съюза на българските писатели и съюза 

на артистите и театралните служители от първия преглед на съвременната българска 
драма. театър, 1953, бр. 3-4, с. 4-8.

инженер райдовски. В „Брошура на комитета за наука, изкуство и култура; съюза на артистите 
и театралните служители; съюз на българските писатели. преглед на държавните на-
родни театри за най-добра постановка на съвременна българска драма 15.VІ-2.VІ.1952 
г. Ди „наука и изкуство“.

каракостов, стефан. три нови пиеси на прегледа за най-добрата постановка на българска драма. 
Вечерни новини, бр. 288, 7.7.1952.

каракостов, стефан. преглед за най-добра постановка на съвременна българска драма. Земе-
делско знаме, бр. 1829, 20.7.1952.

каракостов, стефан. преглед на съвременната българска драма. В „революция и сцена“, изда-
телство „Български писател“, с., 1975, с. 141-146.

киров, п. инженер райдовски. (За прегледа на държавните народни театри.) труд, бр. 157, 
1.7.1952.

киров, п. родната драматургия с лице към живота. труд, бр. 172, 18.7.1952.
мирски, кръстьо. постановките на българските пиеси в извънстоличните театри. литературен 

фронт, бр. 32, 7.8.1952.



Летопис на Драматично-куклен театър – Враца, 1938 – 2022

58

многозначни ориентири. В перспективата на прегледа. (ретроспекция на прегледите до тази 
година.) театър, 1968, бр. 7, с. 7-8.

нова българска пиеса. отечествен зов (Враца), бр. 2406, 31.5.1952.
пенев, п. преглед на държавните театри за съвременна българска драма. читалище, 1952, бр. 

14, с. 27-31.
пиесата „инженер райдовски“ на Врачанска сцена. отечествен зов (Враца), бр. 308, 8.6.1952, 

с. 4.
първият театрален преглед на съвременната българска драма. театър, V, 1951–1952, бр. 8-9, с. 59.
снимка от спектакъла. театър, 1953, бр. 3-4, с. 5.
стрелков, лозан. постижения и недостатъци в драмата и театъра. септември, юли 1952, бр. 

7, с. 161-170.
тенев, любомир и гочо гочев. прегледът на съвременната българска драма. работническо 

дело, бр. 219, 6.8.1952.

Сезон 1952/1953
Режисьор д-р Правда Атанасова.

116. И м а т  д у м а т а  ж е н и т е, комедия в 3 действия, 4 картини, от 
елина Залите.

Постановка Правда Атанасова.
В ролите

петер клява – иван атанасов
и други

Премиера през сезон 1952/1953.
Отзиви и други текстове

Бончев, георги. Юбилей на една любов. (портрет на иван атанасов.) отечествен зов, прило-
жение „кДк’77“ (Враца), бр. 96, 16.12.1977, с. 3.

117. Ж и в о т ъ т  з а п о ч в а  о т н о в о, пиеса в 7 картини от Вадим 
собко.

Постановка Правда Атанасова. сценография георги евтимов.
В ролите

майор славина – анжела Василева
майор славин – иван атанасов
колцова – олга селиктарова
коваленко – найден траянов
грета норман – евдокия Фратева
мария ланге – Веса Филова
карл Шрьодер – григор григоров
елза Буш – надежда стоянова
Флюгел – кирил Байчев
георги горанов
питман – матей тодоров
кноре – Йордан караферманов
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Ханс рихтер – петър габровски
Фрау Блюм – сава кисьова

Премиера на 7 януари 1953 г.
Отзиви и други текстове

нови премиери. театър, 1953, бр. 1-2, с. 60-63.

118. Л ю б о в, пиеса в 5 картини от орлин Василев.
Постановка Правда Атанасова. сценография георги каракашев.
В ролите

марин Великов – иван атанасов
Донка – мария Дадова
Димо – матей тодоров
глория – олга селиктарова
петрана – анжела Василева
Венера Шипченска – Веса Филова
Загоров – итко стоянов
чавдар – Васил Вачев
стамен Диамандиев – петър габровски
е. Виденова
сава кисьова
григор григоров
свободко Василев
кирил Байчев
костадин кюркчиев
иван Биков
Йордан караферманов
георги горанов
любен попов
найден траянов
Христо Христов
н. кисьов

Премиера на 11 февруари 1953 г.
Отзиви и други текстове

нови премиери. театър, 1953, бр. 1-2, с. 60-63.

119. П о д  и г о т о, по романа на иван Вазов. Драматизация на Боян Да-
новски и камен Зидаров.

Постановка Георги Фратев. сценография Димитър лютибродски.
В ролите

Бойчо огнянов – иван атанасов
Йордан караферманов
сава кисьова



Летопис на Драматично-куклен театър – Враца, 1938 – 2022

60

мария Дадова
георги горанов
Христо Христов
найден траянов
костадин кюркчиев
любен ламбрев
Васил Вачев
олга селиктарова
матей тодоров
анжела Василева
григор григоров
любен попов
евдокия Фратева
кирил Байчев
петър габровски
Веса Филова
елга Филова
свободко Василев
итко стоянов
Борислав Вълчанов
георги Фортунов
ангел манов
е. кирчева
а. Динева
м. рашева
Д. Василева
е. манова
н. ценов

Премиера през сезон 1952/1953.

120. Ж и в и я т  т р у п, драма в 11 картини от лев н. толстой.
Постановка Георги Фратев. сценография евгений Ващенко.
В ролите

Федя протасов – георги Фратев
лиза протасова – евдокия Фратева
Виктор каренин – иван атанасов
маша – мария Дадова
саша – анжела Василева
младият адвокат – ивайло Диков
петър габровски
свободко Василев
Христо Христов
кирил Байчев
костадин кюркчиев
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георги горанов
итко стоянов
стефан петров

Премиера на 9 април 1953 г.
Посветена на 175-годишнината от рождението на Лев Н. Толстой.
Играна 58 пъти.

Отзиви и други текстове
мавродиев, Васил. Драматургията на л. н. толстой и нашият театър. театър, 1960, бр. 11, с. 67-69.
нови премиери. театър, март-април 1953, бр. 3-4, с. 73-77.

121. Ж е н и т б а, комедия в 2 действия, 3 картини, напълно невероятно 
събитие от николай В. гогол. превод от руски на Христо радевски.

Постановка Георги Фратев. 
В ролите

георги горанов
георги Фратев
найден траянов
григор григоров
свободко Василев
евдокия Фратева
сава кисьова
Йордан караферманов
и други

Премиера през сезон 1952/1953.

122. Р у с к и я т  в ъ п р о с, пиеса в 3 действия, 7 картини, от константин 
м. симонов.

В ролите
Хари смит – иван атанасов
и други

Премиера през сезон 1952/1953.
Отзиви и други текстове

Бончев, георги. Юбилей на една любов. (портрет на иван атанасов.) отечествен зов, прило-
жение „кДк’77“ (Враца), бр. 96, 16.12.1977, с. 3.

Сезон 1953/1954
Режисьор Веселин Михайлов.

123. В и к а т  в и  о т  Т а й м и р, комедия в 3 действия и епилог от 
александър галич и константин исаев.

Постановка Веселин Михайлов. Художник-проектант георги каракашев. му-
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зика симеон пиронков. Диригент пеко тодоров. постановка на циганския 
танц Виктория Дойнова.

В ролите
Дюжиков – итко стоянов
иван иванович кирпичников – костадин кюркчиев
Дядо Бабурин – матей тодоров
андрей николаевич гришко – Васил Вачев
Дуня Бабурина – мария панчева
люба попова – цветана панова
елизавета михайловна кирпичникова – цветана тодорова
Дежурна от тринадесетия етаж – анжела Василева
певица – Венета петрова
пианист – свободко Василев
майката на люба попова – сава кисьова
ашот мисиян – любен панчев, георги горанов
човекът с карираното палто – любен панчев, любен попов
Девойка – лили иванова
мъж на жена си – георги петров
милиционер – григор григоров
ивайло Диков
човек с брада, узбек, моряк, циганска група и други

Премиера през септември1953 г.
Отзиви и други текстове

нови премиери. театър, 1953, бр. 12, с. 42-44.
пешев, митко. гласът на партията – глас на сърцето. (портрет на Васил Вачев.) отечествен 

зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 75, 27.6.1964, с. 2.
„чакайте на телефона!“... В програмата на спектакъла.
чернев, м. „Викат ви от таймир“ на врачанска сцена. отечествен зов (Враца), бр. 318, 

1.11.1953, с. 4.

124. Х ъ ш о в е, пиеса в 4 действия от иван Вазов.
Постановка Итко Стоянов. сценография Димитър лютибродски.
В ролите

михаил Владиков – иван атанасов
странджата – матей тодоров
македонски – найден траянов, никола Дадов
попчето – итко стоянов
Ханджията – григор григоров
мравката – свободко Василев
Дерибеят – Васил Вачев
Владимир Бръчков – георги горанов
старият Бръчков – Йордан караферманов
Добревич – петър габровски
г-жа Добревич – Веса Филова
евгени – цвята панова
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катинка – мария панчева
Христович – костадин кюркчиев, георги петров
мавроди – любен панчев
I стражар – ивайло Диков
II стражар – любен попов

Премиера през сезон 1953/1954.
Отзиви и други текстове

нови премиери. театър, 1953, бр. 12, с. 42-44.

125. С л у г а  н а  д в а м а  г о с п о д а р и, комедия в 3 действия от 
карло голдони.

Постановка Георги Фратев. сценография евгений Ващенко.
В ролите

петър габровски
олга селиктарова
Д-р ломбарди – найден траянов
ивайло Диков
евдокия Фратева
иван атанасов
Йордан караферманов
антония траянова
георги Фратев
георги горанов

Премиера през сезон 1953/1954.

126. Го л е м а н о в, политическа сатира в 3 действия от стефан л. костов.
Постановка Георги Фратев. Художник Димитър лютибродски.
В ролите

големанов – георги Фратев, найден траянов
големанова – сава кисьова
Вена – мария панчева
любомир – георги горанов
Баба гицка – евдокия Фратева
горилков – любен панчев
илиева – цветана тодорова
криводерски – Йордан караферманов
Владимиров – георги петров
чавдаров – матей тодоров
Драгиева – антония траянова
кирчев – григор григоров
сивков – костадин кюркчиев
петранов – свободко Василев
петранова – Венета петрова
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Д-р Живков – Васил Вачев
слуга – итко стоянов
ивайло Диков
и други

Премиера през ноември 1953 г.

Отзиви и други текстове
георгиев, ас. Врачанският държавен народен театър на селска сцена. (на 16.1.1955 г. играна в 

с. руска Бяла.) отечествен зов (Враца), бр. 490, 23.1.1955, с. 4.
нови премиери. театър, 1953, бр. 12, с. 42-44.
стефан л. костов (1879 – 1939) е един от изтъкнатите наши писатели, критически реалисти... 

В програмата на спектакъла.

127. К а л и н о в а  г о р и ч к а, комедия в 4 действия от александър е. 
корнейчук.

Постановка Веселин Михайлов. Художник Димитър лютибродски.
В ролите

романюк – найден траянов, матей тодоров
надежда – мария панчева
ковшик – евдокия Фратева, сава кисьова
Василиса – анжела Василева
Ветровой – итко стоянов, григор григоров
Батура – иван атанасов, григор григоров, Веселин михайлов
Верба – ивайло Диков, тодор тодоров
ага Шчука – Венета петрова, цвета панова
Вакуленко – свободко Василев
кандиба – Васил Вачев
максим Зоря – любен панчев
пьотр мороз – матей тодоров, георги петров
крим – костадин кюркчиев
крилатая – цветана тодорова
косар – олга селиктарова, ева тонева
Давидюк – сава кисьова
грудченко – антония траянова
пурхавка – лиляна иванова

Премиера на 18 януари 1954 г.

Отзиви и други текстове
на сцената на Врачанския театър „калинова горичка“. отечествен зов (Враца), бр. 390, 

10.1.1954, с. 4.
самият живот подсказва на драматурзите и темата, и сюжета, и характерите на героите от 

пиесите им... В програмата на спектакъла.
ценов, Ф. Врачанският театър сред граничното население. отечествен зов (Враца), бр. 422, 

27.5.1954, с. 2.
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128. В р а г о в е, пиеса в 3 действия от максим горки.
Постановка Веселин Михайлов. сценография асен попов.
В ролите

Захар Бардин – матей тодоров
полина – Венета петрова
Яков Бардин – свободко Василев, любен панчев
татяна – цвета панова
надя – мария панчева, анжела Василева, лили иванова
печенегов – Йордан караферманов
михаил скроботов – найден траянов
клеопатра – Веса Филова, цветана тодорова
николай скроботов – иван атанасов
синцов – Васил Вачев
пологий – костадин кюркчиев
кон – любен панчев, никола луканов
греков – тодор тодоров
левшин – итко стоянов
Ягодин – григор григоров
рябцев – георги горанов
Якимов – ивайло Диков
аграфена – сава кисьова
Бобоедов – петър габровски
квач – георги петров
поручик – никола луканов
следовател – ангел манов
книговодител – иван цветков
пристав – любен попов
старши стражар – Хр. сарафски

Премиера на 20 февруари 1954 г.
Отзиви и други текстове

Хроника на театралния живот. Враца. театър, 1954, бр. 4, с. 75.

129. Р е в н и в и  с ъ п р у з и  и  П р е д л о ж е н и е, от антон п. чехов.
Постановка Георги Фратев.
Премиера през април 1954 г. 

Отзиви и други текстове
Владов, Вл. Врачанският театър в село нивянин. отечествен зов (Враца), бр. 414, 28.4.1954, с. 4.

130. Щ а с т и е, пиеса в 6 картини от орлин Василев.
Постановка Георги Фратев.
В ролите

Венцислав атински – георги Фратев, любен панчев
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невена – евдокия Фратева
ирина – антония траянова
леонид – тодор тодоров
евгения – лили иванова
Д-р гаврилов – иван атанасов
стефи – цвята панова
Дамян – любен панчев
максим – итко стоянов
сестра Дилова – анжела Василева
герган – георги петров
Боян – ивайло Диков
тодор – нино луканов
гошо – георги горанов
Баба радка – Венета петрова
инспектор гарванов – григор григоров
Фон таненбаум – найден траянов
пияният – костадин кюркчиев
Дебелата клиентка – сава кисьова

Премиера през сезон 1953/1954.

Отзиви и други текстове
марков, л. гостува ни Врачанският театър. септемврийско слово (михайловград, днес мон-

тана), бр. 1, 28.4.1954, с. 4.
милев, георги. За фактическия репертоар на театрите. театър, 1954, бр. 5, с. 13-15.

131. В е р н и  с ъ р ц а, от Владимир голфелд.
Постановка Евдокия Фратева.
В ролите

ирина – цветана тодорова
катерина – лили иванова
машенка – мария панчева, олга селиктарова
ивашка – тодор тодоров, ивайло Диков
Богдашка – георги горанов
старица – Венета петрова
Дойка – сава кисьова
Даря – анжела Василева
старият княз – любен панчев
князчето – неделчо милев
Войводата – Йордан караферманов
чудовището – матей тодоров

Премиера през сезон 1953/1954.
Спектакъл за деца.
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132. К о в а р с т в о  и  л ю б о в, от Фридрих Шилер.
Постановка Георги Фратев.
В ролите

Фердинанд – иван атанасов
и други

Премиера през сезон 1953/1954.
Отзиви и други текстове

Бончев, георги. Юбилей на една любов. (портрет на иван атанасов.) отечествен зов, прило-
жение „кДк’77“ (Враца), бр. 96, 16.12.1977, с. 3.

Сезон 1954/1955
133. И в а й л о, „българска класическа пиеса“ в 6 действия от иван Вазов.
Постановка Веселин Михайлов. Художник-проектант асен попов. Художник-

изпълнители александър миленков и Йордан лютибродски.
В ролите

ивайло – иван атанасов
мария – мария чукурлиева
михаил – марио атанасов
патриархът – Веселин михайлов
тертер – петър габровски
годеслав – Йордан караферманов
грудьо – Васил Вачев
Добрил – любен панчев
грозд – костадин кюркчиев
кремена – антония траянова
Фросина – цветана тодорова
андроник – Жорж македонски
теодор – тодор тодоров
Вихър – ивайло Диков
млада – анжела Василева
леон – свободко Василев
серафим – итко стоянов
теоктиста – сава кисьова
казимбег – матей тодоров
Дуругуч – григор григоров
I селянин – Йордан спиров
II селянин – георги Фратев
III селянин – цвятко николов

Премиера на 4 октомври 1954 г.
Отзиви и други текстове

В началото на новия сезон. театър, 1954, бр. 10, с. 47-52.
Във Вазовото драматическо творчество историческата драма заема значително място... В 

програмата на спектакъла.
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свещников, г. Врачанският държавен театър из окръга. отечествен зов (Враца), бр. 465, 
24.10.1954, с. 4.

Хроника на театралния живот. народен театър – Враца. театър, 1954, бр. 10, с. 48.

134. В а м п и р, битова драма в 5 действия от антон страшимиров.
Постановка Итко Стоянов. Художник-проектант асен попов.
В ролите

малама – Зора македонска
Вела – стефка кривошийкова (кортенска)
Жельо – тодор тодоров, георги горанов
Динко – григор григоров, Жорж македонски
кмета – Йордан караферманов
кметицата – сава кисьова
I мома – антония траянова
II мома – лили иванова
I ерген – ивайло Диков
II ерген – Йордан спиров
I пазвантин – матей тодоров
II пазвантин – любен панчев
I разбойник – иван атанасов
II разбойник – итко стоянов
I баба – сава кисьова
II баба – ева тонева

Премиера през ноември1954 г.
Отзиви и други текстове

карданов, георги. негов първи и последен дом. (портрет на георги горанов.)отечествен зов 
(Враца), бр. 58, 24.5.1969, с. 3.

маркова, горка. творчеството на големия наш писател-реалист антон страшимиров... В про-
грамата на спектакъла.

чернев, м. За постановката на „Вампир“. отечествен зов (Враца), бр. 472, 18.11.1954, с. 4.

135. М и р а н д о л и н а, комедия в 3 действия, 6 картини, от карло голдони.
Постановка Георги Фратев.
В ролите

рипафрата – георги Фратев, любен панчев
Форлипополи – свободко Василев
алфафиорита – костадин кюркчиев
мирандолина – евдокия Фратева
ортензия – стефанка кривошийкова, мария чукурлиева
Деонира – мария панчева
Фабрицио – цвятко николов (дебют)
слуга на кавалера – Йордан спиров

Премиера през декември 1954 г.
През май 1955 г. с постановките „Легенда за любовта“ и „Мирандолина“ 
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театърът е гостувал в Плевен, Ловеч, Троян, Вазовград (Сопот), Лев-
скиград (Карлово), Пловдив, Пазарджик и другаде.

През юли 1955 г. играна в София.
Отзиви и други текстове

Врачанският народен театър ще гостува в софия. отечествен фронт, бр. 3375, 7.7.1955.
георгиев, ас. Врачанският държавен народен театър на селска сцена. (на 16.1.1955 г. играна в 

с. руска Бяла.) отечествен зов (Враца), бр. 490, 23.1.1955, с. 4.
културни вести. отечествен глас (пловдив), бр. 3298, 18.5.1955, с. 3.
обява за спектакъла. отечествен зов (Враца), бр. 476, 2.12.1954, с. 4.

136. В  с т е п и т е  н а  Ук р а й н а, комедия от александър е. корнейчук.
Постановка Веселин Михайлов. сценография мариана попова.
В ролите

чеснок – итко стоянов
палашка – Зора македонска
грицко – тодор тодоров
галушка – цвятко николов
параска – стефка кривошийкова, сава кисьова
галя – анжела Василева
Дългоносик – свободко Василев
редька – Васил Вачев
степан – иван атанасов
алексей – ивайло Диков, Йордан спиров
катерина – мария панчева
пуп – нино луканов
Дядо тарас – любен панчев
Дядо остап – матей тодоров
печерица – костадин кюркчиев
Джамил – любен Йонов, любен попов
Хустка – Йордан караферманов
макогон – Жорж македонски
Шофьор – григор григоров
наталка – цветана тодорова
Варвара – лили иванова, антония траянова
олга – мария панчева
I момък – Йордан спиров, ивайло Диков
II момък – сътрудник
III момък – сътрудник
перепелица – неделчо милев
Будьони – Веселин михайлов
гандзя – антония траянова
цвета атанасова

Премиера на 25 януари 1955 г.
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Отзиви и други текстове
нова пиеса на сцената на Врачанския народен театър. отечествен зов (Враца), бр. 490, 

23.1.1955, с. 4.

137. Л е г е н д а  з а  л ю б о в т а, драматическа поема в 5 картини от 
назъм Хикмет.

Постановка Георги Фратев. сценография Владимир мисин.
В ролите

Ширин – евдокия Фратева, лена левчева
мехмене Бану – мария чукурлиева
Ферхад – иван атанасов
Везир – петър габровски
Звездоброец – Йордан караферманов
главен лекар – Васил Вачев
Дойката – Зора македонска
сервиназ – лили иванова
ешрафт – тодор тодоров, ивайло Диков
Дервиша – свободко Василев
Бехзад – матей тодоров
старши майстор – Жорж македонски
непознатият – георги Фратев, григор григоров, Йордан спиров
глашатаят – любен панчев
Жена с дете – сава кисьова
Високият господин – григор григоров
ниският господин – костадин кюркчиев
I гражданин – ивайло Диков, тодор тодоров
II гражданин – цвятко николов, любен попов

Премиера на 21 февруари 1955 г.
През май 1955 г. с постановките „Легенда за любовта“ и „Мирандолина“ 

театърът е гостувал в Плевен, Ловеч, Троян, Вазовград (Сопот), Лев-
скиград (Карлово), Пловдив, Пазарджик и другаде.

Отзиви и други текстове
георгиев, ил. пиеса, посветена на борбата за мир. отечествен фронт, бр. 3291, 1.4.1955.
културни вести. отечествен глас (пловдив), бр. 3298, 18.5.1955, с. 3.
маркова, г. предстояща премиера на Държавния народен театър – Враца. отечествен зов 

(Враца), бр. 498, 17.2.1955, с. 4.
нови постановки. театър, 1955, бр. 8, с. 75-78.

138. Б е з  д а  с е  п о с о ч в а т  и м е н а т а, сатирична комедия в 3 
действия от Васил п. минко.

Постановка Веселин Михайлов.
В ролите

карпо карпович – Васил Вачев
Диана михайловна – стефанка кривошийкова
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поема – лена левчева
максим кочубей – цвятко николов
Жора поцелуйко – Жорж македонски
карпо сидорович – любен панчев
галя – мария панчева
ивга – мария чукурлиева
Васил нетудихата – ивайло Диков
и други

Премиера през април 1955 г.
Отзиви и други текстове

мавродиев, Васил.За някои връзки на българския театър със славянските страни. В „годишник 
на Висшия институт за театрално изкуство „кръстьо сарафов“, том IХ, 1964“, издателство 
„наука и изкуство“, с., 1965, с. 321-363.

нови постановки. театър, 1955, бр. 8, с. 75-78.

Сезон 1955/1956
Директор Димитър Панов. Режисьори Веселин Михайлов и Маргарита 
Тихинова. В трупата постъпват актьорите Никола Анастасов, Григор 

Вачков, Цако Дачев, Веселин Павлов и Нина Дамянова.

139. М а й с т о р и, драма в 4 действия от рачо стоянов.
Постановка Веселин Михайлов. сценография асен митев.
В ролите

тихол – матей тодоров
гена – Зора македонска
найден – Димитър панов, цвятко николов
милкана – цвета панова, нина Дамянова
Живко – итко стоянов, тодор тодоров
Добри – петър габровски
генчо – любен панчев
колю – Васил Вачев
Янко – свободко Василев
чорбаджи славчо – иван атанасов
чорбаджи иван – любен попов
I майстор – григор Вачков
II майстор – ивайло Диков
момче – марио атанасов
Ясъкчия – нино луканов

Премиера на 4 октомври 1955 г.
С постановката се открива сезонът.

Отзиви и други текстове
Бояджиев, атанас. театралният процес – преживяно и размисъл. издателство „наука и изку-

ство“, с., 1985, с. 73.
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Врачанският държавен народен театър откри сезона си… отечествен зов (Враца), бр. 564, 
9.10.1955, с. 2.

Жуков, ив. и н. атанасов. майстори. отечествен зов (Враца), бр. 565, 13.10.1955, с. 4.
митев, а. „майстори“ на селска сцена. отечествен зов (Враца), бр. 571, 3.11.1955, с. 2.
нови постановки. театър, 1955, бр. 11, с. 74-79.
пешев, митко. гласът на партията – глас на сърцето. (портрет на Васил Вачев.) отечествен 

зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 75, 27.6.1964, с. 2.
снимка от спектакъла. театър, 1955, бр. 11, с. 77.

140. С к ъ п е р н и к ъ т, комедия от Жан-Батист молиер.
Постановка Димитър Панов. сценография асен митев и Йордан Йорданов.
В ролите

арпагон – Димитър панов
лафлеш – никола анастасов (дебют)
клеант – тодор тодоров
мариана – цвята панова
елиза – мария панчева
Жак – григор Вачков
Валер – цако Дачев
петър габровски
стефанка кривошийкова
цветана тодорова
Васил Вачев
сава кисьова
свободко Василев
ивайло Диков
Веселин павлов

Премиера на 7 ноември 1955 г.
Отзиви и други текстове

георгиев, ил. нова премиера на Врачанския народен театър. отечествен фронт, бр. 3483, 
10.11.1955.

милев, неделчо. скъперникът. театър, 1955, бр. 12, с. 37-41.
никола анастасов (22.4.1932 – 8.8.2016). миналата събота бе ден за почит към актьора. (В 

рубриката „спомен“.) 24 часа, бр. 207, 15.8.2020, с. 72.
снимка от спектакъла. В „Бояджиев, атанас. Димитър панов. (творчески портрет.)“, издател-

ство „наука и изкуство“, с., 1971.
станимирова-крънзова, неда. ХХ век през очите на най-скъпите ми. Документален летопис. 

издателска къща „гутенберг“, с., 2020, с. 88.

141. Л и ч н о  д е л о, пиеса в 6 картини от александър Щейн.
Постановка Маргарита Тихинова. Художник-проектанти асен митев и 

Йордан Йорданов.
В ролите

Хлебников алексей кузмич – итко стоянов
александра ивановна – цвята панова
павлик – никола анастасов
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марияна – нина Дамянова
черногубов Йон лукич – цвятко николов
калаколников Юрий иполитович – Васил Вачев
клавдия сергеевна – стефка кривошийкова
степан – ивайло Диков
чичо Федя – любен панчев
палудин сергей романович – иван атанасов
Дергачова анна семьоновна – анжела Василева
Бикова Вера Владимировна – цветана тодорова
малютина наталия Василевна – мария панчева

Премиера на 19 декември 1955 г.
Първа постановка в България.

Отзиви и други текстове
„лично дело“ на Щейн е една от най-вълнуващите пиеси на новата съветска драматургия... В 

програмата на спектакъла.
нови постановки. театър, 1956, бр. 2, с. 79-84.
пенев, пенчо. една светла хуманистична пиеса. театър, 1956, бр. 3, с. 63-65.
снимка от спектакъла. театър, 1956, бр. 2, с. 83.
снимка от спектакъла. театър, 2009, бр. 7-9, с. 12.
ценков, Борис. един вълнуващ спектакъл. Българо-съветска дружба, 1956, бр. 4, с. 14.

142. К о г а т о  с л у ш а ш  х о р а т а, комедия-сатира в 4 действия от 
Бранислав нушич.

Постановка Димитър Панов. Художник Димитър лютибродски.
В ролите

тома – Димитър панов, матей тодоров
стана – Зора македонска
нада – анжела Василева
елкица – мария панчева
симо – свободко Василев
госпожа Живанович – стефка кривошийкова
госпожа томич – цветана тодорова
стоянович – тодор тодоров
госпожа марта – цвята панова
учител по музика – Йордан спиров
леля кая – сава кисьова
анна – антония николова
момиче – лили иванова
I носач – сътрудник
II носач – сътрудник
ивайло Диков

Премиера на 6 февруари 1956 г.
Отзиви и други текстове

георгиев, Хр. Защо не се посещават някои от представленията на Врачанския театър. отечествен 
зов (Враца), бр. 610, 18.3.1956.
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нови постановки. театър, 1956, бр. 3, с. 76-79.
чернев, м. За постановката на „когато слушаш хората“. отечествен зов (Враца), бр. 607, 

8.3.1956.

143. Н а  д ъ н о т о, драма в 4 действия от максим горки.
Постановка Веселин Михайлов. сценография асен попов.
В ролите

михаил иванович костильов – свободко Василев
Василиса карповна – стефанка кривошийкова
наташа – нина Дамянова
медведев – матей тодоров
Васка пепел – цвятко николов, иван атанасов
клещ – Веселин павлов
анна – лили иванова
настя – цвята панова
квашня – Зора македонска
Бубнов – григор Вачков (дебют)
сатин – итко стоянов
актьорът – любен панчев, ивайло Диков
Барона – иван атанасов
лука – Димитър панов, цвятко николов
альошка – цако Дачев
татаринът – Васил Вачев
кривата гуша – любен попов

Премиера на 20 март 1956 г.
Отзиви и други текстове

георгиев, Христо. още един успех на Врачанския народен театър. отечествен зов (Враца), бр. 
618, 15.4.1956, с. 4.

Йолова, ива. мъжките времена на гришата. (За григор Вачков.) В „по думите ще ги познаете. 
срещи с 49 майстори на словото и изкуствата“, Enthusiast, с., 2015, с. 89-98.

консулова, Виолета. „на дъното“ от максим горки на сцената на Врачанския народен театър. 
работническо дело, бр. 137, 16.5.1956.

ненчовски, т. актьорът цвятко николов. (творчески портрет.) отечествен зов, приложение 
„Дъга“ (Враца), бр. 12, 30.1.1964, с. 2.

нови постановки. театър, 1956, бр. 4, с. 69-74.
снимка от спектакъла. народна култура, бр. 19, 9.5.1980, с. 4.

144. И с т о р и я  н а  е д н а  л ю б о в, пиеса в 3 действия, 4 картини, 
от константин симонов.

Премиера през сезон 1955/1956.
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Сезон 1956/1957
Драматург Горка Маркова.

145. Н е с п о к о й н а  м л а д о с т  (Фиданките цъфтят), пиеса в 
стихове в 5 картини, от славчо красински.

Постановка Веселин Михайлов.
В ролите

габера – цвятко николов
никола анастасов
григор Вачков
Йордан спиров
мери стефанова
таня тодорова
анжела Василева
сава кисьова
Васил Вачев
пейчо – тодор тодоров
Димка – петя Балъкчиева
и други

Премиера на 1 октомври 1956 г.
От 1 до 4.10.1956 г. в ролята на Габера гастролира Димитър Стратев.

Отзиви и други текстове
ангелов, Б. Врачанският държавен театър в обиколка из окръга. отечествен зов (Враца), бр. 

662, 20.9.1956, с. 2.
нови постановки. театър, 1956, бр. 9, с. 95-96.
чернев, м. какво ще гледаме във Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 665, 30.9.1956, с. 1.

146. М о р а л ъ т  н а  г о с п о ж а  Д у л с к а, комедия в 3 действия 
от габриела Заполска.

Постановка Стефан Пенчев (гост).
В ролите

госпожа Дулска – Зора македонска
мери узунова
ивайло Диков
лиляна петрова
светослав петров
мария тодорова
матей тодоров
антония траянова
таня тодорова
мария Бояджиева

Премиера на 15 октомври 1956 г.
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Отзиви и други текстове
мавродиев, Васил. За някои връзки на българския театър със славянските страни. В „годишник 

на Висшия институт за театрално изкуство „кръстьо сарафов“, том IХ, 1964“, издателство 
„наука и изкуство“, с., 1965, с. 321-363.

нови постановки. театър, 1956, бр. 9, с. 95-96.
чернев, м. какво ще гледаме във Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 665, 30.9.1956, с. 1.

147. К о г а т о  г р ъ м  у д а р и, драма в 3 действия от пейо к. Яворов.
Постановка Людмил Кирков. Художник-проектант асен митев.
В ролите

сава попович – Димитър панов
Бистра – цвята панова
Данаил – цако Дачев
олга – мери-Велина стефанова
полковник Витанов – георги черкелов
итко стоянов

Премиера на 29 октомври 1956 г.
Постановката е посветена на 100-годишнината от изнасянето на първото 

българско театрално представление (октомври 1856 – октомври 1956).
Отзиви и други текстове

нови постановки. театър, 1956, бр. 9, с. 95-96.
нови постановки. театър, 1956, бр. 12, с. 99-104.
панчев, панчо. Впечатления от началото на театралния сезон... Във Враца. театър, 1956, бр. 

12, с. 71-74.
парушев, николай. За младите в един театър. народна култура, бр. 6, 2.3.1957, с. 6.
чернев, м. и ив. Жуков. „когато гръм удари“ – на Врачанска сцена. отечествен зов (Враца), 

бр. 678, 15.11.1956, с. 4.

148. Н а  д р у г а т а  с т р а н а, пиеса в 3 действия, 11 картини, от 
анатолий Баранов.

Постановка Димитър Панов. Художник-проектант асен митев.
В ролите

полковник Батурин – итко стоянов
майор игнатиев – георги черкелов
лейтенант николаевна – таня тодорова
старши лейтенант Денисов – цако Дачев
Владимир Болдирев – Владимир Железаров
полковник мудзимура – григор Вачков
сугияма – свободко Василев
стара японка – цвята панова
пржедецкий – матей тодоров
генерал кислов – цвятко николов
Федосеев – Веселин павлов
екатерина Беляева – петя Балъкчиева, гергана кофарджиева (дебют)
нецветаев – светослав петров
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ина лаврова – анжела Василева
лола – цветана тодорова
келнер – Йордан спиров
конферансие – тодор тодоров
посетителка в кабарето – антоанета траянова
съветски войник – ивайло Диков

Премиера на 15 декември 1956 г.
Отзиви и други текстове

карданов, георги. Заслужилият артист григор Вачков: „коренът ми е в трънчовица и Враца...“. 
(разговор с актьора.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 8, 31.1.1975, с. 5.

кофарджиева, гергана. новогодишна анкета. отечествен зов (Враца), бр. 690, 31.12.1956, с. 4.
на другата страна. В програмата на спектакъла.
нови постановки. театър, 1956, бр. 12, с. 99-104.
парушев, николай. За младите в един театър. народна култура, бр. 6, 2.3.1957, с. 6.
снимка от спектакъла. театър, 1957, бр. 1, с. 109.

149. П р и н ц е с а  Т у р а н д о т, китайска фантастична трагикомедия 
в 6 картини от Фридрих Шилер по карло гоци.

Постановка Стефан Пенчев (гост). Режисьор Людмил Кирков. сценография 
катя Хаджистойкова. оркестър с диригент тодор стоев.

В ролите
турандот – гергана кофарджиева, мери-Велина стефанова
алтоум – Йордан спиров
аделма – цвята панова
Зелима – лиляна петрова
скирина – Зора македонска
Барак – цвятко николов
калаф – тодор тодоров, цако Дачев
тимур – тодор тодоров, итко стоянов
исмаил – цако Дачев, тодор тодоров
панталоне – Димитър панов
тарталия – Васил Вачев
Бригела – Филип попов
труфалдино – светослав петров
ивайло Диков

Премиера на 7 февруари 1957 г.
Съвместно с Театър „Трудов фронт“, София.

Отзиви и други текстове
нови постановки. театър, 1957, бр. 2, с. 106-109.
парушев, николай. За младите в един театър. народна култура, бр. 6, 2.3.1957, с. 6.
ценов, Филип и Христо найденов. „принцеса турандот“ на Врачанска сцена. народна култура, 

бр. 5, 23.2.1957, с. 2.
чернев, милко. принцеса турандот. (В рубриката „Думата имат зрителите“. публикувана е и 

снимка от спектакъла.) отечествен зов (Враца), бр. 705, 24.2.1957, с.4. 
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150. С а м а, драма в 4 действия от самуел альошин.
Постановка Веселин Михайлов. сценография асен митев.
В ролите

мария михайловна – мери узунова
Варвара Василевна – мери-Велина стефанова
Вера александрова – сава кисьова
нина – петрана Балъкчиева
лидия – цветана панова, мария Бояджиева
маргарита – таня тодорова
сергей петрович – георги черкелов
павел николаевич – цако Дачев
андрей кравцов – Васил Вачев
Василий Фьодорович – Димитър панов, цвятко николов
коля краснушкин – ивайло Диков
игнатюк – Йордан спиров, георги пастурков
прислужник в хотела – свободко Василев

Премиера на 8 април 1957 г.
Отзиви и други текстове

нови постановки. театър, 1957, бр. 4, с. 83-88.
какво ще представят извънстоличните театри до края на сезона 1956-1957 година. театър, 

1957, бр. 2, с. 105-106.

Сезон 1957/1958
Драматург Ана Иванова. Режисьор Владимир Найденов. В трупата 

постъпват актьорите Константин Ницев, Кирил Бозев, Атанас 
Трайков, Христо Кузмов, Панайот Янев, Мария Дадова.

151. В  п о л и т е  н а  В и т о ш а, трагедия в 6 картини от пейо к. Яворов.
Постановка Владимир Найденов. сценография асен митев.
В ролите

мила Драгоданова – мери узунова
Христофоров – георги черкелов
елисавета Драгоданоглу – цвята тодорова
стефан Драгоданоглу – цвятко николов
чудомир чипиловски – цако Дачев
амели петрович – гергана кофарджиева, мария Бояджиева
марко петрович – итко стоянов
Васко чипиловски – тодор тодоров
писар – константин ницов
слугиня – антония траянова
I събеседник – Васил Вачев
чиновник от министерството на външните работи – панайот Янев
Журналист – Филип попов
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келнер – любен попов
Премиера на 7 октомври 1957 г.

Отзиви и други текстове
Във Враца. пред новия театрален сезон. (репетират се...) отечествен зов (Враца), бр. 761, 

5.9.1957, с. 4.
иванова, ана. културни прояви в страната. Враца. народна култура, бр. 38, 12.10.1957, с. 4.
иванова, ана. В полите на Витоша. театър, 1957, бр. 12, с. 55-57.
народните театри откриха сезона си... театър, 1957, бр. 10, с. 120-127.
снимка от спектакъла. театър, 1957, бр. 11, с. 41.
станев, т. Врачанският театър в Бяла слатина. отечествен зов (Враца), бр. 783, 3.11.1957, с. 3.
черкелов, г(еорги). моята среща с Христофоров. отечествен зов (Враца), бр. 779, 25.10.1957, с. 4.

152. Н а с л е д н и ц и  (Бог да прости леля), комедия в 3 действия 
от никола икономов.

Постановка Димитър Панов. сценография Димитър лютибродски.
В ролите

Димитър панов
цвята панова
петя Балъкчиева
светослав петров
Христо кузмов
Йордан спиров
лиляна петрова
кирил Бозев
Владимир Железаров
ивайло Диков

Премиера на 21 октомври 1957 г.
Отзиви и други текстове

Зидаров, камен. съвещание за репертоара на театрите. септември, 1958, бр. 1, с. 152.
икономов, никола. между изкуството и живота. издателство „народна младеж“, с., 1968, с. 350.
„наследници“ на Врачанска сцена. отечествен зов (Враца), бр. 780, 27.10.1957, с. 2.
нови постановки. театър, 1957, бр. 11, с. 74-79.
снимка от спектакъла. театър, 1957, бр. 11, с. 77.

153. Н а ш е с т в и е, от леонид леонов.
Постановка Владимир Найденов. сценография асен митев.
В ролите

иван – итко стоянов
ана – цвята панова
Фьодор – георги черкелов
олга – петрана Балъкчиева
Демидевна – сава кисьова
колесников – ивайло Диков
Фаюнин – цвятко николов
кокоришки – светослав петров
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лиляна петрова
Владимир Железаров
Васил Вачев
Йордан спиров
тодор тодоров
константин ницев
панайот Янев
кирил Бозев
цако Дачев
георги горанов
Зора македонска
Филип попов

Премиера на 26 ноември 1957 г.
„Посветена на 40-годишнината на Великата октомврийска социалистическа 

революция“.
Отзиви и други текстове

Във Враца. пред новия театрален сезон. (репетират се...) отечествен зов (Враца), бр. 761, 
5.9.1957, с. 4.

нови постановки. театър, 1957, бр. 12, с. 77-82.
снимка от спектакъла. театър, 1958, бр. 1, с. 23.

154. П а р и ж к а т а  с в е т а  Б о г о р о д и ц а, по едноименния 
роман на Виктор Юго. Драматизация на Йосиф Венков.

Постановка Йосиф Венков. сценография антон Бананов. Художник-изпъл-
нител Димитър лютибродски.

В ролите
клод Фроло – Димитър панов
квазимодо – цвятко николов, Йордан спиров
пикета-гудула – цвята панова
есмералда – таня тодорова
гренгуар – кирил Бозев
Жан Фроло – цако Дачев
Феб Шатопер – атанас трайков, георги черкелов
людовик XI – итко стоянов
тристан – константин ницев
Бернарда – мери узунова
ударда – мария Бояджиева
Фаншета – мария Дадова
Жервеза – антония траянова
Фалурдел – Зора македонска, сава кисьова
изабо – петя Балъкчиева
Жералда – цветана тодорова
Фльор дьо ли – гергана кофарджиева
ивайло Диков

Премиера на 4 февруари 1958 г.
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Отзиви и други текстове
иванова, ана (драматург на театъра). „парижката св. Богородица“. отечествен зов (Враца), 

бр. 818, 31.1.1958, с. 4.
костов, кирил. парижката света Богородица. театър, 1958, бр. 3, с. 54-57.
нечев, ст. на 17 февруари Врачанският народен театър гостува в село Бреница... отечествен 

зов (Враца), бр. 829 (23), 26.2.1958, с. 4.
нови постановки. театър, 1958, бр. 3, с. 85-88.
снимка от спектакъла. народна култура, бр. 20, 16.5.1980, с. 9.
чернев, м. „парижката св. Богородица“. (публикувани са и 2 снимки от спектакъла.) отечествен 

зов (Враца), бр. 826 (20), 19.2.1958, с.8.

155. Л е к а  н о щ ,  П а т р и ц и я, комедия от алдо де Бенедети.
Постановка Владимир Найденов. сценография лидия ангелова-михайлова.
В ролите

Бъртън – цвятко николов
таня тодорова
кирил Бозев
георги черкелов
тодор тодоров
цветана тодорова
Димитър панов
цвета панова
ивайло Диков
цако Дачев
панайот Янев
Васил Вачев

Премиера на 14 април 1958 г.
Първа постановка на пиесата в България.

Отзиви и други текстове
иванова, ана. Врачанският народен театър пред двадесетия си сезон. народна култура, бр. 

13, 29.3.1958.
нова премиера на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 850 (44), 16.4.1958, с. 1.

156. М и л и о н е р ъ т, комедия в 2 части от Йордан Йовков.
Постановка Итко Стоянов.
В ролите

масларски – стефан петров
и други

Премиера през сезон 1957/1958.
Отзиви и други текстове

иванова, ана. пример достоен за подражание. (по повод пенсионирането на актьора итко 
стоянов.) отечествен зов (Враца), бр. 100, 30.8.1958, с. 8.

модева, цв(етана). тържествена вечер за юбиляра стефан петров. отечествен зов (Враца), 
бр. 34, 20.3.1960, с. 2.



Летопис на Драматично-куклен театър – Враца, 1938 – 2022

82

Сезон 1958/1959
Директор Христо Георгиев. Режисьор Николай Фол.  
Художник-проектант Лидия Ангелова-Михайлова.

157. Х о р о, по едноименния роман на антон страшимиров. Драматизация 
на Димитър стойков.

Постановка Владимир Найденов. сценография лидия михайлова.
В ролите

карабельова – Зора македонска
мичето карабельова– Венета серкеджиева
сотир иванов – атанас трайков
полковник гнойнишки – цвятко николов
Бай нако – Васил Вачев
марга – мери узунова
Дядо рад – николай милков
капанов – иван александров
капанката – цветана тодорова
събчо – атанас найденов
Васил – Драгомир черногоров
Ячо Дундов – тодор тодоров
кандилев – Йордан спиров
миндилев – любен панчев
Драго – георги горанов
ивайло Диков
Яна Заралиева
светослав петров

Премиера на 21 септември1958 г.
Посветена на 35-годишнината на Септемврийското въстание.

Отзиви и други текстове
Врачанският народен театър чествува септемврийското въстание. отечествен зов (Враца), бр. 

108, 23.9.1958, с. 7.
Желева, т. „Хоро“ на врачанска сцена. (В рубриката „нашият зрител за...“) отечествен зов 

(Враца), бр. 116, 12.10.1958, с. 2.
иванова, ана. пред откриването на новия театрален сезон. отечествен зов (Враца), бр. 104, 

12.9.1958, с. 2.
нови постановки. театър, 1958, бр. 11, с. 79-83.
снимка от спектакъла. театър, 1958, бр. 11, с. 81.
тихолова, цв. Да отпразнуваме най-тържествено годишнината на септемврийското въстание. 

отечествен зов (Враца), бр. 886 (80), 11.7.1958, с. 4.

158. Д ъ р в е т а т а  у м и р а т  п р а в и, пиеса в 3 действия от але-
хандро касона. превод на В. Филипова.

Постановка Владимир Найденов. сценография мариана попова (гост).
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В ролите
Бабата – цветана тодорова
Директорът – атанас найденов
Дядото – николай милков
марта-изабела – мери узунова
Яна Заралиева
м. тошева
Васил Вачев
светослав петров
Драгомир черногоров
атанас Важаров
иван александров
Зора македонска
екатерина милкова
Йордан спиров

Премиера през ноември 1958 г.
Отзиви и други текстове

иванова, ана. пред откриването на новия театрален сезон. отечествен зов (Враца), бр. 104, 
12.9.1958, с. 2. 

митева, сия. спектакъл, който вълнува. (В рубриката „има думата зрителят“.) отечествен зов 
(Враца), бр. 134, 21.11.1958, с. 4.

нови постановки. театър, 1958, бр. 12, с. 96-98.

159. Ук р о т я в а н е  н а  о п ъ р н и ч а в а т а, комедия в 5 дейст-
вия, 10 картини, от уилям Шекспир. превод от английски на любомир 
огнянов-ризор.

Постановка Николай Фол. Художник-проектант лидия михайлова. музикално 
оформление тодор стоев.

В ролите
Баптиста – итко стоянов
катарина – мария Фол
Бианка – мери узунова
Вдовицата – мария Бояджиева
Винченцио – николай милков
лученцио – тодор тодоров
транио – атанас найденов
Бионделло – светослав петров
гремио – любен панчев
Хортензио – Владимир Железаров
петручио – цвятко николов
грумио – иван александров
къртис – Йордан спиров
Филип – Димитър Добрилов
Джозеф – ивайло Диков
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педагог – Васил Вачев
Шивач – Драгомир черногоров
Шапкар – любен попов

Премиера на 20 декември 1958 г.
Отзиви и други текстове

иванова, ана. пред откриването на новия театрален сезон. отечествен зов (Враца), бр. 104, 
12.9.1958, с. 2. 

иванова, ана. пред новата премиера на Държавния народен театър във Враца. отечествен зов 
(Враца), бр. 146, 19.12.1958, с. 4.

културна хроника. отечествен зов (Враца), бр. 145 17.12.1958, с. 4.
мавродиев, Васил. Шекспир в България. театър, 1964, бр. 4, с. 30-36.
мавродиев, Васил. Шекспир на български език и на българска сцена. В „годишник на Висшия 

институт за театрално изкуство „кръстьо сарафов“, том VIII, 1963“, издателство „наука 
и изкуство“, с., 1964, с. 199-256.

нови постановки. театър, 1959, бр. 1, с. 67-74.
снимка от спектакъла. театър, 1959, бр. 2, с. 91.
уилям Шекспир. В програмата на спектакъла.

160. З а  р а д о с т т а  (По следите на радостта), пиеса в 2 действия 
от Виктор розов.

Постановка Никола Ковачев (гост). Художник-проектант лидия михайлова.
В ролите

клавдия – сава кисьова
Фьодор – тодор тодоров
татяна – Венета серкеджиева
николай – георги горанов
олег – Димитър Добрилов
леночка – лиляна петрова
лапшин – цвятко николов
генадий – ивайло Диков
таисия – мария Бояджиева
марияна – наталия костова
леонид – любен панчев
чичо Вася – светослав петров
Фира – райна николова
Вера – Венета Янчева

Премиера през януари 1959 г.
„Постановката е посветена на 40-годишнината на Всесъюзния Ленински 

комунистически съюз на младежта и на IV конгрес на Димитровския 
съюз на народната младеж“.

Отзиви и други текстове
„За радостта“ е втората пиеса, която съветския писател Виктор розов написа... В програмата 

на спектакъла.
нови постановки. театър, 1958, бр. 12, с. 96-98.
снимка от спектакъла. театър, 1959, бр. 1, с. 65.
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161. Ж и в а т а  к у к л а, от николай Фол.
Постановка Николай Фол. Режисьори Светослав Петров и Ана Иванова. 

сценография Димитър лютибродски.
участват членове на драматичния кръжок при пионерския дом – Враца
Премиера през сезон 1958/1959.
Спектакъл за деца.

Отзиви и други текстове
иванова, а(на). прегледът на българската драма. Враца. театър, 1959, бр. 3, с. 64-65.

162. Д в у б о й, глума в 3 действия от иван Вазов. текст на интермедиите 
от ана иванова.

Постановка Коста Цонев (гост). сценография георги каракашев. музикално 
оформление Димитър чабуклийски. постановчик на танците м. маринов.

В ролите
чушкаров – любен панчев
Драгалевски – светослав петров
цочев – ивайло Диков
Д-р Веселинов – атанас трайков
амалия – лиляна петрова
г-жа трифкович – Зора македонска
райна чавдарова – екатерина милкова
каракалпаков – цвятко николов
Демира – Венета серкеджиева
евреин – николай милков
стражари, певачки от „орфеум“

Премиера на 13 февруари 1959 г.
На 31.5.1959 г. играна на районния етап на Националния преглед на българ-

ската драма и театър в Плевен, където Зора Македонска е отличена с 
награда II степен за актьорско майсторство.

Отзиви и други текстове
георгиев, Христо. резултати от пунктовия преглед на българската драма и театър в плевен. 

отечествен зов (Враца), бр. 66, 10.6.1959, с. 2.
гочев, гочо. с поглед към съвременността. (Впечатления от пунктовия преглед в плевен.) 

литературен фронт, бр. 22, 4-10.6.1959, с. 2.
Двубой. В програмата на спектакъла.
Друмева, илияна. съзвучие между форма и съдържание. Бележки от пунктовия преглед в 

плевен. отечествен фронт, бр. 4597, 9.6.1959.
иванова, ана (драматург на театъра). „Двубой“ – нова премиера на Врачанския театър. (В 

рубриката „пред националния преглед на българската драма“.) отечествен зов (Враца), 
бр.17, 11.2.1959, с. 4.

иванова, ана. В подготовка за предстоящия преглед на българската драма и театър. отечествен 
зов (Враца), бр. 50, 29.4.1959, с. 4.

инджева, невена. Двубой. народна култура, бр. 12, 21.3.1959.
нови постановки. театър, 1959, бр. 4, с. 74-78.
първенци от районните прегледи. народна култура, бр. 24, 13.6.1959, с. 1 и 4.
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първият кръг – светлини и петна в светлините... плевен... (За районния етап на прегледа.) 
театър, 1959, бр. 7, с. 32-37. 

снимка на декора на спектакъла. В „Динова-русева, Вера. „георги каракашев“, издателство 
„Български художник“, с., 1977, с. 85.

снимка от спектакъла. отечествен зов (Враца), бр. 18 13.2.1959, с. 4.
снимка от спектакъла. театър, 1959, бр. 4, с. 24.
с репортажен бележник... Във Враца. театър, 1959, бр. 5, с. 51-54.

163. О с и, комедия-сатира в 3 действия от александру кирицеску.
Постановка Коста Цонев (гост). Художник-проектант лидия михайлова.
В ролите

анета Дудулеану – Зора македонска
Ванда серафим – цветана тодорова
маргарета алдеа – Венета серкеджиева
колет Дудулеану – райна николова
Фройлайн – мария Бояджиева
лена – лиляна петрова
Зоя – сава кисьова
Замфира – екатерина милкова
мирча алдеа – тодор тодоров
Жорж Дудулеану – николай милков
Янаке Дудулеану – светослав петров

Премиера през втората половина на сезон 1958/1959.
Отзиви и други текстове

едно от най-забележителните произведения на румънската драматургия е комедията „оси“... 
В програмата на спектакъла.

с репортажен бележник... Във Враца. театър, 1959, бр. 5, с. 51-54.

164. Ч е р н о з е м, драма в 5 действия от николай Фол.
Постановка Николай Фол. Режисьор Лиляна Пенчева. Художник-проектант 

лидия михайлова.
В ролите

никодим Брезовишки – стефан петров, Васил Вачев
Зоя – мария Фол
гюро – цвятко николов
параскева – Яна Заралиева
павел – атанас трайков
поп мано – любен панчев
капитан марин иванчев – атанас найденов
Фелдфебел кунинов – Драгомир черногоров
Борката чавов – Йордан спиров

Премиера през май 1959 г.
През сезон 1959/1960 в ролята на Капитан Марин Иванчев влиза Николай Ни-

колов, а в ролята на Борката Чавов – Владимир Железаров.
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На 30.5.1959 г. играна на районния етап на Националния преглед на българската 
драма и театър в Плевен, където Цвятко Николов е отличен с награда 
II степен за актьорско майсторство, а Лидия Михайлова е отличена за 
декоративно оформление.

На 12.6.1959 г. играна на заключителния етап на Националния преглед на бъл-
гарската драма и театър в София, където Цвятко Николов получава II 
награда за актьорско изпълнение.

Отзиви и други текстове
георгиев, Христо. резултати от пунктовия преглед на българската драма и театър в плевен. 

отечествен зов (Враца), бр. 66, 10.6.1959, с. 2.
гочев, гочо. с поглед към съвременността. (Впечатления от пунктовия преглед в плевен.) 

литературен фронт, бр. 22, 4-10.6.1959, с. 2.
гочев, гочо. За по-развълнувано отразяване на героичното ни минало. „чернозем“ във Врачан-

ския народен театър. В „театър и критика“, Държавно издателство „наука и изкуство“, 
с., 1963, с. 269-277.

Джурова, райна. три театъра на прегледа. (архив на театъра. 13.6.1959.)
Друмева, илияна. съзвучие между форма и съдържание. Бележки от пунктовия преглед в 

плевен. отечествен фронт, бр. 4597, 9.6.1959.
За автора и за пиесата. В програмата на спектакъла.
иванова, ана. В подготовка за предстоящия преглед на българската драма и театър. отечествен 

зов (Враца), бр. 50, 29.4.1959, с. 4.
иванова, ана (драматург на театъра). главните усилия на ръководството и художествения 

съвет при Врачанския народен театър... (публикуван е творческия екип и две снимки 
от спектакъла.) В „национален преглед на българската драма и театър. софия, 6.6.-
4.7.1959“, с., с. 21-23.

иванов, Хр. голям успех на Врачанския народен театър в софия. отечествен зов (Враца), бр. 
70, 19.6.1959, с. 3.

мирски, проф. кръстьо. по повод на три постановки. Вечерни новини, бр. 2434, 19.6.1959.
модева, цв(етана). За театъра трябва да се пише. (В рубриката „имат думата театралните 

работници“.) отечествен зов (Враца), бр. 73, 22.6.1960, с. 4.
многозначни ориентири. В перспективата на прегледа. (ретроспекция на прегледите до тази 

година.) театър, 1968, бр. 7, с. 7-8.
награди за отличилите се в националния преглед на българската драма и театър. театър, 1959, 

бр. 8, с. 8-11.
награди на Втория национален преглед на българската драма и театър. (препечатка от сп. 

„театър“, 1959, бр. 7.) театрален бюлетин, 1988, бр. 3, с. 46-48.
натев, атанас. след първия преглед на българската драма и театъра. литературна мисъл, 

1959, бр. 4.
оживени дни. национален преглед на българската драма и театър. работническо дело, бр. 

169, 18.6.1959.
първенци от районните прегледи. народна култура, бр. 24, 13.6.1959, с. 1 и 4.
първият кръг – светлини и петна в светлините... плевен... (За районния етап на прегледа.) 

театър, 1959, бр. 7, с. 32-37.
резултати от пунктовите прегледи на театрите. отечествен фронт, бр. 4593, 4.6.1959, с. 1.
снимка от спектакъла. театър, 1959, бр. 8, с. 35.
снимки от спектакъла. проблеми на изкуството, 1969, бр. 2, с. 60.
с репортажен бележник... Във Враца. театър, 1959, бр. 5, с. 51-54.
театрите-първенци от районните прегледи. народна култура, бр. 23, 6.6.1959, с. 1.
тодорова, н. пиеса за любовта към земята. труд, бр. 141, 17.6.1959.
цвятко николов. (портрет на актьора, по повод смъртта му.) театър, 1969, бр. 11, с. 59.
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165. П о х о д е н  м а р ш, от александър галич.
Премиера през сезон 1958/1959.

Отзиви и други текстове
иванова, ана. пред откриването на новия театрален сезон. отечествен зов (Враца), бр. 104, 

12.9.1958, с. 2.

166. С р е б ъ р н и я т  п р ъ с т е н, пиеса в 4 действия, 5 картини, от 
иван Дончев.

Премиера през втората половина на сезон 1958/1959.

Сезон 1959/1960
Режисьори Николай Фол и Александър Токушев. Художник проектант 

Лидия Михайлова. Драматург Цветана Модева.

167. Б л о к а д а, пиеса в 4 действия от камен Зидаров.
Постановка Александър Токушев. Художник проектант лидия михайлова.
В ролите

Дафина карадимова – Яна Заралиева
Деян – иван точков
елка – Йорданка ралчева
ангелина – лиляна петрова
манол – Димитър личев
мана – мария Фол
Васил карагюлев – радич радичев
калина – мария македонска
никола – Васил Вачев
сребрьо – Христо Йотов
ружа – екатерина (катя) милкова
Янка – мария радовска
страхил – Димо Братованов
асен станулов – атанас трайков

Премиера на 18 септември 1959 г.
С постановката се открива сезонът.
„В чест на 15-годишнината от социалистическата революция“.

Отзиви и други текстове
Държавният народен театър във Враца откри своя сезон. отечествен зов (Враца), бр. 109, 

20.9.1959, с. 1.
иванова, а. обичам театъра и искам да му помогна. (В рубриката „Даваме думата на зрители-

те“.) отечествен зов (Враца),бр. 48, 22.4.1960, с. 4.
митева, с. „Блокада“ на Врачанска сцена. отечествен зов (Враца), бр. 111, 25.9.1959, с.4.
модева, цв(етана). За театъра трябва да се пише. (В рубриката „имат думата театралните 

работници“.) отечествен зов (Враца), бр. 73, 22.6.1960, с. 4.
нови постановки. театър, 1959, бр. 10, с. 77.
снимка от спектакъла. театър, 1959, бр. 11, с. 14.
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168. И  н и е  н е  с м е  а н г е л и, комедия в 3 действия от клара Фехер.
Постановка Коста Цонев (гост). Художник асен попов (гост).
В ролите

маргит сили – Зора македонска
Вера – мария панчева
Д-р георг андраш – никола николов, ивайло Диков
госпожа андраш – Хенриета Владимирова, марина паскова
госпожа петени – мария Бояджиева
Д-р Ференц Йо – цвятко николов
лиляна петрова
Венета серкеджиева

Премиера на 26 септември 1959 г. (в Бяла Слатина).
Премиерата във Враца на 2.10.1959 г.

Отзиви и други текстове
културни вести. премиерен спектакъл на Врачанския народен театър. отечествен зов (Враца), 

бр. 113, 30.9.1959, с. 3.
културна хроника. отечествен зов (Враца), бр. 114, 2.10.1959, с. 4.
модева, цв(етана). За театъра трябва да се пише. (В рубриката „имат думата театралните 

работници“.) отечествен зов (Враца), бр. 73, 22.6.1960, с. 4.
нови постановки. театър, 1959, бр. 11, с. 72-74.
попова, ем. преди да се вдигне завесата. отечествен зов (Враца), бр. 113, 30.9.1959, с. 4.
проблемите на възпитанието на децата... В програмата на спектакъла.
снимка от спектакъла. театър, 1959, бр. 11, с. 69.

169. П р а з н и к ъ т  н а  ф е н е р и т е, драма в 3 действия от Ханс 
пфайфер.

Постановка Александър Токушев. Художник проектант лидия михайлова. 
музика Димитър чабуклийски. постановка на танците Дора мушанова.

В ролите
акира Ямамото – итко стоянов, радич радичев
Юки – Йорданка ралчева
Шида – светослав петров
майор кенеди – любен панчев, Жорж македонски
Джеймс – ивайло Диков, Валентин цоцовски

Премиера на 13 ноември 1959 г.
Отзиви и други текстове

кратки вести. отечествен зов (Враца), бр. 133, 15.11.1959, с. 1.
модева, цв(етана). За театъра трябва да се пише. (В рубриката „имат думата театралните 

работници“.) отечествен зов (Враца), бр. 73, 22.6.1960, с. 4.
нова премиера на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 131, 11.11.1959, с. 4.
пфайфер, Ханс. Би могло да се спори кой е героят или героите в тази пиеса... В програмата 

на спектакъла.
снимка от спектакъла. театър, 1959, бр. 12, с. 56.
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170. К а р н а в а л, комедия в 3 действия, 6 картини, от иван Шопов.
Постановка Александър Токушев. Художник проектант лидия михайлова.
В ролите

липанов – николай милков
славка – сава кисьова
стефан – Димо Братованов
милка – екатерина милкова, марина паскова, Хенриета Владимирова
Борис – ивайло Диков
Велин – радич радичев
тихомир тантилов – цвятко николов
Христина – мария македонска
лиляна – лили петрова
Драгомиров – Димитър личев
тенев – Драгомир черногоров
Филипов – Васил Вачев
мария – Яна Заралиева
попова – геновева радичева
цветанов – светослав петров
Бай коста – ивайло Диков

Премиера през сезон 1959/1960.
Отзиви и други текстове

За комедията. В програмата на спектакъла.
иванова, а. обичам театъра и искам да му помогна. (В рубриката „Даваме думата на зрители-

те“.) отечествен зов (Враца), бр. 48, 22.4.1960, с. 4.
модева, цв(етана). За театъра трябва да се пише. (В рубриката „имат думата театралните 

работници“.) отечествен зов (Враца), бр. 73, 22.6.1960, с. 4.
попова, ем. пред премиера. отечествен зов (Враца), бр. 5, 13.1.1960, с. 4.
Хайков, и. на сцената във Враца. отечествен фронт, бр. 4814, 20.2.1960.

171. Б е д н о с т т а  н е  е  п о р о к, комедия в 3 действия от алексан-
дър н. островски.

Постановка Александър Токушев. Художник-проектант лидия михайлова. 
музикално оформление и музикално ръководство пеко тодоров.

В ролите
гордей карпич тарцов – радич радичев, атанас трайков
пелагея егоровна – Зора македонска, Яна Заралиева
любов гордеевна – мария радовска
любим карпич тарцов – стефан петров, цвятко николов
африкан савич коршунов – любен панчев
митя – ивайло Диков, Христо Йотов
Яша гуслин – Валентин цоцовски
гриша разлюляев – светослав петров
анна ивановна – геновева радичева, лили (лиляна) петрова
маша – катя милкова
лиза – лили петрова, геновева радичева
егорушка – Хенриета Владимирова, марина паскова
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арина – сава кисьова
гостенки, гости, кукери

Премиера през март1960 г.
Отзиви и други текстове

Драганов, Върбан. понякога бедността е порок. отечествен зов (Враца), бр. 41, 6.4.1960, с. 4.
иванова, а. обичам театъра и искам да му помогна. (В рубриката „Даваме думата на зрители-

те“.) отечествен зов (Враца), бр. 48, 22.4.1960, с. 4.
модева, цв(етана). За театъра трябва да се пише. (В рубриката „имат думата театралните 

работници“.) отечествен зов (Враца), бр. 73, 22.6.1960, с. 4.
нови постановки. театър, 1960, бр. 4, с. 82-83.
попова, Ювелина. Защо така? театър, 1960, бр. 6, с. 37-39.

172. М и л и о н  з а  у с м и в к а, от анатолий софронов.
Премиера през сезон 1959/1960.

Отзиви и други текстове
георгиев, Д. Врачанският народен театър в обиколка из окръга. отечествен зов (Враца), бр. 

119, 29.9.1960, с. 4.
илиева, р. В новия салон – театрален спектакъл. (За гастрол в с. крива бара.) отечествен зов 

(Враца), бр. 133, 1.11.1960, с. 4.
модева, цв(етана). За театъра трябва да се пише. (В рубриката „имат думата театралните 

работници“.) отечествен зов (Враца), бр. 73, 22.6.1960, с. 4.

Сезон 1960/1961
Директор Цвятко Николов. Драматург Орлин Василев. Режисьор 

Веселин Михайлов. Художник Николай Николов.  
В трупата постъпват актьорите Антон Маринов, Кирил Върбанов, 

Недялко Попдимитров, Христо Йотов.

173. Е м и л и я  Га л о т и, трагедия в 5 действия от готхолд ефраим лесинг.
Постановка Николай Фол. Художник-проектант николай николов.
В ролите

емилия галоти – мария стефанова (дебют), людмила Дамянова
одоардо галоти – Васил Вачев
клавдия галоти – мария македонска
Хеторе гонзага – атанас трайков, кирил Върбанов
маринели – итко стоянов, Жорж македонски
камило рота – спас начев
конти – светослав петров
граф апиани – недялко попдимитров, кирил Върбанов
графиня орсина – мария Фол
анджело – Валентин цоцовски
Батиста – антон маринов
пиро – Христо Йотов
камердинер – Драгомир черногоров
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Премиера на 25 октомври 1960 г. (в с. Борован).
Отзиви и други текстове

Баберков, г. към по-големи творчески успехи! отечествен зов (Враца), бр. 121, 12.10.1961, с. 4.
Благодарим ви, другари артисти! (За гастрол в Бяла слатина.) отечествен зов (Враца), бр. 14, 

2.2.1961, с. 4.
готхолд ефраим лесинг е роден на 22 януари 1729 година... В програмата на спектакъла.
георгиев, Д. Врачанският народен театър в обиколка из окръга. отечествен зов (Враца), бр. 

119, 29.9.1960, с. 4.
ковачев, пенчо. мария стефанова покори народния театър 2 пъти. 24 часа, бр. 273, 31.10.2020, 

с. 60.
николова, ц. нова премиера на Врачанския народен театър. отечествен зов (Враца), бр. 130, 

25.10.1960, с. 1.
пешев, митко. гласът на партията – глас на сърцето. (портрет на Васил Вачев.) отечествен 

зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 75, 27.6.1964, с. 2.
цанкова, емилия, корнелия Божанова, елена илиева и никола петков (съставители). артисти 

със сребро в косите. истински истории. издателство „пощенска кутия за приказки“, с., 
2017, 316 с. (съдържа и разговор на корнелия Божанова с мария стефанова.)

цветкова, Виолета. актриса с достойнство. (разговор с мария стефанова.) сп. „култура“, бр. 
2, февруари 2020, с. 23-26.

174. Б о р и с л а в, от иван Вазов. сценичен вариант на орлин Василев и 
цветана модева.

Постановка Веселин Михайлов. сценография георги каракашев. музикално 
оформление тодор стоев.

В ролите
Борислав – цвятко николов
ирина – снежина георгиева, мария стефанова
кир тодор – Жорж македонски
иван асен II – стефан петров, Васил Вачев
тамара – Йорданка ралчева
Зоя – Яна Заралиева
Деспот слав – Димитър личев
гавраил – антон маринов
мария македонска
лилия Златева
недялко попдимитров
любен панчев
спас начев
Валентин цоцовски
Фуркас – Драгомир черногоров
мария стефанова
людмила Дамянова
ивайло Диков
Христо Йотов
светослав петров
любен попов
кирил Върбанов
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Премиера през сезон 1960/1961.
Отзиви и други текстове

Баберков, г. към по-големи творчески успехи! отечествен зов (Враца), бр. 121, 12.10.1961, с. 4.
Благодарим ви, другари артисти! (За гастрол в Бяла слатина.) отечествен зов (Враца), бр. 14, 

2.2.1961, с. 4.
осиковски, В. успех на драмата „Борислав“. (За гастрол в кнежа.) отечествен зов (Враца), бр. 

12, 28.1.1961, с. 1.
пешев, митко. гласът на партията – глас на сърцето. (портрет на Васил Вачев.) отечествен 

зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 75, 27.6.1964, с. 2.

175. З а р о в е н о т о  с л ъ н ц е, драма в 3 действия от орлин Василев.
Постановка Веселин Михайлов. Художник-проектант николай николов.
В ролите

Янко Добринов – цвятко николов
стела – мария македонска
красимир – ивайло Диков, недялко попдимитров
катя – Йорданка ралчева, мария стефанова
светла – татяна георгиева, евдокия лютибродска
паскал стойнов – стефан петров, Драгомир черногоров
Венелин евлогиев – Жорж македонски, антон маринов
никола Замфиров – атанас трайков, светослав петров
мария Замфирова – мария Фол, сава кисьова
асен младенов – спас начев
олга – мария панчева, Яна Заралиева
лазар – любен панчев
методи – Васил Вачев
недка – лилия Златева, людмила Дамянова

Премиера на 11 март 1961 г.
Отзиви и други текстове

Баберков, г. към по-големи творчески успехи! отечествен зов (Враца), бр. 121, 12.10.1961, с. 4.
Завесата е вдигната: премиера на „Заровеното слънце“ на врачанска сцена. отечествен зов 

(Враца), бр. 31, 14.3.1961, с. 4.
модева, цв(етана). обновеният театър. отечествен зов (Враца), бр. 29, 9.3.1961, с. 2.
орлин Василев заема челно място в нашата съвременна литература... В програмата на спек-

такъла.
пешев, митко. гласът на партията – глас на сърцето. (портрет на Васил Вачев.) отечествен 

зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 75, 27.6.1964, с. 2.
снимки от спектакъла. театър, 1961, бр. 6, с. 101(мария стефанова и Васил Вачев) и 107.

176. Ч у т н а  Я н а, драма в стихове, в 5 действия, от славчо красински.
Постановка Веселин Михайлов. сценография Веселин ковачев.
В ролите

старата Яна – Зора македонска
младата Яна – Йорданка ралчева
койо – антон маринов
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лена – Яна Заралиева
пейо – любен панчев
асен – Христо Йотов
мария македонска
Васил Вачев
Жорж македонски
сава кисьова
мария Фол
мария панчева
снежина георгиева
лиляна петрова
милка цветкова
людмила Дамянова
лиляна панчева
светослав петров
Димитър личев
Драгомир черногоров

Премиера на 7 юни 1961 г.
Отзиви и други текстове

Баберков, г. към по-големи творчески успехи! отечествен зов (Враца), бр. 121, 12.10.1961, с. 4.
георгиев, Д. Врачанският народен театър в обиколка из окръга. отечествен зов (Враца), бр. 

119, 29.9.1960, с. 4.
нова премиера на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 68, 10.6.1961, с. 1.
осиковски, В. Врачанският театър – гост на кнежа. отечествен зов (Враца), бр. 73, 22.6.1961, с. 4.
Фуренски, цветан.преди да се вдигне завесата. отечествен зов (Враца), бр. 66, 6.6.1961, с. 4.

Сезон 1961/1962
Драматург Цветана Модева.

177. Ж е л е з н и я т  с в е т и л н и к, сцени от едноименния роман на 
Димитър талев. Драматизация на гриша островски.

Постановка Веселин Михайлов. сценография Веселин ковачев (гост). му-
зикално оформление петър лъджев (гост).

В ролите
разказвач – Валентин цоцовски
лазар глаушев – панчо мачев
андрея Бенков – ивайло Диков
стоян глаушев – Васил Вачев
аврам немтур – стефан гадуларов, георги трифонов
наместника – георги горанов
али – Димитър личев
рафе клинче – цвятко николов
Хаджи Захари минчев – светослав петров
рилски монах – недялко попдимитров
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кочо – Драгомир черногоров
султана – Зора македонска
катерина – Богдана Вулпе
Божана – лилия Златева
ния – мария-антония карамихайлова
стойна – мария македонска
Бенковица – Яна Заралиева
Баба керана – сава кисьова
общинари, народ, турци

Премиера на 11 октомври 1961 г.
Отзиви и други текстове

1864 година. по калдъръмените улички на малкия градец в македония... В програмата на 
спектакъла.

гочев, гочо. „Железният светилник“ на Врачанска сцена. отечествен зов (Враца), бр. 124, 
19.10.1961, с. 4.

кисьова, мая. „Железният светилник“ на Д. талев. сценични интерпретации. В „словесни 
репетиции. театрално-критически и художествени текстове“, издателство „изток-Запад“, 
с., 2008, с. 100-103.

модева, цв(етана). пред откриването на новия театрален сезон. отечествен глас (Враца), бр. 
120, 10.10.1961, с. 1.

пред новия театрален сезон. литературен фронт, бр. 37, 14.9.1961, с. 3.
снимка от спектакъла. театър, 1962, бр. 2, с. 41.

178. П ъ р в а  к о н н а, от Всеволод Вишневски.
Постановка Иван П. Комитов. сценография асен стойчев (гост).
В ролите

Водещият – панчо мачев
иван сисоев – цвятко николов
Димитър личев
георги трифонов
светослав петров
офицерът Х – Жорж македонски
Яна Заралиева
казака – Васил Вачев
Драгомир черногоров
Димитър спасов
лиляна петрова
ивайло Диков
лилия Златева
Христо Йотов
Валентин цоцовски
недялко попдимитров
кирил Върбанов
Белобандит, I подсъдим – антон маринов
Богдана Вулпе
мария-антония карамихайлова
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георги горанов
ангел андроников
любен попов
спас начев
ангел манов
костадин луканов
любен славков
Васил рангелов
Димитър панайотов
георги кулинов
Христо петков
никола ревалски
петър тодоров
асен Додов
илия Йорданов
и други

Премиера на 28 декември 1961 г.
Отзиви и други текстове

гочев, гочо. „първа конна“ – Живее и диша… отечествен зов (Враца), бр. 3, 9.1.1962, с. 4.
Динова-русева, Вера. Българска сценография. издателство „Български художник“, с., 1975, 

с. 299.
комитов, ив. има думата режисьорът. (по повод постановката „първа конна“.) отечествен 

зов (Враца), бр. 3, 9.1.962, с. 4.
пешев, митко. гласът на партията – глас на сърцето. (портрет на Васил Вачев.) отечествен 

зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 75, 27.6.1964, с. 2.
правдев, николай. първата наша „първа конна“. театър, 1962, бр. 1, с. 25-27.
първа конна. В програмата на спектакъла.
снимка от спектакъла. театър, 1962, бр. 2, с.46.
творческа среща. (обсъждане на бъдещата постановка след една репетиция.) отечествен зов 

(Враца), бр. 154, 28.12.1961, с. 1.
Фуренски, цв. режисьорът и прокурорът. (портрет на режисьора иван комитов.) отечествен 

зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 37, 28.3.1964, с. 2.

179. И д о л о п о к л о н ц и  (Варненско лято), комедия в 3 действия 
от николай Фол.

Постановка Веселин Михайлов. Художник николай николов. музикално 
оформление петър лъджев.

В ролите
георги карчев – ивайло Диков
магда карчева – мария-антония карамихайлова, лиляна петрова
мурафето – спас начев
циклама Бархатова – лиляна петрова, мария-антония карамихайлова
михайло – Димитър личев
пантелей Д. пегасов – Димитър спасов
марчела – мария македонска
урхо паси – панчо мачев
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леонид Вениаминов – Жорж македонски
монката – недялко попдимитров
келнер – Христо Йотов
ефросина – сава кисьова
Зарчето – мария Йосифова

Премиера на 31 януари 1962 г.
Първа постановка на пиесата.

Отзиви и други текстове
Баберков, г. „идолопоклонци“ – успех на нашия театър. (публикувана е и снимка от спекта-

къла.) отечествен зов (Враца), бр. 24, 27.2.1962, с. 4.
иванова, ана. равносметка: две комедии, една несполука. театър, 1962, бр. 5, с. 26-30.
идолопоклонци. В програмата на спектакъла.
през 1916 година за първи път се появява името на писателя николай Фол... В програмата на 

спектакъла.
снимка от спектакъла. проблеми на изкуството, 1969, бр. 2, с. 60.

180. Г р и ж а т а  н а  а н г е л и т е, комедия в 4 картини от иван ос-
триков.

Постановка Иван Комитов. Художник николай николов. музикално оформ-
ление петър лъджев.

В ролите
ангел – цвятко николов
коста – георги ставрев
стефка – Яна Заралиева
андрей – антон маринов
ночев – Драгомир черногоров
лалка – Богдана Вулпе
Боньо – георги горанов

Премиера на 3 март 1962 г.
Първа постановка на пиесата.

Отзиви и други текстове
иванова, ана. равносметка: две комедии, една несполука. театър, 1962, бр. 5, с. 26-30.
нова постановка на Врачанския народен театър. отечествен зов (Враца), бр. 27, 6.3.1962, с. 1.
остриков, иван. има изгледи... отечествен зов (Враца), бр. 27, 6.3.1962, с. 1.
почти всяко ново произведение предизвиква много и различни становища за своите достойнства 

и недостатъци... В програмата на спектакъла.
правдев, н. Доверие и взискателност. отечествен зов (Враца), бр. 31, 15.3.1962, с. 4.

181. М о е т о  с е м е й с т в о, от едуардо де Филипо.
Постановка Иван Комитов. сценография николай николов.
В ролите

алберто стилиано – панчо мачев
розария – лилия Златева-апостолова
Беппе – недялко попдимитров
елена стилиано – мария македонска
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мария – мария-антония карамихайлова
коррадо куско – кирил Върбанов
гвидоне – светослав петров
Васил Вачев
спас начев
Жорж македонски

Премиера на 15 май 1962 г.
Първа постановка на пиесата в България.

Отзиви и други текстове
модева, цв(етана). мисли за автора и пиесата. отечествен зов (Враца), бр. 57, 17.5.1962, с. 4.
правдев, н. „моето семейство“. (публикувани са и 2 снимки от постановката.) отечествен зов 

(Враца), бр. 68, 12.6.1962, с. 4.

Сезон 1962/1963
Директор Цвятко Николов. Драматург Антим Костов.

182. К о г а т о  д н и т е  п и т а т, драматична повест от николай 
парушев.

Постановка Веселин Михайлов. сценография николай николов. музикално 
оформление петър лъджев.

В ролите
стамат – михаил марков
светослав – Димитър Жеков
соня – мария-антония карамихайлова
итко стоянов
Богдана Вулпе
Васил Вачев
иван манов
Драгомир черногоров
Зора македонска
лилия Златева-апостолова
Вяра Варадинова
георги трифонов
ана ивкова
панчо мачев
георги горанов
светослав петров
Жорж македонски
георги ставрев

Премиера на 29 септември 1962 г.
С постановката се открива новият сезон.
Посветена на Осмия конгрес на БКП.
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Отзиви и други текстове
„когато дните питат“. (Блок от текстове на мария-антония карамихайлова, Димитър Жеков, 

михаил марков и разговор с режисьора Веселин михайлов.) отечествен зов (Враца), 
бр. 113, 25.9.1962, с. 4.

новият театрален сезон е открит. отечествен зов (Враца), бр. 116, 2.10.1962, с. 1.
премиера на Врачанския народен театър. работническо дело, 30.9.1962.

183. М а ш е н к а, пиеса в 7 картини от александър н. афиногенов.
Постановка Маргарита Коларова. Художник-проектант николай николов.
В ролите

окаемов – цвятко николов
машенка – лидия Златева
Вяра Варадинова
ивайло Диков
недялко попдимитров
Яна Заралиева
спас начев
сава кисьова
мария Фол
лиляна петрова
Валентин цоцовски
В. стоянова
кирил Върбанов

Премиера на 3 ноември 1962 г.
Посветена на Осмия конгрес на БКП.
На 17.3.1963 г. играна на Третата режисьорска конференция в Плевен, където 

е отбелязана работата на Цвятко Николов.
Отзиви и други текстове

нова постановка на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 129, 1.11.1962, с. 1.
снимка от спектакъла. театър, 1962, бр. 12, с. 46.
Фуренски, цв. нужни са сериозни изводи. (За режисьорската конференция в плевен.) отечест-

вен зов (Враца), бр. 35, 23.3.1963, с. 2.
Ф., с. режисьорската конференция в плевен под знака на подготовката на прегледа. театър, 

1963, бр. 5, с. 63-65.

184. С к а к а л ц и, от стефан л. костов.
Постановка Цвятко Николов. сценография николай николов.
В ролите

проданов – Димитър Жеков
Бистра – ана ивкова
мария-антония карамихайлова
Богдана Вулпе
ивайло Диков
Димитър личев
светослав петров
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маргарита коларова
мария македонска
Вяра Варадинова
георги ставрев
панчо мачев
Жорж македонски
кирил Върбанов
Васил Вачев

Премиера на 5 януари 1963 г.
Отзиви и други текстове

Динова-русева, Вера. Българска сценография. издателство „Български художник“, с., 1975, 
с. 311.

от събота до събота. справочник. отечествен зов (Враца), бр. 2, 5.1.1963, с. 4.
снимка на декора. В „Динова-русева, Вера. „Българска сценография“, издателство „Български 

художник“, с., 1975, с. 2242
снимка от спектакъла. отечествен зов (Враца), бр. 13, 31.1.1963, с. 4.
снимка от спектакъла. театър, 1963, бр. 2, с. 59.

185. К о г а т о  р о з и т е  т а н ц у в а т, пиеса в 3 действия от Валери 
петров.

Постановка Веселин Михайлов. сценография николай николов. музика 
петър ступел.

В ролите
старият – Димитър Жеков
младият – михаил марков
колоездачът – ивайло Диков
чиновничката – Вера Варадинова
съпругът – панчо мачев
съпругата – Яна Заралиева
приятелката – ана ивкова
пианистката – мария-антония карамихайлова
мечо – спас начев
иван манов
георги горанов
лиляна петрова
кирил Върбанов
Богдана Вулпе
Валентин цоцовски
к. лютибродска
цв. ангелова

Премиера на 30 януари 1963 г.
На 17.3.1963 г. играна на Третата режисьорска конференция в Плевен.

Отзиви и други текстове
„когато розите танцуват“ – нова премиера на Врачанския народен театър. отечествен зов 

(Враца), бр. 13, 31.1.1963, с. 4.
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Фуренски, цв. нужни са сериозни изводи. (За режисьорската конференция в плевен.) отечест-
вен зов (Враца), бр. 35, 23.3.1963, с. 2.

Ф., с. режисьорската конференция в плевен под знака на подготовката на прегледа. театър, 
1963, бр. 5, с. 63-65.

чернев, милко. поетичен разговор за любовта, младостта и старостта. отечествен зов (Враца), 
бр. 18, 12.2.1963, с. 2.

186. К р и л а, пиеса в 5 картини от александър е. корнейчук.
Постановка Веселин Михайлов. Асистент-режисьор Светослав Петров. 

сценография асен попов (гост).
В ролите

рамадан пьотър александрович – михаил марков
Дремлюга гордей афанасиевич – панчо мачев
надежда степановна – мария Фол
терещенко Фьодор гаврилович – Жорж македонски
татяна свиридовна – Яна Заралиева
роевой – спас начев
мария николаевна – Богдана Вулпе
овчаренко – Димитър Жеков
падолист ана андреевна – маргарита коларова
лида – мария-антония карамихайлова
ремес катерина степановна – ана ивкова
самосад – Васил Вачев
иваненко – ивайло Диков
Филип – светослав петров
Долина Варвара александровна – мария македонска
горицвет александра алексеевна – Зора македонска
калина евгени максимович – Димитър черногоров
Вернигора кирил Захарович – иван манов
соха иван иванович – георги ставрев
галя – лиляна петрова
марченко – кирил Върбанов
каравай – Димитър личев
Дударик – георги трифонов
скрипка – Валентин цоцовски
качан – георги горанов
олга – Вера Варадинова
стара жена – сава кисьова
скиба – любен попов
председатели на колхози, колхознички, трактористи

Премиера на 20 април 1963 г.
Отзиви и други текстове

Дунчев, александър. плодоносна равносметка. театър, 1987, бр. 11, с. 10-18.
к., а. крила. В програмата на спектакъла.
от събота до събота. справочник. отечествен зов (Враца), бр. 47, 20.4.1963, с. 3.
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187. Д о б р а т а  с т а р а  А н г л и я, пиеса в 3 действия от уилям 
съмърсет моъм.

Постановка Маргарита Коларова. сценография николай николов.
В ролите

светослав петров
Шарлота ардсли – Зора македонска
сидней – Димитър Жеков
маргарита коларова
мария-антония карамихайлова
Богдана Вулпе
георги ставрев
иван манов
панчо мачев
мария Фол
Жорж македонски
Яна Заралиева

Премиера на 16 май 1963 г.

Отзиви и други текстове
нова премиера на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 59, 18.5.1963, с. 1.
снимка от спектакъла. отечествен зов (Враца), бр. 59, 18.5.1963, с. 2.
снимка от спектакъла. театър, 1963, бр. 6, с. 63.

188. П о г л е д  о т  м о с т а, от артър милър.
Постановка Веселин Михайлов. Художник Веселин ковачев.
В ролите

еди карбоне – михаил марков, ивайло Диков
Беатрис – роксена кирчева
алфиери – Веселин михайлов
луис – ивайло Диков
Вяра Варадинова
георги горанов
спас начев
и други

Премиера на 8 юни 1963 г.
Отзиви и други текстове

костов, антим. под възможностите на колектива. „поглед от моста“ на сцената на Врачанския 
театър. отечествен зов (Враца), бр. 71, 15.6.1963, с. 2.

от събота до събота. справочник. отечествен зов (Враца), бр. 68, 8.6.1963, с. 4.
славова, корнелия. триумфът на милър на българска сцена през 60-те години на ХХ в. В 

„американската драма на българска сцена: театърът като превод на култури“, издател-
ство „полис“, с., 2014, с. 106.
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Сезон 1963/1964
На 9.10.1963 г. Врачанският народен театър чества  

25 години от своето създаване.

189. Д е с п о т  Д о б р о т и ц а, историческа драма в 5 действия от 
николай Фол.

Постановка Елка Драганова. сценография асен попов. костюми николай 
николов. музикално оформление Драгомир ненов.

В ролите
Деспот Добротица – цвятко николов
княз иванко – красимир ризов
галатея ди Брандела – мария-антония карамихайлова
момо – михаил марков
марко леонардо – иван атанасов
Бианка – Вера Варадинова
Джовани муацо – панчо мачев
Димитър Джули – ивайло Диков
момо – светослав петров
I болярин – Димитър личев
II болярин – антон антонов
III болярин – Васил Вачев
мирко гавана – Жорж македонски
Фосколо – иван манов
анжелика – лиляна петрова
туде – Богдана Вулпе
габриела – иванка ангелова
калиакрец – георги ставрев
стотник петър ствола – спас начев
прислужник в палата на Добротица – Димитър Добрилов
прислужник във венецианското консулство – георги горанов
Дора маринова
мария македонска
Димитър личев
мария михайлова
Боляри, гениезки офицери, Български флотски офицери и войници, народ

Премиера на 9 октомври 1963 г.
Първа постановка на пиесата.
С постановката се отбелязва 25-годишнината на театъра.
Играна 57 пъти.

Отзиви и други текстове
Ванчев, н. нужна е справка, но... с естетиката. За пиесата „Деспот Добротица“. отечествен 

зов (Враца), бр. 148, 12.12.1963, с. 4.
Величков, Димитър. по-дълбоко вникване в историята. За пиесата „Деспот Добротица“. оте-

чествен зов (Враца), бр. 2, 6.1.1964, с. 4.
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Дойнов, н. справка с историята, но вярна. отечествен зов (Враца), бр. 141, 26.11.1963.
Друмева, илияна. история и съвременност. Заключителна статия. За пиесата „Деспот Добро-

тица“. отечествен зов (Враца), бр. 8, 20.1.1964, с. 4.
латински, чавдар. необходима е справедлива оценка, а не историческа справка. отечествен 

зов (Враца), 28.12.1963.
николов, а. За първи път в страната на врачанска сцена драмата „Деспот Добротица“. оте-

чествен зов (Враца), бр. 125, 19.10.1963.
попйорданов, петър. справка с историята. За пиесата „Деспот Добротица“. отечествен зов 

(Враца), бр. 151, 19.12.1963, с. 4.
скица на костюми. театър, 1966, бр. 1, между с. 16 и 17.
творческо всекидневие. 25 години от своето създаване празнува Врачанския народен театър... 

литературен фронт, бр. 42, 17.10.1963, с. 4.
Фол, николай. Деспот Добротица. (текст на пиесата.) театър, 1965, бр. 5, с. 61-80.
Фуренски, цв. една горчива равносметка. пред прегледа на съвременната българска драма и 

театър. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 48, 23.4.1964, с. 1-2.
чернев, милко. справка с историята: критични бележки върху пиесата „Деспот Добротица“ 

от н. Фол.отечествен зов (Враца), бр. 136, 14.11.1963, с. 4.

190. Ч а к а т  н и  н я к ъ д е, пиеса в 3 части от алексей арбузов.
Постановка Маргарита Коларова. Художник Веселин кавалджиев (гост).
В ролите

андрей илич грек – панчо мачев
александра ивановна илина – Богдана Вулпе
Василий Василевич праздников – Жорж македонски
григорий иванович орел – михаил марков
Федя – георги горанов
роберт – красимир ризов
туся Болшакова – Вера Варадинова
Валерка – мария-антония карамихайлова
настя – Валентина спасова
агнеса – лиляна петрова
анатолий леднев – иван манов, антон антонов
тарас лодочкин – спас начев
Владимир Белкин – Димитър Добрилов
мед – ивайло Диков
леля паша – люба темелкова
Дежурен от милицията – светослав петров
Юлий константинович – иван атанасов
съпругата – роксена кирчева
коля мешков – Валери русинчовски (дете)

Премиера на 19 ноември 1963 г.
Играна 9 пъти.

Отзиви и други текстове
к., м. една жена напуща семейството си... В програмата на спектакъла.
Фуренски, цв. една горчива равносметка. пред прегледа на съвременната българска драма и 

театър. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 48, 23.4.1964, с. 1-2.
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191. З а к л ю ч е н а  п р о л е т, от николай Хайтов.
Постановка Елка Драганова. сценография николай николов.
В ролите

илия караджов – цвятко николов
комисионерът – светослав петров
Файтонджията моко – спас начев
кольо – иван манов
продавачът на късмети – михаил марков
Яна – Вяра Варадинова
латернаджията – Васил Вачев
кака мара – Богдана Вулпе
Фотографът – ивайло Диков
панчо мачев
Яна Заралиева
георги горанов

Премиера на 19 януари 1964 г.
Играна 55 пъти.

Отзиви и други текстове
николов, а. нова постановка на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 7, 18.1.1964, с. 1.
пешев, митко. гласът на партията – глас на сърцето. (портрет на Васил Вачев.) отечествен 

зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 75, 27.6.1964, с. 2.
Фуренски, цв. една горчива равносметка. пред прегледа на съвременната българска драма и 

театър. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 48, 23.4.1964, с. 1-2.
чернев, милко. светлини и сенки. пред националния преглед на българската драма. отечествен 

зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 24, 27.2.1964, с. 1-2.
Януарски премиери. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 12, 30.1.1964, с. 4.

192. С в е к ъ р в а, комедия в 5 действия от антон страшимиров.
Постановка Маргарита Коларова. Художник николай николов.
В ролите

Велчо-свилен – Жорж македонски
Дечка – Валентина спасова
костанда – мария македонска, люба темелкова
павел кереков – Димитър Добрилов
г-жа керекова – роксена кирчева
Баба неделя – люба темелкова, мария македонска
Дафинка – лиляна петрова
поручик Дойчинов – георги ставрев, красимир ризов
лекар – иван атанасов
акушерка – мария-антония карамихайлова
георги горанов

Премиера през януари 1964 г.
По-късно в ролята на Велчо-Свилен влиза Веско Зехиров.
През 1967 г. играна на Прегледа на българската комедия в Габрово, където 

Веско Зехиров получава награда за актьорско майсторство.
Играна 83 пъти.
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Отзиви и други текстове
к., м. ...едно младо, мило същество влиза в дома на своя любим... В програмата на спектакъла.
Фуренски, цв. една горчива равносметка. пред прегледа на съвременната българска драма и 

театър. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 48, 23.4.1964, с. 1-2.
цолов, Димитър. присмехулниците на Веско Зехиров. (портрет.) театър, 1988, бр. 3, с. 35-36.
чернев, милко. светлини и сенки. пред националния преглед на българската драма. отечествен 

зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 24, 27.2.1964, с. 1-2.
Януарски премиери. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 12, 30.1.1964, с. 4.

193. В с и ч к и  с а  н а ш и  д е ц а  (Хулиганът), пиеса в 7 картини 
от Дантон папурков.

Постановка Елка Драганова. сценография асен митев (гост).
В ролите

Д-р асен Драгомиров – иван атанасов
лили – Богдана Вулпе
красимир – иван манов, георги горанов
светла – Вера Варадинова
павлина – люба темелкова
елена петрова – Яна Заралиева
георги – красимир ризов
Буйнов – ивайло Диков
сивкова – цвета атанасова
Бухала – спас начев
риц – събчо милков, антон антонов
черепа – антон антонов, събчо милков
чепи – Дора маринова
саркиз аджамян – Димитър Добрилов
съдията – Жорж македонски
прокурора – георги ставрев
свидетел – михаил марков
милиционер – Димитър личев
непознатия – Васил Вачев
Девойка в съда – Валентина спасова
младеж в съда – георги горанов, иван манов

Премиера през сезон 1963/1964.
На 7.5.1964 г. играна на районния преглед от III национален преглед на съвремен-

ната българска драма и театър в Плевен, където Иван Манов и Димитър 
Добрилов получават отличия на ОНС-Плевен за актьорски постижения.

Играна 45 пъти.
Отзиви и други текстове

Богданова, георгина. плевен. (За районния етап на прегледа.) литературен фронт, бр. 20, 
14.5.1964, с. 2-3.

Богданова, георгина. Хроника на прегледа. плевен. театър, 1964, бр. 6, с. 31-36.
к., а. Законът е призовал въз основа на своите членове... В програмата на спектакъла.
линов, пенчо. срещи, разговори, спорове... (За районния етап на прегледа.) театър, 1964, бр. 

6, с. 36-39.
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награди на районните прегледи. театър, 1964, бр. 6, с. 58-60.
папурков, Д. тази пиеса написах воден от мисълта за онези млади хора... В програмата на 

спектакъла.
плевен. „Всички са наши деца“ – народен театър-Враца. (За представянето на районния пре-

глед.) театър, 1964, бр. 6, с. 33-34.
резултати от районния преглед в плевен. отечествен зов (Враца), бр. 57, 16.5.1964, с. 1.
Фуренски, цв. една горчива равносметка. пред прегледа на съвременната българска драма и 

театър. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 48, 23.4.1964, с. 1-2.

194. П р о к у р о р ъ т, от георги Джагаров.
Постановка Иван Комитов (гост). сценография николай николов.
В ролите

прокурорът – мирослав миндов (гост)
следователят – михаил марков
Боян – панчо мачев
Бай коста – Васил Вачев
мария-антония карамихайлова
Зора македонска
георги горанов

Премиера през април 1964 г.
На 6.5.1964 г. играна на районния преглед от III национален преглед на съвре-

менната българска драма и театър в Плевен, където постановката е 
класирана на III място, Иван Комитов получава III награда за режисура, 
Михаил Марков получава III награда за актьорско постижение.

Играна 19 пъти.
Отзиви и други текстове

Богданова, георгина. плевен. (За районния етап на прегледа.) литературен фронт, бр. 20, 
14.5.1964, с. 2-3.

Богданова, георгина. Хроника на прегледа. плевен. театър, 1964, бр. 6, с. 31-36.
Бояджиев, атанас. театралният процес – преживяно и размисъл. издателство „наука и изку-

ство“, с., 1985, с. 63-64.
линов, пенчо. срещи, разговори, спорове... (За районния етап на прегледа.) театър, 1964, бр. 

6, с. 36-39.
награди на районните прегледи. театър, 1964, бр. 6, с. 58-60.
пешев, митко. гласът на партията – глас на сърцето. (портрет на Васил Вачев.) отечествен 

зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 75, 27.6.1964, с. 2.
плевен. „прокурорът“ – народен театър-Враца. (За представянето на районния преглед.) 

театър, 1964, бр. 6, с. 33.
резултати от районния преглед в плевен. отечествен зов (Враца), бр. 57, 16.5.1964, с. 1.
Фуренски, цв. режисьорът и прокурорът. (портрет на режисьора иван комитов.) отечествен 

зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 37, 28.3.1964, с. 2.
Фуренски, цв. една горчива равносметка. пред прегледа на съвременната българска драма и 

театър. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 48, 23.4.1964, с. 1-2.
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Сезон 1964/1965
Директор Евгени Генов. Режисьори Кирил Каменов и Николай Колов. 

Драматург Кирил Костов. В трупата постъпват актьорите  
Никола Фердинандов, Иван Томов, Джуни Александрова, Юлия Ганчева, 

Ралица Димова и други.

195. В с я к а  е с е н н а  в е ч е р, пиеса в 7 картини от иван пейчев.
Постановка Кирил Каменов. сценография николай николов. музикално 

оформление мирчо сливенски.
В ролите

ана – ралица Димова (дебют), Джуни александрова
андрей – иван манов
елена Василева – Виолета чехларова
Ванда – цветана Янакиева
Богдан – панчо мачев
павел – иван томов, георги горанов
Борис – георги горанов, иван томов
кръстан – михаил марков
слона – спас начев
кръчмарят – павел савов

Премиера на 20 септември 1964 г.
„Постановката се посвещава на 20-годишнината от славната деветосеп-

темврийска революция“.
Играна 26 пъти.

Отзиви и други текстове
георгиев, ив. Врачанският народен театър откри новия сезон. отечествен зов (Враца), бр. 111, 

21.9.1964, с. 1.
Драги зрители... В програмата на спектакъла.
карданов, георги. поезията – мост към съвремието. (разговор с Джуни александрова.) оте-

чествен зов (Враца), бр. 10, 8.2.1973, с. 7.
ненчовски, тодор. разбудени ли са надеждите? „спящата красавица“ – втората постановка на 

Врачанския народен театър. отечествен зов (Враца), 19.10.1964.
ненчовски, т. свой дом е сцената. (портрет на иван томов.) отечествен зов, приложение 

„Дъга“ (Враца), бр. 25, 2.3.1965, с. 3.
снимки от спектакъла. театър, 1964, бр. 10, с. 61.
скици на декорите. театър, 1966, бр. 1, между с. 16 и 17.
Фуренски, цв. още една стъпка по пътя. (портрет на ралица Димова.) отечествен зов, прило-

жение „Дъга“ (Враца), бр. 65, 5.6.1965, с. 1-2.

196. С п я щ а т а  к р а с а в и ц а, пиеса с пролог в 3 действия от Вла-
димир каракашев и андрей гуляшки.

Постановка Николай Колов. Художник-проектант антон гюков. музикално 
оформление мирчо сливенски.

В ролите
авакум Захов – Васил Вачев
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мария максимова – Юлия ганчева, лиляна петрова
Харалампи найденов – ивайло Диков
найден найденов – светослав петров
иван Веселинов – тодор георгиев
полковник манов – иван атанасов
лейтенант петров – иван кирилов
сержант Василев – груди кадиев

Премиера на 16 октомври 1964.
Играна 69 пъти.

Отзиви и други текстове
Васил Вачев. В киното и театъра. (съставител иван ан. Вачев.) „тип-топ прес“ ооД, с., 2002, 

с. 47.
ненчовски, тодор. разбудени ли са надеждите? „спящата красавица“ – втората постановка на 

Врачанския народен театър. отечествен зов (Враца), бр. 123, 19.10.1964, с. 4.

197. Щ е д р а  в е ч е р, сериозна комедия в 2 действия, пролог и епилог 
от Вратислав Блажек.

Постановка Евгени Генов. Художествено оформление николай николов.
В ролите

Бащата – аспарух сариев
Бабата – милка попантонова
Ханка – Джуни александрова
карел – георги горанов
Двадесетгодишният – никола Фердинандов, иван томов
маринка – ралица Димова
адвокатът – павел савов
руженка – Зефира минкова
Другият – панчо мачев
Жената – Яна Заралиева, Вера Варадинова
младият мъж – груди кадиев
младата жена – цветана Янакиева
колбасарят – спас начев
сервитьорката – Вера Варадинова, Яна Заралиева
посетителят – любен попов

Премиера на 14 ноември 1964 г.
Играна 60 пъти.

Отзиви и други текстове
Борисов, ил. на театър във Враца. (до 21.5.1965 г. само във Враца постановката е играна 28 

пъти.) работническо дело, 21.5.1965.
Драги зрители... В програмата на спектакъла.
иванова, ана. леко, весело и... сериозно. театър, 1965, бр. 1, с. 34-35. 
каракостов, стефан. нови постановки. В „революция и сцена“, издателство „Български писа-

тел“, с., 1975, с. 294-297.
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мавродиев, Васил. За някои връзки на българския театър със славянските страни. В „годишник 
на Висшия институт за театрално изкуство „кръстьо сарафов“, том IХ, 1964“, издателство 
„наука и изкуство“, с., 1965, с. 321-363.

ненчовски, т. свой дом е сцената. (портрет на иван томов.) отечествен зов, приложение 
„Дъга“ (Враца), бр. 25, 2.3.1965, с. 3.

нова премиера на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 134, 16.11.1964, с. 1.
Фуренски, цв. още една стъпка по пътя. (портрет на ралица Димова.) отечествен зов, прило-

жение „Дъга“ (Враца), бр. 65, 5.6.1965, с. 1-2.
чернев, милко и цв. Фуренски. Вечерта наистина е щедра. отечествен зов, приложение „Дъга“ 

(Враца), бр. 139, 28.11.1964, с. 1-2.

198. А л б е н а, драма в 3 действия, 5 картини, от Йордан Йовков.
Постановка Николай Колов. Художник николай николов.
В ролите

албена – Юлия ганчева
куцар – Васил Вачев
нягул – груди кадиев
нягулица – Вера Варадинова
иван сенебирски – спас начев
Дядо Власьо – Димитър Добрилов
марин – ивайло Диков
мариница – Зефира минкова
Хаджи андрея – иван атанасов
гаврил – иван кирилов
гаврилица – илияна Димитрова
Даскал тодор – панчо мачев
гунчо митин – иван томов
Баба мита – милка попантонова
савка – ралица Димова
кераница – Донка ангелова
младият другоселец – георги горанов
старият другоселец – аспарух сариев
старши стражар – светослав петров
стражар – сътрудник
I жена – лиляна петрова
II жена – Яна Заралиева
I селянин – тодор георгиев
II селянин – павел савов

Премиера на 16 януари 1965 г.
На 5.12.1965 г. е 100-ото представление.

Отзиви и други текстове
Борисов, ил. на театър във Враца. работническо дело, 21.5.1965.
Вачев, Васил. когато се срещат годините... (В рубриката „мисли. намерения“.) отечествен 

зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 151, 25.12.1965, с. 3.
Велков, цв. след четири дни – премиера на „албена“. отечествен зов (Враца), бр. 4, 

12.1.1965, с. 1.
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кольовски, петър. „албена“. Врачанският театър с лице към класиката. отечествен зов, при-
ложение „Дъга“ (Враца), бр. 12, 30.1.1965, с. 1-2.

маркова, горка и михаил Величков. три дни от живота на един театър. театър, 1965, бр. 5, 
с. 19-25. 

мотивите за поставянето на сцената на едно драматическо произведение от миналото винаги 
са много и най-различни... В програмата на спектакъла.

ненчовски, т. свой дом е сцената. (портрет на иван томов.) отечествен зов, приложение 
„Дъга“ (Враца), бр. 25, 2.3.1965, с. 3.

ние уважаваме Йовков... (отговор на ръководството на театъра на репликата „Защо обидихте 
Йовков?“.) отечествен зов (Враца), бр. 141, 2.12.1965, с. 4.

снимка от спектакъла. пулс (притурка на вестник „народна младеж“), 1.5.1965, с. 3.
т., к. Защо обидихте Йовков? (Защо театърът отказва да участва в Йовковите тържества в 

Добруджа, 19-23.11.1965 г.) отечествен зов (Враца), бр. 134, 16.11.1965, с. 4.
Фуренски, цв. още една стъпка по пътя. (портрет на ралица Димова.) отечествен зов, прило-

жение „Дъга“ (Враца), бр. 65, 5.6.1965, с. 1-2.
цакова, Ю. успех за творческия колектив. читателите ни пишат за постановката на „албена“. 

отечествен зов (Враца), бр. 20, 18.2.1965, с. 4.
Юскеселиев, о. „албена“ – четвъртата поредна премиера. успешна дейност на народния театър 

във Враца. Земеделско знаме, 20.1.1965.

199. М ъ л в а т а, комедия в 2 части от иван Шопов.
Постановка Евгени Генов. Художник антон гюков. композитор Димитър 

Вълчев. съставител на програмата кирил костов. Художник на програ-
мата антон гюков.

В ролите
Владимир топалов – аспарух сариев
марица – Зефира минкова
лидия – цветана Янакиева
минка – илияна Димитрова
карамфил – светослав петров
Дафина – Виолета чехларова
Деянов – никола Фердинандов (дебют на врачанска сцена)
Златка – цветана Дякова
Байчев – тодор титиринов
станков – ивайло Диков
стефка – Вера Варадинова
Юлия – лиляна петрова
маша – Яна Заралиева
ана – Юлия ганчева
Дора – Донка ангелова
радка – цветана Донева
иванов – павел савов
магазинерът – тодор георгиев
пияният – Димитър Добрилов
милиционер – любен попов

Премиера на 27 февруари 1965 г.
Играна 52 пъти.
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Отзиви и други текстове
маркова, горка и михаил Величков. три дни от живота на един театър. театър, 1965, бр. 5, 

с. 19-25.
нова премиера на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 23, 25.2.1965, с. 1.
ралин, радой. мълвата в епиграми. В програмата на спектакъла.
скица на декора. театър, 1966, бр. 4, между с. 32 и 33.
снимки от спектакъла. театър, 1965, бр. 4, с. 48.
чернев, милко. една комедия и нейното претворяване. отечествен зов (Враца), бр. 31, 

16.3.1965, с. 4.

200. Г р е х о в н а т а  л ю б о в  н а  з о г р а ф а  З а х а р и й, от 
павел спасов.

Постановка Кирил Каменов. Художник антон гюков. музикално оформле-
ние мирчо сливенски. програмата състави кирил костов. Художник на 
програмата антон гюков. снимки иван кирилов.

В ролите
Захарий – иван томов
лаврентий – михаил марков
Димитрий – панчо мачев
майката – милка попантонова
Християния – Джуни александрова
катерина – ралица Димова
клисарят – Васил Вачев
ктитор – иван атанасов
георги горанов
груди кадиев

Премиера на 13 март 1965 г.
Играна 73 пъти.

Отзиви и други текстове
гостуваха артисти от Врачанския театър. септемврийска победа (плевен), 29.6.1965.
културен календар. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 25, 2.3.1965, с. 4.
маркова, горка и михаил Величков. три дни от живота на един театър. театър, 1965, бр. 5, 

с. 19-25.
ненчовски, т(одор). свой дом е сцената. (портрет на иван томов.) отечествен зов, приложение 

„Дъга“ (Враца), бр. 25, 2.3.1965, с. 3.
ненчовски, тодор. поемата, копежът и… дисонансите. отечествен зов, приложение „Дъга“ 

(Враца), бр. 36, 27.3.1965, с. 1-2.
нова премиера на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 31, 16.3.1965, с. 1.
снимка от спектакъла. театър, 1965, бр. 5, I корица.
Фуренски, цв. още една стъпка по пътя. (портрет на ралица Димова.) отечествен зов, прило-

жение „Дъга“ (Враца), бр. 65, 5.6.1965, с. 1-2.

201. М о й  б е д н и  М а р а т, пиеса в 3 части от алексей арбузов.
Постановка Веселин Михайлов. сценография антон гюков. музикално оф-

ормление мирчо сливенски.
В ролите

марат – илия чакъров
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лика – ралица Димова
леонидик – михаил марков

Премиера на 15 май 1965 г.
Играна 5 пъти.

Отзиви и други текстове
Велков, цв. нова премиера на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 58, 18.5.1965, с. 1.
Фуренски, цв. още една стъпка по пътя. (портрет на ралица Димова.) отечествен зов, прило-

жение „Дъга“ (Враца), бр. 65, 5.6.1965, с. 1-2.

Сезон 1965/1966
От 1965 г. театърът се нарича „Врачански драматичен театър“.

202. П р е с п а н с к и т е  к а м б а н и, по едноименния роман на 
Димитър талев. Драматизация на Христо Христов.

Постановка Евгени Генов. Асистент-режисьори Илия Чакъров и Михаил 
Марков. Декор антон гюков. костюми и грим николай николов. обра-
ботка на песните иван Йончев.

В ролите
султана – Зефира минкова
стоян глаушев – аспарух сариев
лазар – никола Фердинандов
ния – Юлия ганчева
кочо – тодор титиринов
раца – лили петрова
царето – мариана Янчева
кита – екатерина колова
неда – ралица Димова
Брашнаров – любен попов
Брашнарова – цвета Донева
таке Брашнаров – панчо мачев
Васил Брашнаров – Валери русинчовски
андрея Бенков – георги горанов
райко Вардарски – груди кадиев
иванка руменова – Джуни александрова
атанас кривиот – никола Дадов
аце кутрев – николай колов
Водеща – илияна Димитрова
Водещ – михаил марков
тръпко – иван томов
нестор чашка – Васил Вачев
синът на нестор – емил попов
миле рибар – ивайло Диков
поп Димитър – иван атанасов
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кротцето – павел савов
катърката – Димитър Добрилов
гьорче Баболев – илия чакъров
клисар, английски консул – иван самоковлиев
реджеб ага – светослав петров
каймакамин – свободко Василев
съдия, Хайредин арап ага – спас начев
коста пичура – тодор георгиев
онбашията – наум македонски
кючук кадри – николай Широков
мехмед ага – ал. Хаджииванчев
руски консул – евгени генов
Жители на преспа, селяни, турци

Премиера на 9 октомври 1965 г.
Играна 21 пъти.

Отзиви и други текстове
костов, кирил. новото в театралния афиш. отечествен зов (Враца), бр. 128, 2.11.1965, с. 4.
„преспанските камбани“... колко много говори това име на българския читател... В програмата 

на спектакъла.
скица на декора. театър, 1966, бр. 4, между с. 32 и с. 33.
снимка от спектакъла. отечествен зов (Враца), бр. 126, 28.10.1965, с. 1.
чернев, милко. „преспанските камбани“ – идея и реализация. отечествен зов (Враца), бр. 

126, 28.10.1965, с. 4.

203. К о н н и к ъ т  б е з  г л а в а, по едноименния роман на майн рид. 
Драматическа композиция от лев рубинщайн.

Постановка Николай Колов. Художник николай николов.
В ролите

Вудли пойндекстър – иван атанасов
Хенри – георги горанов
луиза – Юлия ганчева
касий къхуун – груди кадиев
морис Джерълд – никола Фердинандов
Фелим – Димитър Добрилов
Зеб стамп – евгени генов
изидора – Джуни александрова
мигуел – никола Дадов
Флоринда – цветана Янакиева
майор рингвуд – павел савов
лейтенант спенглер – спас начев
Дуффи – тодор георгиев
ефрейтор Джибб – иван томов
редник смитфилд – ивайло Диков
пакита – цветанка Донева
мерцедес – лиляна петрова
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I колонист – сътрудник
II колонист – сътрудник

Премиера на 23 октомври 1965 г.
На 25.6.1965 г. е играна предпремиерно в Плевен.
Спектакъл за деца.
Играна 55 пъти.

Отзиви и други текстове
гостуваха артисти от Врачанския театър. септемврийска победа (плевен), 29.6.1965.
костов, кирил. новото в театралния афиш. отечествен зов (Враца), бр. 128, 2.11.1965, с. 4.
културни вести. отечествен зов (Враца), бр. 75, 29.6.1965, с. 1.
митрофанова, недялка. кой е виновен? (рубрика „каним Ви на дискусията „творец и зрител“.) 

отечествен зов (Враца, приложение „Дъга“), бр. 50, 28.6.1985, с. 7.
млади приятели... В програмата на спектакъла.
нова премиера на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 125, 26.10.1965, с. 1.

204. Го л я м о т о  н а с л е д с т в о, комедия-сатира в 11 картини от 
Величко нешков.

Постановка Коста Цонев (гост). сценография николай николов. музикално 
оформление Васил маринов.

В ролите
ганчо Бошнаков – аспарух сариев
найда Бошнакова – лиляна петрова, Яна Заралиева
Денчо – илия чакъров, иван самоковлиев
мери – Вера Варадинова
св. кънчо Делийски – тодор титиринов
савка Делийска – цвета Донева
герчо ибришимов – спас начев
Донка габровска – анжела Василева
райчо Варадински – свободко Василев

Премиера на 7 януари 1966 г.
Играна 81 пъти.

Отзиви и други текстове
костов, кирил. новото в театралния афиш. отечествен зов (Враца), бр. 128, 2.11.1965, с. 4.
културни вести. отечествен зов (Враца), бр. 3, 8.1.1966, с. 1.
минев, мирослав. „голямото наследство“ на сцената на Врачанския народен театър. театър, 

1966, бр. 2, с. 25-27.
пенев, пенчо. съвременна сатирична творба. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 

11, 27.1.1966, с. 1 и 4.
снимки от спектакъла. театър, 1966, бр. 3, III корица.

205. В л а д е т е л и  н а  к л ю ч о в е, пиеса в 1 действие и 4 видения 
от милан кундера. „преводът на пиесата е направен от евгени генов по 
свободното изложение на ал. Щейн“.

Постановка Евгени Генов. сценография евгени генов. костюми антон гюков. 
Художник-изпълнител Димитър лютибродски. музика Христо Христов. 
програмата съставиха антон гюков, евгени генов и илия чакъров.
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В ролите
иржи нечас – никола Фердинандов
алена нечасова – ралица Димова
крута – иван атанасов
крутова – Зефира минкова
Вера – илияна Димитрова
седлачек – никола Дадов
седлачекова – цветана Дякова
офицер от гестапо – груди кадиев
тоник – ивайло Диков
I неизвестен – георги горанов
II неизвестен – Васил Вачев

Премиера на 22 януари1966 г.
„Посвещаваме на 21-годишнината от Освобождението на Прага“.
Играна 15 пъти.

Отзиви и други текстове
Друмева, илиана. пиесата „Владетелите на ключове“ и нейната постановка. (съдържа и снимка 

от постановката с никола Фердинандов и ралица Димова.) отечествен зов (Враца), бр. 
26, 1.3.1966, с. 4.

кундера и „Владетели на ключове“. В програмата на спектакъла.
Фуренски, цв. три срещи с един актьор. (портрет на никола Дадов. съдържа и снимка от 

спектакъла с никола Дадов.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 24, 
24.2.1966, с. 1 и 4.

206. У ч е н и  ж е н и, комедия в 5 действия от Жан-Батист молиер. превод 
от френски в стихове на Димитър стоевски.

Постановка Анастас Михайлов (гост). сценография георги иванов (гост). 
музиката е съставена по творби на Боамартие, люли и други. програмата 
състави илия чакъров. Художник на корицата Димитър лютибродски.

В ролите
кризал – светослав петров
Филамента – Виолета чехларова
арманда – цветана Янакиева
анриета – Джуни александрова
арист – панчо мачев
Белиза – Яна Заралиева, лиляна петрова
клитандър – иван томов
трисотен – михаил марков
Вадиус – тодор георгиев
мартина – Юлия ганчева
лепин – Димитър Добрилов
Жулиен – иван самоковлиев
нотариус – павел савов

Премиера на 5 февруари 1966 г.
Играна 42 пъти.
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207. В  д е н я  н а  с в а т б а т а, драма в 3 действия от Виктор розов.
Постановка Николай Колов. Декори и костюми антон гюков. музикално 

оформление Васил маринов.
В ролите

салов иля григориевич – никола Дадов
нюра – Джуни александрова
Женя – иван томов
николай – панчо мачев
рита – Юлия ганчева
нели – Дария горанова, о. николова
михаил Заболотни – михаил марков
Василий Заболотни – георги горанов
клава камаева – илияна Димитрова
майя мухина – цветана Янакиева
тоня – лиляна петрова
оля кожуркина – ралица Димова
менандър николаевич – ивайло Диков
матвеевна – Виолета чехларова
сергеевна – Зефира минкова
алевтина петровна – цветана Дякова

Премиера на 18 март 1966 г.
Играна 19 пъти.

Отзиви и други текстове
ненчовски, тодор. Вяра в зрителя – признание от зрителя. (публикувана е и снимка от спектакъ-

ла с Джуни александрова и михаил марков.) отечествен зов (Враца), бр. 41, 5.4.1966, с. 4.

208. К а н т о н  7 0 5, пиеса в 3 действия, пролог и епилог, от иван 
Харалампиев.

Постановка Николай Колов. Декори и костюми антон гюков. музикално 
оформление Димитър куситасев.

В ролите
илиев – аспарух сариев
петров – никола Фердинандов
огнян – орлин сараджов
Даринка – катрин Варадинова
Витко – пламен Божилов
първан – георги Йорданов
кантонер – спас начев
славко – Христо койчев (дете)
галин – анатолий спасов
непознат – ивайло Диков
полицейски пристав – панчо мачев
човек с превръзка – груди кадиев
каменар – иван томов
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селянин – светослав петров
прислужничка – Д. Данаилова
старица – цветана Дякова
Жена – Вера Варадинова
Харитов – свободко Василев
Харитова – лиляна петрова
подпоручик – иван самоковлиев
млада дама – ралица Димова
кмет – тодор георгиев
Депутат – Димитър Добрилов
Белогвардеец – никола Дадов
стражар – павел савов
Дама – анжела Василева
музикант – михаил марков
пътник – георги горанов
пламен – Валери русинчовски

Премиера на 23 април 1966 г.
Спектакъл за деца.
На 18.5.1966 г. играна на I преглед на детско-юношеската пиеса и театър в 

София, където Димитър Куситасев получава II награда за музикално оф-
ормление, Никола Дадов получава II награда за актьорско майсторство, 
Христо Койчев получава II награда за актьорско майсторство.

Играна 11 пъти.
Отзиви и други текстове

I национален преглед на детско-юношеската пиеса и театър. театър, 1966, бр. 7, с. 12-14.
атанасова, н(адежда). За силата на примера. В програмата на спектакъла.
кантон 705. театър, 1966, бр. 7, с. 19-20.
„кантон 705“ е първата моя пиеса... В програмата на спектакъла.
награди на I преглед на детската пиеса и театър. (В софия, 15-22.5.1966.) литературен фронт, 

бр. 23, 2.6.1966, с. 3.
приключи първият преглед на детско-юношеската пиеса и театър. (съдържа и наградите на 

прегледа.) театър, 1966, бр. 7, с. 3-5.
сериозен разговор с децата. (разговор с автора и режисьора на спектакъла.) отечествен зов, 

приложение „Дъга“ (Враца), бр. 52, 30.4.1966, с. 4.
стефанова, Веселина. театър за детето – възпитател на детето. театър, 1966, бр. 8, с. 6-11.
Христов, п. „кантон 705“. нова премиера на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 

50, 26.4.1966, с. 1.

209. П о д к р е п и  и  м е н  р ъ к а т а, драматическа композиция за 
Христо Ботев от павел спасов.

Постановка Евгени Генов. Декори и костюми антон гюков. музикално 
оформление мирчо сливенски. съставители на програмата надежда 
атанасова и антон гюков.

В ролите
никола Фердинандов
ивайло Диков
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георги горанов
Димитър Добрилов
иван томов
илия чакъров
илияна Димитрова
цветана Янакиева
ралица Димова
Юлия ганчева
Яна Заралиева
Вяра Варадинова
груди кадиев
панчо мачев
светослав петров
спас начев
павел савов
тодор георгиев
Виолета чехларова
Джуни александрова
Зефира минкова
иван атанасов
иван самоковлиев
цвета Дякова

Премиера на 27 май 1966 г.
Композицията е написана по предложение на театъра и реализирана за пръв 

път от него.
Спектакълът е „посветен на 90-годишнината от подвига на Ботев и него-

вата чета“.
На 28.5.1966 г. играна в културните прояви на Ботевите дни във Враца.
Играна 2 пъти.

Отзиви и други текстове 
„подкрепи и мен ръката“. нова премиера на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 

62, 28.5.1966, с. 1.

Сезон 1966/1967
Директор Христо Лъжев. Режисьори Светослав Иринков,  

Николай Колов и Чавдар Кръстев. Художник-проектанти Антон Гюков  
и Георги Евтимов. Драматург Надежда Атанасова.

210. С т у д е н а  з е м я , пиеса в 5 действия от Христо кацаров.
Постановка Николай Колов. Художник антон гюков.
В ролите

момчил – Васил Вачев
Дафина – Зефира минкова
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мирчо – спас начев
мирчовица – анжела Василева
Зорка – ралица Димова
чобан – никола Дадов
цвета – Джуни александрова
стоил – ивайло Диков
тина – лиляна саева
торлака – аспарух сариев
Баба Васа – а. петрова
куцата – Юлия ганчева
симо – иван атанасов
кръчмарят – светослав петров
горският – николай колов
машинистът – георги горанов
I селянин – николай Широков
II селянин – свободко Василев
III селянин – тодор георгиев
IV селянин – панчо мачев
I селянка – цветана Дякова
II селянка – Вера Варадинова

Премиера на 14 октомври 1966 г.
„Постановката посвещаваме на IX конгрес на БКП“.
Играна 54 пъти.

Отзиви и други текстове
Врачанският театър откри новия сезон. отечествен зов (Враца), бр.123, 15.10.1966, с. 1.
гераскова, светла. уверения за по-добри успехи. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), 

бр. 129, 29.10.1966, с. 2.
кацаров, Хр(исто). Щастието!... В програмата на спектакъла.
костов, кирил. усилия към следващата крачка. театър, 1966, бр. 12, с. 33-34.
Христова, н. пиесата ни допадна. (За гостуване в с. лик.) отечествен зов (Враца), бр. 139, 

22.11.1966, с. 4.

211. Ш е с т  д у ш и  –  е д н о  с ъ р ц е  (Космонавтите), пиеса в 
2 части от иван остриков.

Постановка Чавдар Кръстев. Художник Димитър лютибродски. Звукови 
ефекти николай Широков.

В ролите
станчо – Веселин Вълков
Йонка – Венета кънчева
Динко – михаил марков
майката – Яна Заралиева
коста – георги миндов
розка – цветана Янакиева
Христо – илия чакъров
методи – груди кадиев
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Вангел – иван томов
плъха – павел савов
Хипопотама – любен попов
Шимпанзето – тодор титиринов
лиляна саева
Вера Варадинова

Премиера на 11 ноември 1966 г.
Посветена на IX конгрес на БКП.
Играна 67 пъти.

Отзиви и други текстове
Балабанов, иван. космонавти. народна култура, бр. 47, 19.11.1966.

212. В  и м е т о  н а  р е в о л ю ц и я т а, героична драма в 3 действия, 
8 картини, от михаил Шатров.

Постановка Светослав Иринков. сценография михаил михайлов (гост). 
музика В. левашов.

В ролите
ленин – светослав петров
глафира андреева – Зефира минкова
Василий голубьов – спас начев
Борис – Веселин Вълков
Феликс Дзержински – петър чобанов
червеноармеецът – никола Дадов
Васка – Венета кънчева
петка – ралица Димова
Яшка – георги горанов
сеня – михаил марков
Васил Вачев
Женя – Юлия ганчева
степан – георги миндов
романовски – иван атанасов
малинин – панчо мачев
Ярцев – Христо лъжев
каминска – Виолета чехларова
николай Широков
Яна Заралиева
аспарух сариев
Жената на адвоката – цветана Янакиева
люба темелкова
соня – Джуни александрова

Премиера на 9 декември 1966 г.
Посветена на 50-годишнината на съветската власт.
Първо показване на образа на Ленин в извънстоличен театър.
Играна 36 пъти.
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Отзиви и други текстове
Брадистилова, маргарита и чавдар Добрев. ленин на българска сцена. театър, 1970, бр. 4, с. 

14-20.
Декемврийски премиери. театър, 1967, бр. 1, с. 53-54.
Дунчев, александър. ленинската тема задължава. театър, 1967, бр. 2, с. 10-12.
ленин – ние. среща с артиста светослав петров. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), 

бр. 155-156, 30.12.1966, с. 3.
на добър час! театър, 1967, бр. 10, с. 57-58.
ненчовски, тодор. на врачанска сцена „“. отечествен зов (Враца), бр. 154, 27.12.1966, с. 4.
премиера. отечествен зов (Враца), бр. 147, 10.12.1966, с. 1.

213. В о л п о н е, комедия в 5 действия от Бен Джонсън.
Постановка Чавдар Кръстев. Декор и костюми георги евтимов. съставител на 

програмата надежда атанасова. Художник на програмата георги евтимов.
В ролите

Волпоне – иван томов
моска – илия чакъров
Волторе – груди кадиев
корвино – тодор георгиев
корбачо – павел савов
леоне – ивайло Диков
съдията – свободко Василев
началник на стражата – чавдар кръстев
канина – лиляна Динева-саева
коломба – Вера Варадинова

Премиера на 14 януари 1967 г.
Играна 107 пъти.

Отзиви и други текстове
николов, Върбан. Доказателства за оптимизъм. (под общото заглавие „Волпоне“. Две мнения“.) 

отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 12, 28.1.1967, с. 2.
нова премиера: „Волпоне“. отечествен зов (Враца), бр. 7, 17.1.1967, с. 1.
снимка павел савов в ролята на корбачо. отечествен зов (Враца), бр. 138, 27.11.1969, с. 4.
Фуренски, цветан. Бен Джонсън и ние. (под общото заглавие „Волпоне“. Две мнения“.) оте-

чествен зов (Враца), бр. 12, 28.1.1967, с. 2.
Христов, п. Волпоне. кооперативно село, бр. 23, 26.1.1967.
Януарски премиери. театър, 1967, бр. 2, с. 53-54.

214. М а р и я  Т ю д о р, драма в 3 действия, 4 картини, от Виктор Юго.
Постановка Николай Колов. сценография николай николов.
В ролите

мария тюдор– Юлия ганчева, Джуни александрова
Джейн – ралица Димова
Джилберт– петър чобанов
Фабиано Фабиани – михаил марков
симон ренар – панчо мачев
Джошуа – аспарух сариев
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лорд клингтон – иван атанасов
лорд чендос – спас начев
лорд монтегю – Веселин Вълков
енеас Дулвертон – Васил Вачев
падинер – светослав петров
евреинът – георги горанов
тъмничар – георги миндов
палач – спас начев

лорд канцлерът – георги миндов
Премиера на 17 февруари 1967 г.
Играна 73 пъти.

Отзиви и други текстове
Динова-русева, Вера. Българска сценография. издателство „Български художник“, с., 1975, 

с. 300.
ненчовски, тодор. „мария тюдор“: зрял поглед в класиката.(публикувани са и 2 снимки от 

спектакъла.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 24, 25.2.1967, с. 4.
пета премиера. отечествен зов (Враца), бр. 22, 21.2.1967, с. 1.
снимка на Юлия ганчева в ролята на мария тюдор. отечествен зов, приложение „Дъга“ 

(Враца), бр. 37, 28.3.1970, с. 4.
Февруарски премиери. театър, 1967, бр. 3, с. 59.

215. И в а н к о ,  у б и е ц ъ т  н а  А с е н я  І, историческа драма в 5 
действия, 10 картини, от Васил Друмев.

Постановка Светослав Иринков. Декор антон гюков. музика найден геров. 
постановка на танците иван тодоров. програмата състави надежда ата-
насова. Художник на програмата антон гюков.

В ролите
асен – иван атанасов
мария – цветана Янакиева, Вера Варадинова
петър – михаил марков
Баба кера – Зефира минкова
иванку – спас начев, Веселин Вълков
Драгомир – ивайло Диков, иван томов
симо – светослав петров
Добрин – Васил Вачев
милко – георги горанов, илия чакъров
светозар – иван томов, ивайло Диков
отец иван – Христо лъжев
исак – панчо мачев
теодора – Юлия ганчева, Яна Заралиева
михо – георги миндов
Драгни – тодор георгиев
началник на тъмницата – груди кадиев
калугер – свободко Василев
Боляри – илия чакъров, георги горанов, павел савов
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момче на пазара – Вера Варадинова
момче от народа – Венета кънчева
куманска робиня – лиляна Динева-саева
Жени от народа и придворни – анжела Василева, лиляна петрова, Яна 

Заралиева
участват още – любен попов, цветана атанасова, илия Йорданов, Христо 

Бучински, николай Широков, любен славков, константин павлов, 
милка цветкова, иван цветков, Васил рангелов, никола ревалски, 
лиляна цветкова, мария Владимирова, Дафина митова и други

кукерски игри – танцов състав при народно читалище „развитие“
Премиера на 12 май 1967 г.
Посвещава се на Първия национален конгрес на културата.
Играна 21 пъти.

Отзиви и други текстове
карданов, г. В духа на Друмев. (публикувани са и 2 снимки от репетицията.) отечествен зов 

(Враца), бр. 55, 11.5.1967, с. 4.
майски премиери. театър, 1967, бр. 6, с. 52-53.
„иванко“: изпитание на вкусовете. (публикувани са мнения на „нищо не докосва душата“ от 

милчо станков, „когато идеята не е ясна“ от георги Баберков и „несбъднати очаквания“ 
от тодор ненчовски.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 63, 1.6.1967, с. 2.

премиера на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 56, 13.5.1967, с. 1.
чужди строфи в храма на мелпомена. (За работата на постановчика св. иринков в пиесите 

„иванку, убиецът на асена І“, „Васа Железнова“ и „как се управлява жената“.) отечествен 
зов (Враца), бр. 26, 2.3.1968, с. 6.

Сезон 1967/1968
В началото на 1968 г. се открива камерна сцена с 144 места  

(Камерен театър) в сградата на Народно читалище „Развитие“.

216. В а с а  Ж е л е з н о в а, пиеса в 3 действия от максим горки.
Постановка Светослав Иринков. Художник антон гюков.
В ролите

Васа Железнова – милка попантонова
сергей петрович – Христо лъжев
прохор Борисович – иван гайдарджиев
наталия – Христина панайотова
людмила – силвия спасова
рашел – Юлия ганчева
анна оношенкова – лиляна саева, Яна Заралиева
мелников – спас начев, слободко Василев
евгений – Веселин Вълков, никола Фердинандов
гурий кротких – ивайло Диков
лиза – Вера Варадинова
поля – Венета Димитрова
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петьоркин – Владимир смирнов
георги горанов

Премиера на 2 ноември 1967 г.
„Постановката посвещаваме на 50-годишнината на Великата октомврий-

ска социалистическа революция и 100-годишнината от рождението на 
Максим Горки“. 

Играна 34 пъти.
Отзиви и други текстове

Богданова, георгина. Васа Железнова. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 141, 
2.12.1967, с. 1-2.

Богданова, георгина. преодоляно изпитание. театър, 1968, бр. 1, с. 34-36.
Днес във Враца: започва театралният сезон. премиера на „Васа Железнова“. отечествен зов 

(Враца), бр. 129, 2.11.1967, с. 1.
Започва театралният сезон: премиера на „Васа Железнова“. отечествен зов (Враца), бр. 129, 

2.11.967, с. 1.
културни вести. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 115, 30.9.1967, с. 4.
чужди строфи в храма на мелпомена. (За работата на постановчика св. иринков в пиесите 

„иванку, убиецът на асена І“, „Васа Железнова“ и „как се управлява жената“.) отечествен 
зов (Враца), бр. 26, 2.3.1968, с. 6.

217. Л ю т  з в я р, комедия-приказка в 5 картини от никола русев.
Постановка Георги Попов. сценография Божия станишева. музикално оф-

ормление снежана мойнова.
В ролите

чорбаджи трошан – аспарух сариев
поп кръстан – павел савов
попадията – цветана гайдарджиева
калчо – Веселин Вълков, георги горанов
гуньо – георги миндов
муто – иван томов
кратунка пена – Вера Варадинова, лиляна петрова

Премиера на 11ноември 1967 г.
Спектакъл за деца.
Играна 45 пъти.

Отзиви и други текстове
Втора премиера. (комедията – приказка „лют звяр“.) отечествен зов (Враца), бр. 132, 11.11.1967, 

с. 1.
Вълчев, Йордан. едно мнение за „лют звяр“. отечествен зов (Враца), бр. 137, 23.11.1967, с. 4.
Днес във Враца: Втора премиера. отечествен зов (Враца), бр. 132, 11.11.1967, с. 1.
културни вести. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 115, 30.9.1967, с. 4.

218. И р к у т с к а  и с т о р и я, пиеса в 2 части от алексей арбузов.
Постановка Николай Колов. Художник антон гюков.
В ролите

Хор – панчо мачев, Васил Вачев, михаил марков, Веселин Вълков
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Валя – Юлия ганчева
лариса – Христина панайотова
сердюк – никола Дадов
сергей – иван томов
Виктор – ивайло Диков
родик – георги горанов
Денис – георги миндов, Веселин Вълков
лапченко – никола Фердинандов
Зинка – Донка трайчева
мая – румяна койчева
нюра – Вера Варадинова
сръбналият мъж – павел савов
лера – екатерина колова
Болногледачката – милка попантонова, ева стоянова
работници – иван гайдарджиев, николай колов, любен славков
антон – Христо койчев
I жена на сердюк – Яна Заралиева
II жена на сердюк – лиляна саева
момичето с кифлата – катрин Варадинова

Премиера на 8 декември 1967 г.
Играна 19 пъти.

Отзиви и други текстове
културен живот. Вечерни новини, бр. 5653, 18.12.1967.
ненчовски, тодор. Вълнуваща човешка история: Врачанския драматичен театър в „иркутска 

история“ на арбузов. отечествен зов (Враца), бр. 149, 21.12.1967, с. 4.
пенев, проф. пенчо. съвременна човешка история. В програмата на спектакъла.
премиери през декември. театър, 1968, бр. 2, с. 45.
трета премиера на театъра. „иркутска история“ на ал. арбузов. (публикувана е и снимка от 

спектакъла.) отечествен зов (Враца), бр. 144, 9.12.1967, с. 1.

219. В у й ч о  в л а д и к а, комедия в 3 действия и епилог от георги 
караславов.

Постановка Георги Попов. Художник антон гюков.
В ролите

кантарев – спас начев
нелли – Зефира минкова, цветана гайдарджиева
мари – силвия спасова
гуня – Венета кънчева
григо – Владимир смирнов, илия чакъров
кочев – илия чакъров, Владимир смирнов
сърменов – аспарух сариев
Дона – анжела Василева
Вуйчо владика – тодортитиринов, иван атанасов

Премиера на 12 януари 1968 г.
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220. К а к  д а  с е  у п р а в л я в а  ж е н а т а, комедия в 2 части от 
Джон Флетчер.

Постановка Светослав Иринков. Художник Божия станишева. музика петър 
лъджев. танци лидия Диамандиева.

В ролите
Херцогът – иван атанасов
капитан перец – иван гайдарджиев
леон – Веселин Вълков
какафого – никола Фердинандов
маргарита – Юлия ганчева
естефания – лиляна саева
алтея – Яна Заралиева

Премиера на 9 февруари 1968 г.
Играна 113 пъти.

Отзиви и други текстове
„как да се управлява жената“. отечествен зов (Враца), бр. 17, 10.2.1968, с. 1.
през февруари. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 11, 27.1.1968, с. 4.
премиери през февруари. театър, 1968, бр. 3, с. 59-60.
снимка от спектакъла. театър, 1968, бр. 4, III корица.
чужди строфи в храма на мелпомена. (За работата на постановчика светослав иринков в 

пиесите „иванку, убиецът на асена І“, „Васа Железнова“ и „как се управлява жената“.) 
отечествен зов (Враца), бр. 26, 2.3.1968, с. 6.

221. А з ,  т и ,  т о й  и …  т е л е ф о н ъ т, полукомедия от Христо 
лъжев по едноименния разказ на азербайджанския писател анар.

Постановка Георги Горанов. Художник Божия станишева.
В ролите

тя – Христина панайотова
той – георги горанов

Премиера на 13 февруари 1968 г. (Камерен театър).
С премиерата се открива Камерният театър, намиращ се под основната 

сцена на театъра, в който има 144 места за зрители.
На 4.11.1968 г. играна в София, на Камерната сцена на Народния театър 

„Иван Вазов“.
Играна 21 пъти.

Отзиви и други текстове
ако ви интересува... седмичен справочник. отечествен зов (Враца), бр. 17, 10.2.1968, с. 3.
Врачанският театър – на сцената на окръзите. (За гостуването в софия.) отечествен зов (Враца), 

бр. 129, 5.11.1968, с. 1.
Днес: първа премиера на камерния театър. „аз, ти, той и... телефонът“. отечествен зов (Вра-

ца), бр. 18, 13.2.1968, с. 1.
карданов, георги. негов първи и последен дом. (портрет на георги горанов.) отечествен зов 

(Враца), бр. 58, 24.5.1969, с. 3.
монова, Дора. успешно начало. театър, 1968, бр. 4, с. 40-41.
на добър час! (4 мнения за новооткрития камерен театър във Враца.) отечествен зов, прило-

жение „Дъга“ (Враца), бр. 26, 2.3.1968, с. 1.
през февруари. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 11, 27.1.1968, с. 4.
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222. Х ъ ш о в е, драма в 4 действия от иван Вазов.
Постановка Георги Попов. сценография петър Яков. проспект антон гюков. 

костюми Божия станишева. музикално оформление Вл. маринов.
В ролите

четец – георги попов
михаил Владиков – ивайло Диков
странджата – михаил марков
македонски – иван томов
попчето – илия чакъров
Хаджията – Йордан Зарев
мравката – георги горанов
Дерибеят – спас начев
Владимир Бръчков – Владимир смирнов
старият Бръчков – Васил Вачев, свободко Василев
Добревич – панчо мачев
госпожа Добревич – Виолета чехларова
евгени – силвия спасова
Христович – аспарух сариев
мавроди – тодор титиринов
Христина панайотова
павел савов

Премиера на 9 март 1968 г.
„Постановката посвещаваме на 90-годишнината от освобождението на 

България.“
Играна 38 пъти.

Отзиви и други текстове
Днес във Враца: „Хъшове“. отечествен зов (Враца), бр. 29, 9.3.1968, с. 1.
през март. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 26, 2.3.1968, с. 4.
премиери през март. театър, 1968, бр. 5, с. 56.
снимка от спектакъла. театър, 1968, бр. 5, II корица.
„Хъшове“. отечествен зов (Враца), бр. 29, 9.3.968, с. 1.
„Хъшове“. (публикувана е и снимка от спектакъла.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Вра-

ца), бр. 38, 30.3.1968, с. 1.

Сезон 1968/1969

Режисьори Леон Даниел, Николай Колов, Георги Попов, Александър 
Балабанов (стажант-режисьор). Драматург Илия Люцканов. 

Художник-проектант Божия Станишева.

223. Е д н о  м о м и ч е  т ъ р с и  и с т и н а т а, пиеса в 7 картини 
от Вадим собко.

Постановка Илия Флоресков (гост). сценография михаил михайлов (гост). 
музикално оформление илия Флоресков.
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В ролите
наташа логвинчук – Юлия ганчева
нина марченко – цветана Янакиева
саша марченко – иван томов
Фьодор Фьодорович коваленко – панчо мачев
Фьодор иванович коваленко – иван гайдарджиев
софия петровна – Зефира минкова
Фьодор семьонович коваленко – ивайло Диков
Валя – ани иванова
Фьодор алексеевич коваленко – никола Дадов
мария Власова – цветана гайдарджиева
Фьодор леонидович коваленко – Васил Вачев
марфа тихоновна – ева стоянова
георги горанов

Премиера 4 октомври 1968 г.
Играна 120 пъти.

Отзиви и други текстове
Вчера във Враца: първа премиера на театъра с пиесата на съветския писател Вадим собко 

„едно момиче търси истината“. (Включва и разговор с режисьора.) отечествен зов 
(Враца), бр. 116, 5.10.1968, с. 1.

Добро начало на театралния сезон. отечествен зов (Враца), бр. 119, 12.10.1968, с. 1.
Друмешки, станислав. от сърцето към сърцата... работническо дело, 17.10.1968.
културна хроника. Добър прием навсякъде. отечествен зов (Враца), бр. 21, 20.2.1969, с. 1.
михайлов, Веселин. За повече вяра в доброто. отечествен зов (Враца), бр. 118, 10.10.1968, с. 4.
нова премиера на театъра: с пиесата на съветския писател Вадим сабко „едно момиче търси 

истината“. отечествен зов (Враца), бр.116, 5.10.1968, с. 1.
Флоресков, илия. има думата режисьорът. В програмата на спектакъла.

224. О п е ч а л е н а  ф а м и л и я, комедия в 3 действия от Бранислав 
нушич.

Постановка Георги Попов. сценография петър Добринович (гост).
В ролите

агатон – спас начев
танасие – тодор титиринов
прока – павел савов
трифун – ивайло Диков
мича – Йордан Зарев, георги попов
Д-р петрович – илия чакъров
симка – анжела Василева, магдалена Демостенова
Вида – Вера Варадинова
гина – цветана гайдарджиева
сарка – Зефира минкова
Даница – Христина панайотова
георги горанов

Премиера на 10 октомври 1968 г.
Играна 48 пъти.
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Отзиви и други текстове
груева, Весела. нушич на врачанска сцена. отечествен зов (Враца), бр. 118, 10.10.1968.
Добро начало на театралния сезон. отечествен зов (Враца), бр. 119, 12.10.1968, с. 1.
няколко думи за нашите опечалени герои. В програмата на спектакъла.
премиери през септември и октомври. театър, 1968, бр. 11, с. 46.

225. М л а д о ж е н е ц ъ т, комедия от емил манов.
Постановка Георги Попов. Художник Божия станишева.
В ролите

генади – георги стефанов
Хризи – Белла цонева, светла Друмешка
тъстът – спас начев
тъщата – Вера Варадинова
кумът – Веселин (Веско) Зехиров
чичото – аспарух сариев
секретарка – магдалена Демостенова
Журналист – илия чакъров
крадец – Димитър грънчаров
Барабанчикът – калчо константинов
Фотограф – павел савов
режисьора – Веселин Вълков, ангел стоянов
автора – никола Фердинандов
георги горанов

Премиера на 10 ноември 1968 г.
Играна 90 пъти.

Отзиви и други текстове
груева, Весела. смехът е сериозно нещо! отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 

152-153, 30.12.1968, с. 1 и 4.
груева, Весела. с утвърждаващ патос. театър, 1969, бр. 2, с. 30-33.
културна хроника. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 125, 26.10.1968, с. 4.
манов, емил. има думата авторът. В програмата на спектакъла.
„младоженецът“ – на врачанска сцена: В неделя – трета премиера на театъра. (кратък разговор 

с режисьора георги попов.) отечествен зов (Враца), бр. 130, 9.11.1968, с. 1.
премиери през ноември. театър, 1968, бр. 12, с. 48-49.

226. П ъ т е к и, драматичен триптих от николай Хайтов.
Постановка Николай Колов. Художник Божия станишева.
В ролите
Пътеки

Директорът – панчо мачев
Влашо – Васил Вачев
Дидов – Веско Зехиров

Лодка в гората
гина – цветана Янакиева
марин – иван томов
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Кучета
Бай начо – никола Дадов
Бузата – георги горанов
Зоотехникът – иван томов

Премиера на 26 декември 1968 г.
Играна на Районния преглед на българската драма и театър в Благоевград, 

4-13.5.1969 г.
Играна 11 пъти.

Отзиви и други текстове
Великова, Звезда. пред четвъртия национален преглед на българската драма и театър. лите-

ратурен фронт, бр. 18, 1.5.1969, с. 3.
Днес: нова премиера на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 150, 26.12.1968, с. 1.
канушев, Димитър. Благоевград. (За районния преглед.) народна култура, бр. 21, 24.5.1969, с. 5.
нова премиера на Врачанския театър: „пътеки“ на николай Хайтов. отечествен зов (Враца), 

бр. 150, 26.12.1968, с.1.
програма на районните прегледи. народна култура, бр. 17, 26.4.1969, с. 2.
първият етап. (от националния преглед на българската драма и театър.) театър, 1969, бр. 7, с. 7.
снимка от спектакъла. театър, 1969, бр. 5, II корица.
чернев, м. пътеки към човека. отечествен зов (Враца), бр. 6, 16.1.1969.

227. А т е н т а т  в  з а т в о р е н а  у л и ц а, пиеса в 2 части с църковен 
хор и стрелба, от георги марков.

Постановка Александър Балабанов. Художник младен младенов (гост). 
музикално оформление Яна пипкова.

В ролите
студентката – Белла цонева
ученикът – калчо калчев
I охраняващ – ивайло Диков, Веселин Вълков
II охраняващ – панчо мачев
генерал – иван атанасов
генералски ординарец – никола Фердинандов
поручик – иван томов
стражар – аспарух сариев
просител – иван гайдарджиев
госпожа с бяла количка – лиляна саева
госпожа с черна количка – Христина панайотова
Дърдорко с очила – спас начев
Дърдорко без очила – Веско Зехиров
пиян – Димитър грънчаров
Влюбена – светла Друмешка
Влюбен – георги стефанов
Вехтошар – павел савов
коминочистач – георги горанов
I немски войник – илия чакъров
II немски войник – антон стоянов
Христо койчев
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Премиера на 26 януари 1969 г.
Играна 7 пъти.

Отзиви и други текстове
колко неща трябва да се видят... преди една премиера. (разговор с режисьора александър 

Балабанов и актьорите Белла цонева и калчо калчев.) отечествен зов (Враца), бр. 8, 
21.1.1969, с. 4.

културна хроника. отечествен зов (Враца), бр. 12, 30.1.1969, с. 1.
попилиев, ромео. съпротивата на пиесите за съпротивата на георги марков. проблеми на 

изкуството, 2013, бр. 1, с. 3-9.
попилиев, ромео. съпротивата на драмата в драмата за съпротивата. академично издателство 

„проф. марин Дринов“, с., 2013, с. 141-145.
премиери през януари. театър, 1969, бр. 2, с. 60.
снимка от спектакъла. театър, 1969, бр. 3, II корица.
снимка от спектакъла. театър, 1969, бр. 4, IV корица.
театърът – в служба на народа. (редакционна статия.) работническо дело, бр. 177, 1969.

228. В е ч е р и т е  н а  И в а н  Г и л и н, диалози в 2 части от нико-
лай парушев.

Постановка Леон Даниел. Художник арх. ангел ахрянов (гост). костюми 
Божия станишева. музика кирил Дончев.

В ролите
иван гилин – иван томов
ксения – светла Друмешка
рангел – Веселин Вълков
Занов – ангел стоянов
Йорев – ивайло Диков
росето – Белла цонева
павел – георги стефанов
магда – Юлия ганчева (кръстева)
ацето – калчо калчев
Бай треньо – никола Дадов
Другата ксения – цветана Янакиева
гичо – георги горанов, илия чакъров
старата – Зефира минкова, Вера Варадинова
арсо – Веско Зехиров

Премиера на 22 март 1969 г.
„Постановката посвещаваме на 25-годишнината от социалистическата 

революция в България“.
Играна на Районния преглед на българската драма и театър в Благоевград, 

4-13.5.1969 г., където Юлия Ганчева (Кръстева) получава III награда за 
актьорско майсторство.

Играна 11 пъти.
Отзиви и други текстове

Великова, Звезда. пред четвъртия национален преглед на българската драма и театър. лите-
ратурен фронт, бр. 18, 1.5.1969, с. 3.

иванова, ана. 1969 г. – пирова победа на догматиците. някои от мрачните истории, които 
се случиха на четвъртия национален преглед на българската драма и театър. народна 
култура, бр. 7, 16.2.1990, с. 5.
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канушев, Димитър. Благоевград. (За районния преглед.) народна култура, бр. 21, 24.5.1969, с. 5.
канушев, Димитър. театър и литература. театър, 1970, бр. 1, с. 14-23.
канушев, Димитър. театър и литература. В „театрална критика“, издателство „Български 

писател“, с., 1980, с. 53-86.
награди на районните прегледи. народна култура, бр. 21, 24.5.1969, с. 5 и 7.
награди на районните прегледи. театър, 1969, бр. 7, с. 5-6.
правдев, николай. Взаимно полезна среща. (под общото заглавие „с една голяма постанов-

ка – „Вечерите на иван гилин“ – заявка за четвъртия преглед на българската драма и 
театър“.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 37, 1.4.1969, с. 2.

премиера във Враца: „Вечерите на иван гилин“. отечествен зов (Враца), бр. 33, 22.3.1969, с. 1.
премиери през февруари и март. театър, 1969, бр. 4, с. 64.
програма на районните прегледи. народна култура, бр. 17, 26.4.1969, с. 2.
първият етап. (от националния преглед на българската драма и театър.) театър, 1969, бр. 7, с. 7.
реплики в антракта. (изказвания на режисьора леон Даниел и актьорите иван томов, никола 

Дадов, ивайло Диков и георги горанов. под общото заглавие „с една голяма постанов-
ка – „Вечерите на иван гилин“ – заявка за четвъртия преглед на българската драма и 
театър“.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 37, 1.4.1969, с. 2.

Юлия ганчева с награда от зоновия преглед на българската драма и театър. (разговор с актри-
сата.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 60-61, 31.5.1969, с. 4.

Сезон 1969/1970
Директор Васил Луканов. Режисьори Леон Даниел, Николай Колов, 

Георги Попов. Художник проектант Елка Тодорова Ганчева.

229. Я,  к о л к о  м а к о в е, драма в 2 части от никола русев.
Постановка Георги Попов. Художник Жак авдала (гост).
В ролите

серафим – аспарух сариев, Васил Вачев
люцкан – иван томов
наум – никола Фердинандов
Витан – калчо константинов
Щерю – ивайло Диков
марта – Борислава кузманова
игнат игумена – Веско Зехиров
параскев – илия чакъров
Веска – Белла цонева
апостол – георги горанов
косе-Босе – иван гайдарджиев
цветарката – Дора касабова
латернаджията – павел савов
стълбът – спас начев
Драгиев – петър тасев

Премиера 26 септември 1969 г.
„Постановката се посвещава на 25-годишнината от социалистическата 

революция в България“.
Играна 47 пъти.
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Отзиви и други текстове
Започва новият театрален сезон. (постановката „Я колко макове“ от никола русев.) отечествен 

зов (Враца), бр. 96, 21.8.1969, с. 1.
митрофанова, недялка. спектакъл-възпоменание. отечествен зов (Враца), бр. 118, 9.10.1969, с. 4.
новият театрален сезон открит. „Я, колко макове“ – премиера, която вдъхва оптимизъм. оте-

чествен зов (Враца), бр. 113, 27.9.1969, с. 1.
панева, лада. петър тасев – Драгиев. театър, 1970, бр. 2, с. 33.
панева, лада. цели и средства. театър, 1970, бр. 4, с. 54-57.
снимка от спектакъла. театър, 1969, бр. 12, трета корица.

230. Е з о п  (Лисица и грозде), героична комедия в 2 части от гилермо 
Фигейредо.

Постановка Леон Даниел. Художник арх. ангел ахрянов (гост). костюми 
елка ганчева. музикално оформление кирил Дончев.

В ролите
клея – цветана Янакиева
мели – михаела арнаудова
ксант – георги стефанов
езоп – георги стоянов, иван атанасов
агностос – Веселин Вълков
етиопец – ангел стоянов

Премиера на 17 октомври 1969 г.
Играна 40 пъти.

Отзиви и други текстове
Бончев, георги. Юбилей на една любов. (портрет на иван атанасов.) отечествен зов, прило-

жение „кДк’77“ (Враца), бр. 96, 16.12.1977, с. 3.
Даниел, леон. Зеленият плод на свободата. В „театрални есета“, издателство „народна мла-

деж“, с., 1979, с. 74-83.
„езоп“ на врачанска сцена. отечествен зов (Враца), бр. 122, 8.10.1969, с. 1.
николова, камелия. направлението „езоповска режисура“ в българския театър през 60-те, 70-те 

и 80-те години на ХХ век и леон Даниел. литературен вестник, бр. 40, 16-22.11.2022, с. 8.
панева, лада. цели и средства. театър, 1970, бр. 4, с. 54-57.
чернев, милко. истинско театрално събитие. на врачанска сцена – „езоп“. (публикувана е и 

снимка от спектакъла.) отечествен зов (Враца), бр. 129, 4.11.1969, с. 4.

231. Р а з п а л е н и я т  в ъ г л е н, пиеса в 2 части от лозан стрелков.
Постановка Николай Колов. Художник елка тодорова (ганчева).
В ролите

сава Боянов – ивайло Диков
Даниела Боянова – екатерина колова
Борис Жеглов – спас начев
Яна Задгорска – Юлия ганчева
светла чернева – ани иванова
стефка абаджиева – Дора иванова
александър (сашо) павлов – никола Фердинандов
Зорка пенкова – цветана гайдарджиева
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Фина георгиева – Вера Варадинова
Вергиния антова – светла попова
стефан ловджиев – иван атанасов
георги горанов

Премиера 27 ноември 1969 г.
Играна 92 пъти.

Отзиви и други текстове
Васев, Василен. В търсене на съвременния герой. литературен фронт, бр. 10, 5.3.1970, с. 3.
маринов, михаил. разпаленият въглен. пламък, 1970, бр. 2, с. 94-95.
ние променихме нашия живот... В програмата на спектакъла.
панева, лада. „разпаленият въглен“. (публикувани са и 2 снимки от спектакъла.) отечествен 

зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 25, 28.2.1970, с. 1и 4.
панева, лада. цели и средства. театър, 1970, бр. 4, с. 54-57.
„разпаленият въглен“ – трета премиера на театъра. отечествен зов (Враца), бр. 137, 

25.11.1969, с. 1.
снимка от спектакъла. театър, 1970, бр. 1, II корица.

232. Ж е н и  с  м и н а л о, сатира в 4 действия от Димитър Димов.
Постановка Георги Попов. Художник арх. ангел ахрянов (гост). Художник 

по костюмите Борис нешев (гост). музикално оформление снежана 
мойнова.

В ролите
Борис петров – иван томов
Деспина – Зефира минкова
нина – Белла цонева
мери – Борислава кузманова
катя – цветана Янакиева
алипи кръстанов – георги стефанов

Премиера на 8 януари 1970 г.
Играна 92 пъти.

Отзиви и други текстове
Днес във Враца: премиера на „Жени с минало“.(публикувана е и снимка от спектакъла.) оте-

чествен зов (Враца), бр. 3, 8.1.1970, с. 1.
информационен справочник. отечествен зов (Враца), бр. 1, 3.1.1970, с. 3.
панева, лада. Жени с минало. отечествен зов (Враца), бр. 3, 8.1.1970.

233. М л а д о с т т а  н а  б а щ и т е, представление в 2 части с пролог 
и епилог, от Борис горбатов.

Постановка Васил Луканов. Художници елка тодорова и петър Яков. музика 
Бенедикт молхов. пластични етюди асен гаврилов.

В ролите
гласът на ленин – документален запис
рябинин – георги стоянов
Вася селиванов – калчо калчев
елена – Белла цонева
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нюра – ани иванова
надя – цветана Янакиева
логинов – петър тасев
наташа – Белла цонева
паша – Вера Варадинова
Валка – илия чакъров, Веско Зехиров
антон – георги стефанов
очкар – Веселин Вълков
ефимчик – Веско Зехиров, илия чакъров
Федя – иван томов
Борис – калчо калчев
Даша – Дора касабова
антип – георги стефанов
маруся – светла попова
Шорох – Васил Вачев
ковальов – панчо мачев
Бариба – никола Фердинандов
мадам отломка – Борислава кузманова
георги горанов

Премиера на 19 март 1970 г.
„Постановката се посвещава на 100-годишнината от рождението на Вла-

димир Илич Ленин“.
На 25.4.1970 г. играна на Ленинските театрални дни в София, на сцената на 

Театъра на Народната армия.
През май 1970 г. играна на Втория национален преглед на младежката пиеса в 

Русе, където Васил Луканов получава Голямата награда на ЦК на ДКМС 
и САБ, Елка Тодорова и Петър Яков получават наградата на вестник 
„Дунавска правда“ (Русе) за сценография, Белла Цонева получава награда 
на ЦК на ДКМС за актьорско майсторство, Георги Стоянов получава 
награда на ЦК на ДКМС за актьорско майсторство.

На 29.5.1970 г. играна на Майските културни тържества в Пловдив.
През 1971 г. режисьорът Васил Луканов става лауреат на новоучредената 

награда на Димитровския комсомол за най-добри произведения на лите-
ратурата и изкуствата на младежка тематика за 1970 година.

Играна 23 пъти.
Отзиви и други текстове

Балабанов, иван. критерий за творческа зрелост. Впечатления от гостуващите в пловдив театри. 
(на майските културни тържества.) отечествен глас (пловдив), бр. 7931, 3.6.1970, с. 4.

Василева, екатерина. „младостта на бащите“ на врачанска сцена. отечествен зов, приложение 
„Дъга“ (Враца), бр. 37, 28.3.1970, с. 1-2.

Високи отличия за артистите от Враца. (на форума в русе.) отечествен зов (Враца), бр. 65, 
4.6.1970, с. 1.

Врачанският драматичен театър представи „младостта на бащите“. (на майските културни 
тържества в пловдив.) отечествен глас (пловдив), бр. 7928, 30.5.1970, с. 1.

Вучков, Юлиан. Време и режисура. народна култура, бр. 3, 16.1.1971, с. 1, 4-6.
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грозева, Вера. срещи и интервюта с театрални режисьори. (разговор с Васил луканов – с. 39-
43.) издателство на цк на Дкмс, с., 1979, 192 с.

гьорова, севелина. ленински театрални дни в столицата. труд, 15.5.1970, с. 3.
Доротеева, м. Втори национален преглед на младежката пиеса. народна култура, бр. 23, 

6.6.1970, с. 4.
канушев, Димитър. младостта на бащите. студентска трибуна, бр. 36, 2.6.1970.
канушев, Димитър. между два сезона. литературен фронт, бр. 35, 27.8.1970, с. 1 и 3.
каракашев, Владимир. революцията – безсмъртна тема. ленински театрални дни. труд, 

30.4.1970.
каракашев, Владимир. революцията – призвание и съдба. театър, 1970, бр. 7, с. 24-36.
каракашев, Владимир. За тези 4 300 000... народна култура, бр. 52, 26.12.1970, с. 1 и 4.
каракашев, Владимир. пътища към безсмъртния образ. издателство „наука и изкуство“, с., 

1972, с. 111-113, 120.
карданов, георги. с вдъхновението на революцията. Днес – премиера на Врачанския театър. 

отечествен зов (Враца), бр. 33, 19.3.1970, с. 1.
карданов, георги. Заангажираност, творческа амбиция. (разговор с режисьора Васил луканов.) 

отечествен зов (Враца), бр. 66, 6.6.1970, с. 4.
кольовски, петър. пет решения на основната тема. под знака на ленинския юбилей. общото 

впечатление не е в полза на режисурата. (За участието в майските културни тържества 
в пловдив.) комсомолска искра (пловдив), бр. 22, 1.6.1970, с. 4-5.

крънзов, георги. граждански патос и творческа вглъбеност. ленински театрални дни у нас. 
пламък, 1970, бр. 12, с. 92-93.

културна хроника. постановка за ленин. (За началото на репетициите.) отечествен зов (Вра-
ца), бр. 

лауреати на наградата на Димитровския комсомол. театър, 1971, бр. 2, с. 53.
лауреати на наградата на Димитровския комсомол за литература и изкуство – 1970 година. 

литературен фронт, бр. 1, 1.1.1971, с. 3.
ленински театрални дни в софия. (програма на форума.) народна култура, бр. 16, 18.4.1970, с. 4.
ленински театрални дни в софия. театър, 1970, бр. 5, с. 65.
михайлов, Владимир. младостта на бащите. народна младеж, бр. 132, 6.6.1970.
молхов, Бенедикт. той провокираше композитора. В „модерният старомодник. книга за Васил 

луканов“, издателство „Дамян Яков“, с., 2004, с. 22.
награди на Димитровския комсомол за литература и изкуство – 1970 година. народна култура, 

бр. 1, 1.1.1971, с. 7.
награди на Димитровския комсомол за литература и изкуство – 1970 година. пулс, бр. 1, 

5.1.1971, с. 6.
панева, лада. революцията и ние. (За ленинските театрални дни.) народна култура, бр. 19, 

9.5.1970, с. 4.
попова, Ювелина. младостта на бащите. отечествен зов (Враца), бр. 105, 29.4.1970.
райнова, Виолета. Драматургия, театър. В „съвременна театрална критика“ (сборник, съста-

вител кристина тошева), издателство „наука и изкуство“, с., 1971, с. 180-195.
русев, иван. личност в българския театър. (За Борис луканов.) В „модерният старомодник. 

книга за Васил луканов“, издателство „Дамян Яков“, с., 2004, с. 5-11.
снимка от спектакъла. народна култура, бр. 18, 1.5.1970, с. 4.
снимка от спектакъла. театър, 1970, бр. 6, втора корица.
снимка от спектакъла. театър, 1970, бр. 7, втора корица.
снимка от спектакъла. театър, 1970, бр. 8, първа корица.
театрална лениниана. работническо дело, 21.4.1970, с. 3.
театрални вести. (театърът гостува в софия с постановката „младостта на бащите“.) отечествен 

зов (Враца), бр. 49, 25.4.1970, с. 1.
цонева, Белла. Двайсет сезона заедно. (За режисьора Васил луканов.) В „модерният старомод-

ник. книга за Васил луканов“, издателство „Дамян Яков“, с., 2004, с. 19-21.
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Сезон 1970/1971
Директор Георги Молевски.

234. Н а п р а з н и  у с и л и я  н а  л ю б о в т а, комедия в 2 части от 
уилям Шекспир. превод от английски на Валери петров.

Постановка Леон Даниел. Художници арх. ангел ахрянов (гост) и георги 
Божилов (гост). костюми елка тодорова. скулптор галин малакчиев. 
музика кирил Дончев.

В ролите
Фердинанд – георги стоянов
Бирон – георги стефанов
лонгвил – никола Фердинандов
Дюмен – илия чакъров
Бойе – иван атанасов
меркаде – петър тасев
Дон адриано де армадо – иван томов
отец натанаел – георги горанов
олоферн – никола Дадов
пън – спас начев
кратун – Веселин Вълков
комарчето – светослав попов
Френската принцеса – Белла цонева
розалина – светла попова
мария – Дора иванова
катерина – цветана Янакиева
Жакнета – Юлия ганчева

Премиера 24 септември 1970 г.
Играна 13 пъти.

Отзиви и други текстове 
Велчев, Върбан. новият театрален сезон започва с „напразни усилия на любовта“. отечествен 

зов (Враца), бр. 112, 24.9.1970, с. 4.
генков, найден. Довечера на Врачанска сцена. Вечерни новини, бр. 5906, 24.9.1970.
Даниел, леон. ефект на присъствието или размишления за черупката на охлюва. В „игрите... 

опит за мемоари“, издателство „Захарий стоянов“, с., 1997, с. 157-195.
Даниел, леон. размишления около писаното и изговореното слово в театралния спектакъл. 

В „игрите... опит за мемоари“, издателство „Захарий стоянов“, с., 1997, с. 303-349.
Даниел, леон. Брехт – субективно. Везни, 2004, бр. 3, с. 58-67.
Днес. първа премиера на театъра. отечествен зов (Враца), бр. 112, 24.9.1970, с. 1.
информационен справочник. отечествен зов (Враца), бр. 110, 19.9.1970, с. 3.
първанов, траян. Богатството ми е в човешките сърца. (портрет на георги горанов. съдържа и 3 

снимки от спектакли.) отечествен зов,приложение „Дъга“ (Враца), бр. 60, 30.7.1982, с. 2.
чернев, милко. „напразните усилия на любовта“. Шекспир на врачанска сцена. отечествен 

зов (Враца), бр. 126, 27.10.1970, с. 4.
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235. Б л и з ъ к  н е п о з н а т, съвременна пиеса в 2 части от александър 
Шчибор-рилски.

Постановка Николай Колов. Художник петър Яков.
В ролите

магда – Юлия ганчева
антони – георги горанов

Премиера на 8 октомври 1970 г. (Камерен театър).
Играна 11 пъти.

Отзиви и други текстове
културна хроника. отечествен зов (Враца), бр. 118, 8.10.1970, с. 1.
митрофанова, недялка. Благодатно и трудно. отечествен зов (Враца), бр. 135, 19.11.1970, с. 4.

236. М о д и с т к а т а  о т  С а й г о н, от михаил маклярски и кирил 
рапопорт. превод от руски и преработка на никола русев.

Постановка Николай Колов. Художник асен митев.
В ролите

май – Юлия ганчева
студентката Зиет – сийка Христова
студентът – илия илиев
тхан – Вера Варадинова
нам – иван гайдарджиев
михаил марков
никола Дадов
суан Дик – Васил Вачев
мери – Борислава кузманова
ивайло Диков
мартинес-младши – георги горанов
прайс – петър тасев

Премиера на 19 ноември 1970 г.
Играна 48 пъти.

Отзиви и други текстове
Врачанският театър пътува. (из окръга с „модистката от сайгон“.) отечествен зов (Враца), 

бр. 138, 26.11.1970, с. 1.
информационен справочник. отечествен зов (Враца), бр. 133, 14.11.1970, с. 3.
културна хроника. нова премиера на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 135, 

19.11.1970, с. 1.
културна хроника. спектакъл на героизма. отечествен зов (Враца), бр. 137, 24.11.1970, с. 1.
сериозна дума. (разговор в редакцията с участието на иван кръстев, Върбан Велчев, мил-

ко чернев и искрен Христов.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 139, 
28.11.1970, с. 1-2.

237. Щ р ъ к л и ц а, комедия от панчо панчев.
Постановка Георги Попов. Художник петър Яков. музикално оформление 

снежана мойнова.
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В ролите
черньо, пъстрьо, Белчо, Желчо – Веселин Вълков
Бонка – нина станимирова
Дора иванова
цветана гайдарджиева
аспарух сариев

Премиера на 12 декември 1970 г.
Играна 73 пъти.

Отзиви и други текстове
културна хроника. (За гостуването на „модистката от сайгон“ и „Щръклица“ във Видински 

окръг.) отечествен зов (Враца), бр. 147, 17.12.1970, с. 1.
чернев, милко. четири превъплъщения на актьора. (За актьора Веселин Вълков и четирите 

му едновременни роли в комедията „Щръклица“ от п. панчев.) отечествен зов (Враца), 
бр. 10, 19.2.1971, с. 5.

238. З е л е н а т а  б р а д а в и ц а, от никола русев.
Постановка Георги Попов. Художник елка тодорова. музикално оформление 

снежана мойнова.
В ролите

Златев – никола Фердинандов
Велев – аспарух сариев
Диоген – Веско Зехиров
очилатият – георги стефанов
муки – нина станимирова
Жената с буклата – люба трифонова
камарашев – Веселин Вълков
статков – илия чакъров
побелелият – иван томов

Премиера 31 януари 1971 г.
Играна 41 пъти.

Отзиви и други текстове
информационен справочник. отечествен зов (Враца), бр. 4, 29.1.1971, с. 3.
карданов, георги. едно творческо съзряване. (портрет на Веско Зехиров.) отечествен зов, 

приложение „Дъга“ (Враца), бр. 8, 28.1.1972, с. 2.
маринов, михаил. Зелената брадавица. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 12, 

26.2.1971, с. 2.
маринов, михаил. пристрастие към актуалното. пламък, 1971, бр. 8, с. 87-88.
нова постановка на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 5, 2.2.1971, с. 1.
полянов, Владимир. Две премиери. театър, 1971, бр. 4, с. 26-29.

239. И г р а  н а  л ю б о в т а  и  с л у ч а й н о с т т а, комедия от 
пиер дьо мариво.

Постановка Николай Колов. сценография петър Яков.
В ролите

иван атанасов
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ивайло Диков
георги горанов
спас начев
цветана Янакиева
Юлия ганчева

Премиера на 11 март 1971 г.
Играна 52 пъти.

Отзиви и други текстове
културна хроника. отечествен зов (Враца), бр. 16, 12.3.1971, с. 1.

240. Ч о в е к ъ т  о т  д о с и е т о, драма в 2 части от лозан стрелков.
Постановка Леон Даниел. сценография арх. ангел ахрянов. костюми елка 

тодорова.
В ролите

сава Боянов – георги стефанов
марин Василев – иван томов
мария павлова – Белла цонева, цвета Янакиева
Ваньо – Веселин Вълков
Бай Васил – иван гайдарджиев
кунчев – Веско Зехиров
лещарски – спас начев
ангелов – никола Фердинандов
Друмев – георги горанов
полковникът – петър тасев
майор Байданов – илия чакъров
тончев – иван атанасов

Премиера на 31 март 1971 г.
„Постановката се посвещава на Десетия конгрес на Българската комунис-

тическа партия“.
На 6.6.1971 г. играна на Седмицата на първия български театър в Лом.
Играна 38 пъти.

Отзиви и други текстове
информационен справочник. отечествен зов (Враца), бр. 20, 26.3.1971, с. 7.
карданов, георги. Ярък спектакъл за партийната правда. предконгресна постановка на Вра-

чанския театър. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 22, 2.4.1971, с. 1-2.
културна хроника. отечествен зов (Враца), бр. 22, 2.4.1971, с. 1.
снимка от спектакъла. театър, 1971, бр. 6, с. 45.
театрална анкета. (сред анкетираните е и Величко нешков.) народна култура, бр. 40, 

2.10.1971, с. 4.
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Сезон 1971/1972
241. Го л е м а н о в, от стефан л. костов. пролог, епилог и текст на песните 

от стефан цанев.
Постановка Георги Попов. Художник константин радев (гост). музика петър 

карагенов.
В ролите

големанов – иван томов
големанова – Дора иванова
Вена – нина станимирова
лили илиева
любомир – илия чакъров
Баба гицка – цветана гайдарджиева
горилков – георги горанов
илиева – Борислава кузманова
криводренски – спас начев
Владимиров – ивайло Диков
чавдаров – петър тасев
Драгиева – мариана павлова
илия илиев
сивков – иван гайдарджиев
петранов – павел савов
петранова – Веска молевска
Д-р Живков – Васил Вачев
илия Йорданов

Премиера на 14 октомври 1971 г.
На 4, 6, 7, 11 и 13.11.1971 г. в ролята на Големанов гостува Георги Калоянчев.
Играна 47 пъти.

Отзиви и други текстове
Без своя концепция. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 81, 29.10.1971, с. 1-2.
културна хроника. гостува ни н.а. георги калоянчев. отечествен зов (Враца), бр. 83, 5.11.1971, 

с. 1.
театър. (информация за гастрола на георги калоянчев.) отечествен зов (Враца), бр. 82, 

2.11.1971, с. 3.
чернев, милко. „големанов“. отечествен зов (Враца), бр. 81, 29.10.1971.

242. О с т р о в ъ т, комедия от Борис априлов.
Постановка Георги Стойчев (гост). Художник иван Йорданов (гост). музи-

кално оформление Дора грашева.
В ролите

Хесапов – Веско Зехиров
петров – Веселин Вълков
ташкова – сийка Христова
лора Якова
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нели Вълкова
ивко илиев
аксим илиев
робертино горанов

Премиера на 21 октомври 1971 г.
Играна 44 пъти.

Отзиви и други текстове
карданов, георги. едно творческо съзряване. (портрет на Веско Зехиров.) отечествен зов, 

приложение „Дъга“ (Враца), бр. 8, 28.1.1972, с. 2.
културна хроника. нова премиера на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 79, 

22.10.1971 с. 1.
премиера на Врачанския театър. кооперативно село, бр. 245, 22.10.1971.
чернев, милко. „островът“ – сполучлив спектакъл. отечествен зов (Враца), бр. 86, 16.11.1971, 

с. 1 и 4.

243. П р о ф е с и я  з а  а н г е л и, от Драгомир асенов.
Постановка Стефка Прохаскова (гост). Художник константин радев (гост).
В ролите

куцаров – Веско Зехиров
ангел – Веселин Вълков
ножаров – георги горанов
чернаев – илия чакъров
Диев – иван атанасов
Диди лазурова – Борислава кузманова
парменова – цветана гайдарджиева
л. методиева
румяна кацарова
мариана павлова
елена – Веска молевска
райна – люба трифонова
лили илиева

Премиера на 9 декември 1971 г.
Постановката се посвещава на IV конгрес на СБЖ.
Играна 75 пъти.

Отзиви и други текстове
информационен справочник. отечествен зов (Враца), бр. 91, 3.12.1971, с. 7.
карданов, георги. на Врачанска сцена – нова премиера.„професия за ангели“. отечествен зов 

(Враца), бр. 93, 10.12.1971, с. 1.
карданов, георги. едно творческо съзряване. (портрет на Веско Зехиров.) отечествен зов, 

приложение „Дъга“ (Враца), бр. 8, 28.1.1972, с. 2.
николова, снежина. с поглед към съвременността. отечествен зов (Враца), бр. 1, 4.1.1972, с. 4.
снимка от спектакъла. театър, 1972, бр. 3, трета корица.
Хроника. (усилено се репетират...) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 89, 

26.11.1971, с. 1.
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244. А  т у к  п о  з д р а ч  е  т и х о  (А утрините тук са тихи), 
по повестта на Борис Василиев.

Постановка Николай Колов. Художник николай николов (гост). музикално 
оформление мирчо сливенски.

В ролите
старшина Васков – никола Дадов, никола Фердинандов
рита осянина – Юлия ганчева
Женя камелкова – нина станимирова
лиза Бричкина – ани иванова
соня гурвич – Дора иванова
галя четвъртак– павлетаДанова
Зоя кирянова – Деяна стефанова
Водещият – Васил Вачев
сийка Христова
ленко гурков

Премиера на 3 февруари 1972 г.
Постановката се посвещава на Международния ден на жената.
Играна 52 пъти.

Отзиви и други текстове
Близнакова, красимира. никола Дадов – старшина Васков. театър, 1972, бр. 4, с. 42-43. 
митрофанова, недялка. спектакъл, който казва „не!“ на войната. отечествен зов, приложение 

„Дъга“ (Враца), бр. 25, 29.3.1985, с. 6.
нова премиера на театъра. отечествен зов (Враца), бр. 10, 4.2.1972, с. 1.
саев, георги. Два режисьорски подхода. театър, 1972, бр. 8, с. 23-27.
снимка от спектакъла. театър, 1972, бр. 7, IV корица.
три мнения за една постановка. (георги Баберков „патетично, бодро, оптимистично“, георги 

стоянов „със сурова нежност“, емилия тодорова „идеалите остават при нас“.) отечест-
вен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 16, 25.2.1972, с. 2.

Хроника. (усилено се репетират...) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 89, 
26.11.1971, с. 1.

245. П р и с ъ д а т а  (Изключителен шанс), пиеса в 2 части от кольо 
георгиев.

Постановка Хачо Бояджиев (гост). сценография елка тодорова. музикално 
оформление албена тодорова.

В ролите
момчето – Веселин Вълков
Войникът – илия чакъров
Братът – георги горанов
момичето – сийка Христова
румяна кацарова
мавърът – георги стефанов
адвокатът – ивайло Диков
агентът – спас начев
Директорът – петър тасев
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палачът – иван панов
иван томов
Веско Зехиров
никола Фердинандов
ангел рядков
ленко гурков

Премиера на 27 април 1972 г.
Постановката се посвещава на 90-годишнината от рождението на Георги 

Димитров.
Играна 11 пъти.

Отзиви и други текстове
„присъдата“ –нова премиера на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 34, 28.4.1972, с. 1.
саев, георги. Два режисьорски подхода. театър, 1972, бр. 8, с. 23-27.

Сезон 1972/1973
Директор Дамян Антонов.

246. М а й с т о р и, драма в 4 действия от рачо стоянов.
Постановка Васил Луканов (гост). Художник кирил неделчев (гост).
В ролите

тихол – спас начев
гена – мая Димитрова
найден – Веселин Вълков
милкана – нина станимирова
Живко – георги стефанов
Добри – николай митев
генчо – калчо калчев
кольо – никола Фердинандов
Янко – стефан киров
чорбаджи славчо – ивайло Диков
чорбаджи иван – георги горанов
I майстор – павел савов
II майстор – ангел рядков
Двама ясакчии, Жени, момче – сътрудници

Премиера на 3 октомври 1972 г.
Отзиви и други текстове

майстори. В програмата на спектакъла.
ненчовски, тодор. едно културно събитие – „майстори“. отечествен зов (Враца), бр. 77, 

6.10.1972, с. 8.
първа театрална премиера за сезона. „майстори“. отечествен зов (Враца), бр. 77, 6.10.1972, с. 1.
снимка на декора. В „Динова-русева, Вера. „Българска сценография“, издателство „Български 

художник“, с., 1975, с. 293.
снимка от спектакъла. народна култура, бр. 9, 24.2.1973, с. 4.
справочник. отечествен зов (Враца), бр. 75, 29.9.1972, с. 7.
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247. Д в а н а й с е т а  н о щ, от уилям Шекспир. превод от английски 
на Валери петров.

Постановка Милко Стоянов. Художник петър Яков. композитор Бенедикт 
молхов.

В ролите
орсино – георги горанов
себастиян, Виола – нина станимирова
антонио – Васил Вачев
капитанът – спас начев
Валентин – милен миланов
турио – ангел рядков
сър тоби Хлъц – иван гайдарджиев
сър андрю чикчирик – стефан киров
малволио – Веселин Вълков
Фабиан – ивайло Диков
Фесте – Веско Зехиров
оливия – мая горанова
мария – цветана гайдарджиева
свещеник – ивайло Диков
страж – павел савов
музикант – илия Йорданов (сътрудник)
придворни – сътрудници

Премиера на 3 декември 1972 г.
Отзиви и други текстове

Велчев, В. смях-оръжие, смях – прослава. В програмата на спектакъла.
Втора театрална премиера за сезона. „Дванайсета нощ“. отечествен зов (Враца), бр. 94, 

5.12.1972, с. 1.
интервю с другаря стоянов. В програмата на спектакъла.
интервюта по минута. (с творческия екип.) В програмата на спектакъла.
справочник. отечествен зов (Враца), бр. 93, 1.12.1972, с. 7.

248. И з б о р, драма в 2 части от алексей арбузов. превод от руски на Банчо 
Банов.

Постановка Владимир Найденов. сценография Венелин Върбанов (дебют). 
музикално оформление мирчо сливенски.

В ролите
Двойников – кирил Янев (гост)
королевич – георги стефанов
Яков – никола Фердинандов
ларушка – анета генова
Жана – Барбара мюлер
иполит – калчо константинов
ляля – мария пантева
гриша – николай митев
нели Вълкова
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Премиера на 22 декември 1972 г.
Постановката се посвещава на 50-годишнината на СССР.
Първа постановка на пиесата в България.

Отзиви и други текстове
митрофанова, недялка. не лека задача. (под общото заглавие „Две мнения“.) отечествен зов, 

приложение „Дъга“ (Враца), бр. 7, 26.1.1973, с. 2.
нова премиера на Врачанския театър, посветена на 50-годишния юбилей на ссср. отечествен 

зов (Враца), бр. 100, 26.12.1972, с. 2.
правдев, николай. Вариантите на арбузовия „избор“. пламък, 1973, бр. 4, с. 89-91.
справочник. отечествен зов (Враца), бр. 99, 22.12.1972, с. 5.
Янпоровска, недялка. „избор“ на сцената на Врачанския драматичен театър. (под общото за-

главие „Две мнения“.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 7, 26.1.1973, с. 2.

249. Н а х л у в а н е  в  з а м ъ к а, комедия от ролф Шнайдер. превод 
на стефка попиванова.

Постановка Минчо Събев. сценография Венелин Върбанов. музикално оф-
ормление мирчо сливенски. програмата изработиха Венелин Върбанов 
и Върбан Велчев.

В ролите
присколайт – аспарух сариев
ула – Барбара мюлер
роговски – спас начев
емил – калчо калчев
гюнтер – стефан киров, милен миланов
гьоплер – никола Фердинандов
матецка – никола Дадов
лирш – георги горанов
госпожа лирш – люба трифонова
Хилде – анета генова
лиза – Дора иванова
кмет – минчо събев
Зеехазе – павел савов
работник – николай митев
Жак – сътрудник
горски служащ – сътрудник

Премиера на 7 март 1973 г.
„Постановката се посвещава на строителите на АЕЦ – Козлодуй“.

Отзиви и други текстове
Бончев, георги. Да гледаш своята съдба на сцената... (За гастрола в козлодуй.) отечествен зов 

(Враца), бр. 19, 11.3.1973, с. 8.
Велчев, В(ърбан). повече от половин век светът е подложен на прякото нашествие на един 

светъл и неотразим завоевател – социализма... В програмата на спектакъла.
Вълчев, Върбан. „нахлуване в замъка“ – предстояща премиера на Драматичен театър-Враца. 

отечествен зов (Враца), бр. 11, 11.2.1973, с. 12.
Върбанов, Венелин. Да имаш да вземаш, другарю режисьор... В програмата на спектакъла.
гераскова, светла. нахлуване в замъка. отечествен зов (Враца), бр. 25, 4.4.1973.
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„нахлуване в замъка“ – забранен ли е за учащи? (В рубриката „Вие пишете, ние отговаряме“. 
отговорът е, че постановката не е забранена за учащи“.) отечествен зов (Враца), бр. 
28, 13.4.1973, с. 9.

нова постановка на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 18, 8.3.1973, с. 2.
нова премиера. работническо дело, бр. 67, 8.3.1973.
справочник. отечествен зов (Враца), бр. 17, 4.3.1973, с. 2.
събев, минчо. Заявявам ясно и категорично. За всички недостатъци на спектакъла са виновни 

авторът и художникът... В програмата на спектакъла.

250. С в е к ъ р в а, комедия в 5 действия от антон страшимиров.
Постановка Владимир Найденов. Художник Венелин Върбанов.
В ролите

свилен-Велчо – георги горанов
Дечка – Дора иванова
костанда – леда тасева
павел кереков – спас начев
госпожа керекова – люба трифонова
Баба неделя – цветана гайдарджиева
Дафинка – анета генова
поручик Дойчинов – Веселин Вълков
лекар – ангел рядков
акушерка – мая горанова
слугиня – Ветка кръстева (сътрудник)
певецът – Веселин Вълков

Премиера на 24 април 1973 г.
Отзиви и други текстове

нова премиера на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 32, 27.4.1973, с. 1.
стефанов, орлин. Жанровите особености на съвременното тълкуване. театър, 1973, бр. 7, с. 32-34.

251. Жо р ж  Д а н д е н  и л и  И з м а м е н и я т  с ъ п р у г, от 
Жан-Батист молиер. превод от френски на лиляна минкова.

Постановка Ги Мерес (Франция). сценография Венелин Върбанов.
В ролите

Жорж Данден – спас начев
анжелика – мая горанова
г-н дьо сотанвил – иван гайдарджиев
г-жа дьо сотанвил – люба трифонова
клитандър – николай митев
клодина – анета генова
любен – стефан киров
колен – павел савов

Премиера на 5 юни 1973 г.
Постановката се посвещава на 350-годишнината от рождението и 300-го-

дишнината от смъртта на великия комедиограф.
Играна на VIII летни театрални дни във Видин, 20-25.6.1973 г.
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Отзиви и други текстове
Велчев, Върбан. Завинаги в света на потомците. В програмата на спектакъла.
ненчовски, тодор. творчески контакт с френския театър. Две интервюта по повод „Жорж 

Дантен“ на молиер. (разговори с директора на театъра Дамян антонов и режисьора ги 
мерес.) отечествен зов (Враца), бр. 39, 22.5.1973, с. 8.

ненчовски, тодор. Врачанският драматичен театър подготвя „Жорж Данден“ на молиер с 
френски режисьор. кДк-Враца’73, 24.5.1973, с. 15.

ненчовски, тодор. В края на театралния сезон... За юбилея на молиер – „Жорж Данден“ на 
врачанска сцена. отечествен зов (Враца), бр. 44, 8.6.1973, с. 1 и 16.

Днес от 17 и 19.30 нова премиера на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 43, 
5.6.1973, с. 8.

панова, снежина. съвременното и вечното във великия френски драматург. празници на мо-
лиеровата комедия във Видин. отечествен фронт, бр. 8930, 3.7.1973.

правдев, николай. молиерови празници. (За театралните дни във Видин.) народна култура, 
бр. 29, 14.7.1973, с. 3.

Сезон 1973/1974
Директор Иван Кондов. Режисьори Милко Стоянов,  

Светла Атанасова и Георги Балабанов.

252. В ъ п р о с  н а  п р и н ц и п, пиеса в 2 части от недялко Йорданов.
Постановка Милко Стоянов. Художник Венелин Върбанов. музикално оф-

ормление Бенедикт молхов.
В ролите

старецът – никола Дадов, Веселин Вълков
Йовчев – никола Фердинандов
Васко – александър александров
леля пенка – цветана гайдарджиева
лили – румяна гайтанджиева
Бай генчо – аспарух сариев, матей иванов
администраторката – анета генова
мутафчиев – ивайло Диков
николов – георги горанов
Янка – мария пантева, Барбара мюлер
чистачката – людмила Захариева, леда тасева

Премиера на 14 октомври 1973 г.
На 7.5.1974 г. играна на Районния преглед на българската драма и театър в 

Благоевград, където Матей Иванов получава II награда за актьорско 
майсторство, Веселин Вълков получава III награда за актьорско май-
сторство.

Отзиви и други текстове
Бончев, георги. Врачанският театър в Благоевград. пети национален преглед на българската 

драма и театър. отечествен зов (Враца), бр. 37, 13.5.1974, с. 16.
Велчев, Върбан. и макар че всичко е ясно. В програмата на спектакъла.
Велчев, Върбан. В пряк и откровен диалог със зрителя. (За участието на театъра в районния 

преглед в Благоевград.) пиринско дело (Благоевград), бр. 56, 12.3.1974, с. 4.
Врачанският театър откри своя сезон. отечествен зов (Враца), бр. 80, 16.10.1973, с. 1.
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Дунчев, александър. Благоевград. (За районния преглед.) театър, 1974, бр. 7, с. 36-43.
Златанова, цанка. Хубави празници за зрителите. (За районния преглед в Благоевград.) пиринско 

дело (Благоевград), бр. 97, 9.5.1974.
иванова, ана. с младостта на творческия си дух. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), 

бр. 40, 23.5.1974, с. 2-3.
иванова, ана. паметни срещи. Веселин Вълков. (портрет на актьора.) театър, 1986, бр. 2, с. 

13-15.
митрофанова, недялка. с лице към съвременността. отечествен зов (Враца), бр. 87, 9.11.1973, 

с. 4-5.
михайлов, Владимир. В търсене на свой облик. (За районния преглед в Благоевград.) народна 

култура, бр. 23, 1.6.1974, с. 2.
награди на районните прегледи в софия, Благоевград и Шумен. народна култура, бр. 22, 

25.5.1974, с. 4.
награди на районните прегледи на българската драма и театър. театър, 1974, бр. 7, с. 44-49. 
В неделя: премиера на Врачански драматичен театър. отечествен зов (Враца), бр. 79, 

12.10.1973, с. 1.
снимка от спектакъла. театър, 1974, бр. 1, III корица.
стойчев, к. Въпрос на принцип. труд, бр. 259, 14.11.1973.

253. М о т о п е д ъ т, лирична комедия от недялко Йорданов.
Постановка Георги Балабанов. Художник атанас Велянов. музика Борислав 

панов.
В ролите

сашо – иван Бодуров
мария – анета сотирова
Дядото – павел савов
Бабата – мая горанова
мъжът – стефан киров
Жената – надежда Якимова
петров – иван атанасов
Войникът – николай митев
Бай петко – Веско Зехиров
Борислав – илия караиванов
пешо – спас начев
Възрастният – Васил Вачев
младият – калчо калчев

Премиера на 10 ноември 1973 г.

Отзиви и други текстове
Бончев, георги. мотопедът, който не тръгва. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 

93, 3.12.1973, с. 2.
Велчев, В. няма нищо по-изненадващо от ежедневието... В програмата на спектакъла.
Втора премиера – „мотопедът“. отечествен зов (Враца), бр. 88, 13.11.1973, с. 1.
снимка от спектакъла. театър, 1974, бр. 2, II корица.
справочник. отечествен зов (Враца), бр. 87, 9.11.1973, с. 2.

254. Н о ж ъ т, драма в 2 части от михаил Величков.
Постановка Светлана Атанасова. Художник Венелин Върбанов.
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В ролите
асен ралев – илия караиванов
олга – румяна гайтанджиева
стефан пешев – иван атанасов
кирил – никола Фердинандов
кристина – мария пантева
иван Денков – спас начев

Премиера на 5 януари 1974 г.
Отзиви и други текстове

нова премиера на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 2, 8.1.1974, с. 2.
справочник. отечествен зов (Враца), бр. 1, 4.1.1974, с. 2.
цолов, Димитър. Вик срещу насилието. отечествен зов (Враца), бр. 9, 1.2.1974, с. 4-5.

255. П ъ т у в а н е  д о  и с т и н а т а, пиеса в 3 действия от лозан 
стрелков.

Постановка Иван Кондов. сценография Венелин Върбанов. музикално оф-
ормление петър лъджев.

В ролите
антон Дабев – Веселин Вълков
андрей радински – иван Бодуров
габера – матей иванов
цеко ревматизма – николай митев
петрана горанова – ани пенчева
станко Белята – Веско Зехиров
тошо Барабанчика – калчо константинов
еленко лисичков – стефан киров
комшията – георги горанов
Велика горанова – анета сотирова
Жената на габера – Барбара мюлер
стария лисичков – Васил Вачев
севда Белята – людмила Захариева
комшийката – люба трифонова
цековица – цветана гайдарджиева
цена – анета генова
рошоглавият – александър александров
секретарят – павел савов
инструктор от ок на Бкп – ивайло Диков
Фурнаджията – илия Йорданов (сътрудник)

Премиера на 16 февруари 1974 г.
Посвещава се на 30-годишнината от социалистическата революция в България.
На 8.5.1974 г. играна на Районния преглед на българската драма и театър 

в Благоевград, където Иван Кондов получава II награда за режисура, 
Венелин Върбанов получава II награда за сценография, Веско Зехиров 
получава I награда за актьорско майсторство, Матей Иванов получава 
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II награда за актьорско майсторство, Веселин Вълков получава III награда 
за актьорско майсторство.

На 29.5.1974 г. играна на заключителния етап на V националния преглед на 
българската драма и театър в София.

Отзиви и други текстове
Бончев, георги. Врачанският театър в Благоевград. пети национален преглед на българската 

драма и театър. отечествен зов (Враца), бр. 37, 13.5.1974, с. 16.
Велчев, Върбан. В пряк и откровен диалог със зрителя. (За участието на театъра в районния 

преглед в Благоевград.) пиринско дело (Благоевград), бр. 56, 12.3.1974, с. 4.
Велчев, Върбан. режисьорът иван кондов. кДк’74, (Враца), 9.9.1974, с. 5.
Вучков, Юлиан. пети национален преглед на българската драма и театър. За и по повод заклю-

чителния етап. театър, 1974, бр. 8, с. 3-30.
георгиева, мара. пети национален преглед на българската драма и театър. Български език, 

1975, бр. 2, с. 152-154.
Дневник на заключителния етап от петия национален преглед на българската драма и театър. 

театър, 1974, бр. 8, с. 31-33.
Дунчев, александър. Благоевград. (За районния преглед.) театър, 1974, бр. 7, с. 36-43.
Заключителен етап на прегледа на българската драма и театър. народна армия, бр. 7898, 

21.5.1974.
Златанова, цанка. Хубави празници за зрителите. (За районния преглед в Благоевград.) пиринско 

дело (Благоевград), бр. 97, 9.5.1974.
иванова, ана. с младостта на творческия си дух. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), 

бр. 40, 23.5.1974, с. 2-3.
иванова, ана. упорити търсения и добри открития. творческа равносметка на районния теа-

трален преглед в Благоевград. пиринско дело (Благоевград), 26.5.1974, с. 4.
иванова, ана. паметни срещи. Веселин Вълков. (портрет на актьора.) театър, 1986, бр. 2, с. 

13-15.
какво показаха районните прегледи. (изказвания на председателите на районните журита. 

В район Благоевград председател е николай люцканов.) отечествен фронт, бр. 9191, 
23.5.1974, с. 4.

михайлов, Владимир. В търсене на свой облик. (За районния преглед в Благоевград.) народна 
култура, бр. 23, 1.6.1974, с. 2.

награди на районните прегледи в софия, Благоевград и Шумен. народна култура, бр. 22, 
25.5.1974, с. 4.

награди на районните прегледи на българската драма и театър. театър, 1974, бр. 7, с. 44-49.
„пътуване до истината“ – нова премиера на Врачанския драматичен театър. отечествен зов 

(Враца), бр. 14, 18.2.1974, с. 1 и 3.
пътуване до голямата правда на живота. (Блок текстове: „сгъстена атмосфера на конфликтите“ 

от иван георгиев, „омаловажаване на проблемите на нашето съвремие“ от Йорданка 
манкова, „Внушително изображение на събитията“ от недялка митрофанова, „спекта-
къл, който вълнува и стопля зрителя“ от недялка георгиева и „пътуване към актьорското 
съвършенство“ от георги Банишки.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 
26, 1.4.1974, с. 3.

попиванова, стефка. с доверие към зрителя. театър, 1974, бр. 5, с. 4-5.
програма на заключителния етап. (на националния преглед). отечествен фронт, бр. 9191, 

23.5.1974.
програма на Заключителния етап на петия национален преглед на българската драма и театър. 

народна култура, бр. 22. 25.5.1974, с. 5.
снимка от спектакъла. народна култура, бр. 22. 25.5.1974, с. 5.
цолов, Димитър. пътуване през жаравата. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 

18, 4.3.1974, с. 1-2.
цолов, Димитър. таланти, позиции, проблеми. (За V национален преглед на българската драма 

и театър.) пламък, август 1974, бр. 15, с. 88-91.
макарова, Э(леонора). пятый смотр болгарской драмы. театр (москва), 1975, бр. 6, с. 116-120.
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256. Б е л и т е  ц в е т я  н а  Я п о н и я, от едита морис.
Постановка Владимир Найденов. Художник Венелин Върбанов. музикално 

оформление Васил маринов.
моноспектакъл на мария пантева

Премиера на 26 февруари 1974 г. (Камерен театър).
Отзиви и други текстове

отново камерен театър. отечествен зов (Враца), бр. 25, 29.3.1974, с. 3.

257. С л у ж б о г о н ц и, комедия в 2 действия от иван Вазов.
Постановка Светлана Атанасова. Художник петър Яков. музикално оформ-

ление Владимир григоров.
В ролите

какавидов – Веско Зехиров
иван гайдарджиев
спас начев
ивайло Диков
калчо константинов
георги горанов
иван томов
анета генова
люба трифонова
павел савов
людмила Захариева
стефан киров
павлета Данова
иван атанасов

Премиера на 17 април 1974 г.
Отзиви и други текстове

нова премиера на Врачанския драматичен театър. отечествен зов (Враца), бр. 31, 19.4.1974, с. 1.
снимка от спектакъла. отечествен зов,приложение „Дъга“ (Враца), бр. 34, 29.4.1974, с. 3.

258. С ъ д и и  н а  с а м и т е  с е б е  с и, драма в 2 части от кольо 
георгиев.

Постановка Милко Стоянов. Художник мария миронска (гост).
В ролите

полянов – никола Фердинандов
асен – матей иванов
Баба гергана – цветана гайдарджиева
надя – мария пантева
Бронза – илия караиванов
александър александров
светла – ани пенчева
калинка – румяна гайтанджиева
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Шилето – иван Бодуров
ганди – николай митев
леда тасева
георги горанов

Премиера на 28 април 1974 г.

Отзиви и други текстове
николова, снежина. В търсене на истината. отечествен зов (Враца), бр. 41, 27.5.1974, с. 8.
нова премиера на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 34, 29.4.1974, с. 3.

Сезон 1974/1975

259. Я н у а р и, пиеса от Йордан радичков.
Постановка Петър Пайнавелов. Художник Венелин Върбанов.
В ролите

сусо с клюводървеца – николай митев
исай кръстословицата – иван гайдарджиев
пощенски раздавач – ангел Христозов
лазар с капана за лисици – спас начев
ангел кръчмаря – иван атанасов
софрона – надя кесякова
гаврил – Васил Вачев
Велико – павел савов
миял – георги горанов
иван томов
петима музиканти

Премиера на 18 септември 1974 г.
На премиерата присъства и авторът Йордан Радичков.
През май 1975 г. Венелин Върбанов получава наградата за сценография на 

ОСИК-Враца за 1974 г.

Отзиви и други текстове
ангелов, емил. срещи с българина. „Януари“ – още едно мнение. отечествен зов (Враца), бр. 

76, 4.10.1974, с. 4-5.
Велчев, Върбан. свят на сърцето. В програмата на спектакъла.
митрофанова, недялка. „Януари“ – провокация или кръстословица? отечествен зов (Враца), 

бр. 80, 18.10.1974.
награди на окръжния съвет за изкуство и култура-Враца за значителни идейно-художествени 

постижения на творцзи, работещи във Врачански окръг в областта на изкуството и литера-
турата за 1974 година. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 39, 23.5.1975, с. 8.

отново на театър. отечествен зов (Враца), бр. 71, 17.9.974, с. 3.
правдев, николай. Януарските гротески на северозапада. литературен фронт, бр. 27, 3.7.1975, с. 3.
първа премиера на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 72, 20.9.1974, с. 1.
радичков, Йордан. тази история се е случила през м. януари...В програмата на спектакъла. 
чернев, милко. Януари. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 74, 27.9.1974, с. 3.
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260. О ч и  в  о ч и, от панчо панчев.
Постановка Христо Кръчмаров (гост). сценография Христо кръчмаров.
В ролите

ружа – надя кесякова
константин – никола Фердинандов
младен – матей иванов
герасим – ивайло Диков
Девойка – снежана иванова
младеж – Христо рашков

Премиера на 12 октомври 1974 г. (Камерен театър).
Отзиви и други текстове 

Бончев, георги. „очи в очи“ – пиеса срещу равнодушието. (разговор с режисьора Христо 
кръчмаров.) отечествен зов (Враца), бр. 78, 11.10.1974, с. 3.

Бончев, георги. спектакъл на революционната принципност. отечествен зов, приложение 
„Дъга“ (Враца), бр. 84, 1.11.1974, с. 2.

Бончев, георги. спектакъл на революционната принципност. септемврийска слава (монтана), 
бр. 2076, 7.12.1974.

Велчев, Върбан. плодотворен сезон. кДк’75 (Враца), 24.5.1975, с. 3.
кръчмаров, Христо. Зная, че между нас няма земни ангели... В програмата на спектакъла.
панчев, панчо. какъв извод остава да си направим ние, творците!... В програмата на спектакъла.
премиера в камерния театър. отечествен зов (Враца), бр. 79, 15.10.1974, с. 1.
чернев, милко. сезон на театрални вълнения. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), 

бр. 57, 25.7.1975, с. 3.

261. Д в а т а  к л е н а, приказка в 3 действия от евгений Шварц.
Постановка Светлана Атанасова. Художник петър Яков. музика Владимир 

григоров. танци лидия Диамандиева.
В ролите

Василиса работна – катя попова
Федя, егорушка, иванушка – маргарита ангелова
Баба Яга – цветана гайдарджиева
мечок – митко марков
котофей иванович – люба трифонова
Шарик – илия караиванов
георги горанов
мишки

Премиера на 17 октомври 1974 г.
„Посвещава се на тридесетгодишнината на Димитровската пионерска орга-

низация „Септемврийче“ с много обич“.
Спектакъл за деца.

Отзиви и други текстове
Бончев, георги. обич, с която не трябва да се разделяме. отечествен зов, приложение „Дъга“ 

(Враца), бр. 84, 1.11.1974, с. 2.
митрофанова, недялка. кой е виновен? (рубрика „каним Ви на дискусията „творец и зрител“.) 

отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 50, 28.6.1985, с. 7.
нова премиера на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 80, 18.10.1974, с. 3.
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писмо на малкото анче до баба ѝ на село. В програмата на спектакъла.
чернев, милко. сезон на театрални вълнения. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), 

бр. 57, 25.7.1975, с. 3.

262. Д а  б ъ д е  з а б р а в е н  Х е р о с т р а т, от григорий горин.
Постановка Любомир Дековски. Художник петър Яков. музика стефан 

Драгостинов.
В ролите

човекът от театъра – матей иванов, митко марков
тисаферн – калчо константинов
климентина – анета генова
клеон-архонд-Василей – никола Фердинандов
Херострат – Веселин Вълков
крисип – ивайло Диков
ерита – люба трифонова, надя кесякова
тъмничар – иван Бодуров
I гражданин – митко марков, матей иванов
II гражданин – павел савов
III гражданин Христо рашков
георги горанов

Премиера на 21 ноември 1974 г.
През май 1975 г. Веселин Вълков получава наградата за мъжка роля на ОСИК-

Враца за 1974 г.
Отзиви и други текстове

Велчев, Върбан. плодотворен сезон. кДк’75 (Враца), 24.5.1975, с. 3.
Да бъде забравен Херострат. отечествен зов (Враца), бр. 94, 6.12.1974.
Дунчев, александър. Да бъде забравен Херострат! отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), 

бр. 94, 6.12.1974, с. 6-7.
награди на окръжния съвет за изкуство и култура-Враца за значителни идейно-художествени 

постижения на творцзи, работещи във Врачански окръг в областта на изкуството и литера-
турата за 1974 година. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 39, 23.5.1975, с. 8.

пред раздяла… (Двеминутно интервю. разговор с Веселин Вълков за последното представле-
ние на „Да бъде забравен Херострат“.) отечествен зов,приложение „Дъга“ (Враца), бр. 
16, 28.2.1975, с. 6.

премиера на Врачанския драматичен театър. отечествен зов (Враца), бр. 90, 22.11.1974, с. 1.
чернев, милко. сезон на театрални вълнения. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), 

бр. 57, 25.7.1975, с. 3.

263. А п е т и т  з а  ч е р е ш и, мюзикъл от агнешка ошецка. текст на 
песните от Булат окуджава.

Постановка Петър Пайнавелов. песни на Булат окуджава и на полския ес-
траден оркестър „червени китари“.

В ролите
магда – анета сотирова
антони – ангел Христозов

Премиера на 4 януари 1975 г. (Камерен театър).
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Отзиви и други текстове
нова премиера на Врачанския драматичен театър. отечествен зов (Враца), бр. 1, 7.1.1975, с. 1.
стефанов, орлин. съвременният млад герой на сцената. театър, 1975, бр. 7, с. 22-26.
стефанов, орлин. отстояване на таланта. театър, 1984, бр. 7, с. 6-12.
чернев, милко. сезон на театрални вълнения. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), 

бр. 57, 25.7.1975, с. 3.

264. П о с е щ е н и е  н а  с т р а х а, от кшищоф Хоински.
Постановка Милко Стоянов. Художник Венелин Върбанов. музикално 

оформление Владимир григоров.
В ролите

марек – иван Бодуров
Възрастният – ивайло Диков
слабият – ангел Христозов
кривогледият – Васил Банов
Фотографът – никола Фердинандов
инспекторът – Веселин Вълков
калчо константинов
илия караиванов
николай митев
митко марков
георги горанов
Христо рашков
павел савов
емилия Викторова
любен славков

Премиера на 16 януари 1975 г.
През май 1975 г. Венелин Върбанов получава наградата за сценография на 

ОСИК-Враца за 1974 г.

Отзиви и други текстове
Делегации, срещи, съобщения... седмата за сезона премиера... работническо дело, бр. 17, 

17.1.1975.
награди на окръжния съвет за изкуство и култура-Враца за значителни идейно-художествени 

постижения на творци, работещи във Врачански окръг в областта на изкуството и литера-
турата за 1974 година. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 39, 23.5.1975, с. 8.

„посещение на страха“ – нова премиера на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 4, 
17.1.1975, с. 3.

справочник. отечествен зов (Враца), бр. 4, 17.1.1975, с. 2.
цолов, Димитър. театрални посоки. пулс, бр. 3, 28.01.1975, с. 16.
цолов, Димитър. изстрел срещу равнодушието. отечествен зов,приложение „Дъга“ (Враца), 

бр. 8, 31.1.1975, с. 1 и 3.
цолов, Димитър. изстрел срещу равнодушието. театър, 1975, бр. 4, с. 32-33.
чернев, милко. сезон на театрални вълнения. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), 

бр. 57, 25.7.1975, с. 3.



Летопис на Драматично-куклен театър – Враца, 1938 – 2022

158

265. О с е м  ж е н и, криминално-сатирична комедия от робер тома.
Постановка Петър Пайнавелов. Художник петър Яков. музикално оформ-

ление михаил Шишков.
В ролите

маргарита ангелова
анета сотирова
анета генова
огюстин – цветана гайдарджиева
люба трифонова
катя попова
надя кесякова
мария седлоева

Премиера на 13 февруари 1975 г.

Отзиви и други текстове
Делегации, срещи, съобщения... творчески колектив на Врачанския драматичен театър пред-

стави снощи... работническо дело, бр. 45, 14.2.1975.
нова театрална постановка. отечествен зов (Враца), бр. 12, 14.2.1975, с. 1.
снимка от спектакъла. театър, 1975, бр. 6, II корица.
чернев, милко. сезон на театрални вълнения. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), 

бр. 57, 25.7.1975, с. 3.

266. Б о р я н а, от Йордан Йовков.
Постановка Иван Кондов. Художник емил костов. музика Владимир 

григоров.
В ролите

Златил – никола Дадов, матей иванов
Боряна – анета сотирова, анета генова
рали – николай митев, Васил Банов
андрея – Христо рашков, митко марков
павли – ангел Христозов, илия караиванов
Вида – цветана гайдарджиева, мария седлоева
елица – катя попова, павлета Данова
Васил Ваклин – спас начев, павел савов
едрю – иван гайдарджиев, георги горанов
Вълчан нанов – иван атанасов, Васил Вачев

Премиера на 20 март 1975 г.
Играна на Йовковите театрални дни в Толбухин (Добрич), 23-27.11.1975 г., къ-

дето Анета Сотирова получава II награда за женска роля, Никола Дадов 
получават II награда за мъжка роля, Васил Банов получава наградата 
на ОК на БПС.

През май 1975 г. Иван Кондов получава наградата за режисура на ОСИК-
Враца за 1974 г., Никола Дадов получава наградата за мъжка роля на 
ОСИК-Враца за 1974 г.
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Отзиви и други текстове
Бончев, георги. с „Боряна“ на премиера из равнината. необикновен репортаж. отечествен зов, 

приложение „Дъга“ (Враца), бр. 24, 28.3.1975, с. 4.
Велчев, Върбан. плодотворен сезон. кДк’75 (Враца), 24.5.1975, с. 3.
Дунчев, александър. съвременен превод на класиката. театър, 1975, бр. 9, с. 31-32.
Йовкови театрални дни в толбухин. театър, 1976, бр. 2, с. 42-43.
Йовкови театрални празници. отечествен глас (пловдив), бр. 92, 28.11.1975.
награди на окръжния съвет за изкуство и култура-Враца за значителни идейно-художествени 

постижения на творци, работещи във Врачански окръг в областта на изкуството и литера-
турата за 1974 година. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 39, 23.5.1975, с. 8.

панова, снежина. В търсене на бялата лястовица. Йовкови театрални дни. народна култура, 
бр. 51, 20.12.1975, с. 2.

премиерните представления на „Боряна“ продължават. отечествен зов (Враца), бр. 
22,21.3.1975, с. 2.

русинова, красимира. нравственост и социална правда. (За Йовковите театрални дни в тол-
бухин.) пулс, бр. 1, 6.1.1976, с. 14.

снимка от спектакъла. театър, 1976, бр. 1, с. 14.
стефанов, орлин. В досег с житейската мъдрост на Йовков. отечествен зов (Враца), бр. 25, 

1.4.1975.
чернев, милко. сезон на театрални вълнения. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), 

бр. 57, 25.7.1975, с. 3.

267. Ч у ч у л и г а т а, от Жан ануи.
Постановка Петър Пайнавелов. Художник по костюмите Димитър Шонев. 

музикално оформление михаил Шишков.
В ролите

Жана – маргарита ангелова
кошон – Васил Банов
инквизиторът – илия караиванов
обвинителят – Христо рашков
Бодрикур – спас начев
граф уоруик – иван Бодуров
Шарл – ангел Христозов
николай митев
цветана гайдарджиева
павлета Данова
мария седлоева
иван попов
митко марков
Васил Вачев
павел савов

Премиера на 6 май 1975 г. (Камерен театър).
Отзиви и други текстове

Велчев, Върбан. плодотворен сезон. кДк’75 (Враца), 24.5.1975, с. 3.
нова камерна премиера на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 35, 9.5.1975, с. 2.
справочник. отечествен зов (Враца), бр. 32, 25.4.1975, с. 2.
чернев, милко. чучулигата. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 39, 23.5.1975, с. 2.
чернев, милко. сезон на театрални вълнения. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), 

бр. 57, 25.7.1975, с. 3.
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Сезон 1975/1976
268. П р о в и н ц и а л н и  а н е к д о т и, александър Вампилов.
Постановка Милко Стоянов. Художник Венелин Върбанов. музикално оф-

ормление Владимир григоров.
В ролите
Случка с метранпаж

Виктория – мария седлоева
калошин – георги горанов
потапов – ивайло Диков
камаев – калчо калчев
марина – славка георгиева

Десет минути с Ангел
угаров – калчо калчев
анчугин – ивайло Диков
Васюта – цветана гайдарджиева
Базилски – иван атанасов
младоженецът – Христо рашков
младоженката – ружа генчева
Хамутов – георги горанов
анета генова

Премиера на 26 септември 1975 г. (Камерен театър).
Отзиви и други текстове

Две премиери. отечествен зов (Враца), бр. 75, 30.9.1975, с. 1.
иванова, ана. провинциални анекдоти. отечествен зов (Враца), бр. 81, 21.10.1975, с. 8.
справочник. отечествен зов (Враца), бр. 74, 26.9.1975, с. 2.
театрална премиера. отечествен зов (Враца), бр. 50, 1.7.1975.
чернев, милко. сезон на театрални вълнения. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), 

бр. 57, 25.7.1975, с. 3.

269. З л а т н о т о  п о к р и т и е, пиеса в 3 действия от Драгомир асенов.
Постановка Иван Кондов. Художник Венелин Върбанов.
В ролите

инж. петрунов – митко марков
инж. спасов – спас начев
инж. леков – никола Фердинандов
инж. нунева – катя попова
маринчева – люба трифонова
Хинко нунев – иван попов

Премиера на 27 септември 1975 г.
През 1976 г. играна на районните Празници в Ботевград, посветени на XI 

конгрес на БКП.
Отзиви и други текстове

Две премиери. отечествен зов (Враца), бр. 75, 30.9.1975, с. 1.
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Дунчев, александър. Враца – успешен старт. театър, 1975, бр. 12, с. 48-49.
иванова, ана. амбициозно начало. отечествен зов (Враца), бр. 79, 14.10.1975, с. 8.
правдев, николай. Ботевград. (В рубриката „районни празници, посветени на XI конгрес на 

Бкп.) театър, 1976, бр. 5, с. 3-7.
снимка от спектакъла. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 84, 31.10.1975, с. 2.
снимка от спектакъла. театър, 1975, бр. 12, III корица.
снимка от спектакъла. театър, 1976, бр. 1, с. 15.
справочник. отечествен зов (Враца), бр. 74, 26.9.1975, с. 2.
червенкова, копринка. идейност и професионализъм. театрални празници в Ботевград. народна 

култура, бр. 10, 6.3.1976, с. 4.
чернев, милко. сезон на театрални вълнения. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), 

бр. 57, 25.7.1975, с. 3.

270. Ю н и  –  н а ч а л о т о  н а  л я т о т о, от Юлиус едлис. превод 
от руски на наталия Бардская.

Постановка Таско Гигов. Художник Венелин Върбанов. Художник по костю-
мите Яна караславова. песни сергей Джоканов.

В ролите
станислав Василевич грачов – никола Дадов
татяна ивановна грачова – люба трифонова
Вера – маргарита ангелова
Юри – александър александров

парамонов – иван Бодуров
Премиера на 1 ноември 1975 г. (Камерен театър).

Отзиви и други текстове
Дунчев, александър. поетичен спектакъл-размисъл. отечествен зов (Враца), бр. 95, 9.12.1975.
Дунчев, александър. активни търсения. театър, 1976, бр. 7, с. 30-33.
нова премиера на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 85, 4.11.1975, с. 1.

271. В а р в а р и, сцени от околийския град, от максим горки.
Постановка Иван Кондов. Художник Венелин Върбанов. Художник по костю-

мите Яна караславова. музикално оформление петър лъджев. Фотограф 
Димитър цветков.

В ролите
черкун – никола Фердинандов
ана Фьодоровна – ружа генчева, Юлия Борисова
циганов – ивайло Диков
Богаевска – катя попова
лидия павловна – елена тимчева, славка георгиева
редозубов – иван гайдарджиев
гриша – калчо константинов
катя – румяна гайтанджиева
притикин – Васил Банов, илия иванов
притикина – цветана гайдарджиева
монахов – Веско Зехиров
монахова – надежда тержуманова
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головастиков – георги горанов
Доктор макаров – митко марков
околийски началник – спас начев
ивакин – Васил Вачев
степан лукин – иван попов
Дункеният мъж – павел савов
матвей гогин – Христо рашков
стьопа – мария седлоева

Премиера на 15 ноември 1975 г.
През май 1976 г. Иван Кондов получава наградата за режисура на ОСИК-Враца, 

Венелин Върбанов получава наградата за сценография на ОСИК-Враца, 
Никола Фердинандов получава наградата за мъжка роля на ОСИК-Враца, 
Ивайло Диков получава наградата за мъжка роля на ОСИК-Враца.

Отзиви и други текстове
андреева, Христина. радостта от едно начало: първи стъпки на сцената (За дебюта на иван 

попов.) отечествен зов (Враца), бр. 77, 7.10.1975, с. 4.
Дунчев, александър. активни търсения. театър, 1976, бр. 7, с. 30-33.
иван кондов на 50 години. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 57, 25.6.1975, с. 1.
иванова, ана. Варвари. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 100, 26.12.1975, с. 3.
кръстева, т. Варвари. отечествен зов (Враца), бр. 6, 23.1.1976.
митрофанова, недялка. румяна гайтанджиева. (портрет на актрисата в рубриката „млади 

сили“.) театър, 1976, бр. 8, с. 34.
награди на окръжния съвет за изкуство и култура за значителни идейно-художествени пости-

жения на творци, работещи във Врачански окръг в областта на изкуството и литературата 
за сезона 1975-1976 година. отечествен зов (Враца), бр. 40, 21.5.1976, с. 3.

награди на окръжния съвет за изкуство и култура за значителни идейно-художествени пости-
жения на творци, работещи във Врачански окръг в областта на изкуството и литературата 
за сезона 1975-1976 година. кДк’76 (Враца), май 1976, с. 8.

снимка от спектакъла. театър, 1976, бр. 1, с. 14.
снимка от спектакъла. театър, 1976, бр. 4, II корица.
справочник. отечествен зов (Враца), бр. 88, 14.11.1975, с. 2.
Фуренски, цветан. Врачанският драматичен театър със свое виждане за жизнеутвърждаващата 

философия на горки. отечествен зов,приложение „Дъга“ (Враца), бр. 92, 28.11.1975, с. 1-2.

272. А н т и г о н а, от Жан ануи.
Постановка Таско Гигов. Художник петър Яков. музикално оформление 

сергей Джоканов.
В ролите

Водещата – катя попова
антигона – румяна гайтанджиева
креон – никола Фердинандов
Хемон – александър александров
исмена – ружа генчева
Дойката – люба трифонова
стражникът – митко марков

Премиера на 17 януари 1976 г. (Камерен театър).
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През май 1976 г. Румяна Гайтанджиева получава наградата за женска роля 
на ОСИК-Враца, Никола Фердинандов получава наградата за мъжка 
роля на ОСИК-Враца.

Отзиви и други текстове
„антигона“ – първа премиера за годината. отечествен зов (Враца), бр. 5, 20.1.1976, с. 1.
Делегации, срещи, съобщения... колективът на Драматичния театър във Враца снощи... работ-

ническо дело, бр. 18, 18.1.1976.
Дунчев, александър. активни търсения. театър, 1976, бр. 7, с. 30-33.
митрофанова, недялка. румяна гайтанджиева. (портрет на актрисата в рубриката „млади 

сили“.) театър, 1976, бр. 8, с. 34.
награди на окръжния съвет за изкуство и култура за значителни идейно-художествени пости-

жения на творци, работещи във Врачански окръг в областта на изкуството и литературата 
за сезона 1975-1976 година. отечествен зов (Враца), бр. 40, 21.5.1976, с. 3.

награди на окръжния съвет за изкуство и култура за значителни идейно-художествени пости-
жения на творци, работещи във Врачански окръг в областта на изкуството и литературата 
за сезона 1975-1976 година. кДк’76 (Враца), май 1976, с. 8.

273. К о в а р с т в о  и  л ю б о в, гражданска трагедия в 2 части от 
Фридрих Шилер.

Постановка Любомир Дековски. Художник Варя узунова. музикално оф-
ормление Юри ступел.

В ролите
президентът Фон Валтер – ивайло Диков
Фердинанд – иван попов, иван Бодуров
маршалът на двореца фон калб – калчо константинов, илия иванов
леди милфорд – надежда тержуманова, славка георгиева
Вурм – Веско Зехиров, Христо рашков
милер – иван гайдарджиев
госпожа милер – цветана гайдарджиева
луиза – маргарита ангелова, Юлия Борисова
софия – мария седлоева
един камериер на княза – павел савов
георги горанов

Премиера на 24 януари 1976 г.
Отзиви и други текстове

Втора премиера на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 7, 27.1.1976, с. 3.
Дековски, любомир. В нашето съвремие… В програмата на спектакъла.
Дунчев, александър. активни търсения. театър, 1976, бр. 7, с. 30-33.
иванова, ана. „коварство и любов“. отечествен зов,приложение „Дъга“(Враца), бр. 26, 

2.4.1976, с. 3.
карданов, георги. романтизъм и героика, не насилие! Шилер на врачанска сцена. отечествен 

зов (Враца), бр. 6, 23.1.1976, с. 1 и 3.
снимка от спектакъла. театър, 1976, бр. 4, II корица.

274. И  г р е х о в е т е  н а ш и, от едуард Володарски.
Постановка Таско Гигов. Асистент-режисьор Иван Бодуров. Художник 

Варя узунова.
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В ролите
крутов – ивайло Диков
алексей – калчо константинов
григорий – павел савов
толик – иван Бодуров
тоня – надежда тержуманова
Юра – мария седлоева
катерина – елена тимчева
егор – иван гайдарджиев
Верка – Юлия Борисова
Василий – Христо рашков
семьон лукич – Васил Вачев
олга андреева – люба трифонова
нанаеца – илия иванов
човек с пушка – никола Фердинандов
телеграфистка от пощата – славка георгиева

Премиера на 10 април 1976 г.
„Посвещава се на XXV конгрес на КПСС“.
През май 1976 г. Ивайло Диков получава наградата за мъжка роля на ОСИК-Враца.

Отзиви и други текстове
гигов, таско. В какво се крие смисълът на човешкия живот? В програмата на спектакъла.
Дунчев, александър. активни търсения. театър, 1976, бр. 7, с. 30-33.
на Врачанска сцена. „и греховете наши“. отечествен зов (Враца), бр. 29, 13.4.1976, с. 1.
награди на окръжния съвет за изкуство и култура за значителни идейно-художествени пости-

жения на творци, работещи във Врачански окръг в областта на изкуството и литературата 
за сезона 1975-1976 година. отечествен зов (Враца), бр. 40, 21.5.1976, с. 3.

награди на окръжния съвет за изкуство и култура за значителни идейно-художествени пости-
жения на творци, работещи във Врачански окръг в областта на изкуството и литературата 
за сезона 1975-1976 година. кДк’76 (Враца), май 1976, с. 8.

справочник. отечествен зов (Враца), бр. 28, 9.4.1976, с. 2.
узунова, Варя. В замисъла си за сценографията на пиесата… В програмата на спектакъла.

275. Ж ъ л т о т о  о к о, от никола русев.
Постановка Любомир Дековски. Художник Венелин Върбанов. музика Юри 

ступел. пластика и танци стоян георгиев.
В ролите

лъвът – митко марков
лисицата – румяна гайтанджиева
чакалът – георги горанов
Бухалът – Веско Зехиров
мечката – катя попова
мечето петко – иван попов
Заекът – ружа генчева
свраката – славка георгиева
кошутата – маргарита ангелова
еленко – александър александров
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глиганът – Васил Банов
Вълкът – илия караиванов

Премиера на 17 април 1976 г.
Спектакъл за деца.
Играна на II национален преглед на детско-юношеската драматургия и театър 

в Търговище, 11-22.5.1976 г., където Любомир Дековски получава III награ-
да за режисура, Юри Ступел получава III награда за оригинална музика, 
Румяна Гайтанджиева получава II награда за актьорско майсторство, 
Веско Зехиров получава III награда за актьорско майсторство.

През май 1976 г. Венелин Върбанов получава наградата за сценография на 
ОСИК-Враца, Румяна Гайтанджиева получава наградата за женска 
роля на ОСИК-Враца.

Отзиви и други текстове
Вторият национален преглед (търговище, 11-22 май). народна култура, бр. 20, 15.5.1976, с. 4.
Добрев, чавдар. с проблемите на театъра за деца. (За прегледа в търговище.) народна култура, 

бр. 22, 29.5.1976, с. 4.
Добрев, чавдар. актуални въпроси на театъра за деца. (За прегледа в търговище.) театър, 

1976, бр. 8, с. 13-16.
Добрев, чавдар. проблеми на театъра за деца. (За прегледа в търговище.) В „актуален театър“, 

издателство „наука и изкуство“, с., 1977, с. 128-143.
Дунчев, александър. активни търсения. театър, 1976, бр. 7, с. 30-33.
костов, кирил. три постановки на една пиеса. театър, 1976, бр. 7, с. 38-39.
митрофанова, недялка. Впечатления от спектакъла „“. отечествен зов, приложение „Дъга“ 

(Враца), бр. 36, 7.5.1976, с. 4.
митрофанова, недялка. румяна гайтанджиева. (портрет на актрисата в рубриката „млади 

сили“.) театър, 1976, бр. 8, с. 34.
митрофанова, недялка. кой е виновен? (рубрика „каним Ви на дискусията „творец и зрител“.) 

отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 50, 28.6.1985, с. 7.
награди. (на прегледа в търговище.) народна култура, бр. 22, 29.5.1976, с. 4.
награди на Втория национален преглед на детско-юношеската драматургия и театър в град 

търговище. театър, 1976, бр. 8, с. 17.
награди на окръжния съвет за изкуство и култура за значителни идейно-художествени пости-

жения на творци, работещи във Врачански окръг в областта на изкуството и литературата 
за сезона 1975-1976 година. отечествен зов (Враца), бр. 40, 21.5.1976, с. 3.

награди на окръжния съвет за изкуство и култура за значителни идейно-художествени пости-
жения на творци, работещи във Врачански окръг в областта на изкуството и литературата 
за сезона 1975-1976 година. кДк’76 (Враца), май 1976, с. 8.

справочник. отечествен зов (Враца), бр. 30, 16.4.1976, с. 2.
Филчев, петър. свят на прекрасното. (За Втория национален преглед на детско-юношеската 

драматургия в търговище.) пулс, бр. 13, 22.6.1976, с. 14.

276. Е п о п е я  н а  з а б р а в е н и т е, по иван Вазов.
Постановка Димитър Добрилов. Художник Венелин Върбанов.

моноспектакъл на елена тимчева
Премиера на 15 май 1976 г.

Отзиви и други текстове
митрофанова, недялка. спектакъл – възхвала на героите. отечествен зов (Враца), бр. 41, 

26.5.1976, с. 2.
справочник. отечествен зов (Враца), бр. 38, 14.5.1976, с. 2.
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Сезон 1976/1977
Директор Николай Колов.

277. Т у з л у ш к а  и с т о р и я, от кольо георгиев.
Постановка Анастас Михайлов (гост). Художник Венелин Върбанов.
В ролите

Добрана – Юлия ганчева, елена тимчева
иван сербезов – никола Дадов, Васил Банов
Христо – александър александров, илия караиванов
Йонка – Дуся павлова
любен – георги пенчев, Васил Банов
станка – любов павлова, светла ковачева
маньо – Васил Вачев
Вълчо – Христо рашков
масларов – митко марков
Джибров – ивайло Диков, георги горанов
контев – иван атанасов, калчо константинов
чиплаков – Веско Зехиров
съседът – павел савов
стойна – цветана гайдарджиева, елена тимчева
радко – илия иванов
мъже, жени, войници – сътрудници 

Премиера на 21 октомври 1976 г.
Играна 117 пъти.

Отзиви и други текстове
георгиев, кольо. ония българи и българки, които най-пряко и масово… В програмата на 

спектакъла.
Дунчев, александър. овладяване на жанра. театър, 1977, бр. 8, с. 30-33.
иванов, Б. тузлушка история. септемврийско слово (михайловград), бр. 2401, 1.2.1977.
карданов, георги. часовникът отмерва: премиера. отечествен зов (Враца), бр. 81, 15.10.1976, 

с. 16.
митрофанова, недялка. „тузлушка история“ на Врачанска сцена. едно мнение. отечествен зов 

(Враца), бр. 2, 7.1.1977, с. 16.
михайлов, анастас. пиесата на кольо георгиев „тузлушка история“ се отличава… В програ-

мата на спектакъла.
новини. народна култура, бр. 46, 13.11.1976, с. 4.
снимка от спектакъла. театър, 1977, бр. 5, трета корица.
театралният сезон – закрит. (с пиесата „тузлушка история“.) отечествен зов (Враца), бр. 50, 

26.6.1977, с. 2.
„тузлушка история“ – първа премиера. отечествен зов (Враца), бр. 83, 22.10.1976, с. 1.

278. Т я х н а т а  п о с л е д н а  л ю б о в, от милко милков. текст на 
песните от найден Вълчев.

Постановка Анастас Михайлов (гост). Художник петър Яков. композитор на 
песните Димитър Вълчев.
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В ролите
никола Фердинандов
светла ковачева
надежда тержуманова
любов павлова
Васил Вачев
георги горанов
илия иванов

Премиера на 2 ноември 1976 г. (Камерен театър).
Отзиви и други текстове

Втора премиера на Врачанския театър: „тяхната последна любов“. отечествен зов (Враца), 
бр. 87, 5.11.1976, с. 3.

николова, снежана. когато авторът е словоохотлив. отечествен зов (Враца), бр. 3, 11.1.1977.

279. С и т у а ц и я, комедия в 2 действия от Виктор розов. превод от руски 
на Банчо Банов.

Постановка Любомир Дековски. сценография Варя узунова. музикално 
оформление петър камбуров.

В ролите
пелагия – цветана гайдарджиева
Виктор – илия караиванов
тамара – любов павлова
антон – калчо константинов
нона – марина котева
игнат Василевич – Веско Зехиров
лидия – Дуся Йонова
георги горанов

Премиера на 25 декември 1976 г. (Камерен театър).
През 1977 г. играна в София на сцената на Клуба на актьора.
На 12.4.1977 г. играна на I национален преглед на камерните театрални по-

становки във Враца, където Любомир Дековски получава III награда за 
режисура, Варя Узунова получава наградата за сценография.

Отзиви и други текстове
Дековска, стефка. споделени мисли преди една премиера. (анкета с част от творческия екип 

на постановката.) В програмата на спектакъла.
избор на средствата да бъдеш добър. (разговор с режисьора любомир Дековски.) отечествен 

зов (Враца), бр. 30, 15.4.1977, с. 3.
костов, кирил. Дванадесет години по-късно... (За форума във Враца.) театър, 1977, бр. 7, с. 19-22.
награди. (на прегледа във Враца.) народна култура, бр. 17, 22.4.1977, с. 4.
награди на първия национален преглед на камерните театрални постановки – Враца’77. театър, 

1977, бр. 7, с. 27.
новини. народна култура, бр. 2, 7.1.1977, с. 2.
панчева, светлана. проблеми и търсения. (За прегледа във Враца.) народна култура, бр. 17, 

22.4.1977, с. 4.
резултати от националния преглед на камерните постановки. отечествен зов (Враца), бр. 31, 

19.4.1977, с. 8.
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„ситуация“ – на врачанска сцена. отечествен зов (Враца), бр. 1, 4.1.1977, с. 2.
стоева, красимира. клубът на актьора – средище на културни събития. театър, 1977, бр. 9, с. 28.
цолов, Димитър. тези трудни галилеевци. отечествен зов (Враца), бр. 31, 19.4.1977, с. 8.
цолов, Димитър. Да съхраниш вярата в човека. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), 

бр. 34, 29.4.1977, с. 2.
цолов, Димитър. съхранена вяра. пулс, бр. 18, 30.8.1977, с. 9.

280. М а к б е т, трагедия в 5 действия от уилям Шекспир.
Постановка Таско Гигов. Художник Венелин Върбанов. музикално оформ-

ление сергей Джоканов. Фехтовка Димитър Янбастиев.
В ролите

Дънкан – ивайло Диков
малкълм – илия иванов
макбет – никола Фердинандов
Банко – митко марков
макдъф – Васил Банов
рос – георги пенчев
ленъкс – александър александров
сейтън – георги горанов
човек с кука – иван гайдарджиев
сиуард – Васил Вачев
I убиец – иван Дервишев, Христо рашков
II убиец – павел савов
леди макбет – Юлия ганчева
леди макдъф – Дуся Йонова
I вещица – светла ковачева
II вещица – надя тержуманова
III вещица – елена тимчева

Премиера на 20 януари 1977 г.
Отзиви и други текстове

Велчев, Върбан. режисура и конфликти. отечествен зов (Враца), бр. 21, 15.3.1977, с. 8.
гигов, таско. споделени мисли на режисьора преди премиерата. В програмата на спектакъла.
Дунчев, александър. овладяване на жанра. театър, 1977, бр. 8, с. 30-33.
иванова, ана. трагедия за насилието, превърнато в престъпление. отечествен зов (Враца), бр. 

13, 15.2.1977, с. 5.
карданов, георги. металът се калява при висока температура: трагедията „макбет“ за първи 

път на врачанска сцена. отечествен зов (Враца), бр. 4, 14.1.1977, с. 16.
новини. народна култура, бр. 8, 18.2.1977, с. 4.
премиера на „макбет“. отечествен зов (Враца), бр. 6, 21.1.1977, с. 2.
снимка от спектакъла. театър, 1977, бр. 5, IV корица.

281. С а к о  о т  в е л у р, от станислав стратиев.
Постановка Николай Колов. Художник Варя узунова.
В ролите

иван антонов – илия караиванов
чиновникът – Веско Зехиров
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Христо рашков
калчо константинов
Дерменджиева – Юлия ганчева
Висящият – ивайло Диков
съпругата – цветана гайдарджиева
синът – илия иванов
Христо иванов
Христо памуков
Васил Вачев
лекарят – иван атанасов
марина котева
селянинът – павел савов
иванов – георги горанов

Премиера на 22 април 1977 г.
Отзиви и други текстове

Дунчев, александър. овладяване на жанра. театър, 1977, бр. 8, с. 30-33.
„сако от велур“ – нова премиера на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 33, 

26.4.1977, с. 1.
снимка от спектакъла. театър, 1977, бр. 10, I корица.

282. У б и й с т в о  с  т ъ п  м е ч  (Сърцето на Луиджи), от иван 
Буковчан. превод от словашки на Весела груева. текст на песните от 
миряна Башева.

Постановка Любомир Дековски. Художник петър Яков. музика Юри ступел. 
Хореография стоян георгиев.

В ролите
луиджи – Васил Банов
елена тимчева
любов павлова
Дуся Йонова
георги пенчев
спас начев
илия иванов
митко марков
александър александров

Премиера на 11 май 1977 г.
През май 1977 г. Любомир Дековски получава наградата за режисура на ОСИК-

Враца, Петър Яков получава наградата за сценография на ОСИК-Враца, 
Васил Банов получава наградата за мъжка роля на ОСИК-Враца.

Отзиви и други текстове
карданов, георги. Завладяващ политически спектакъл: едно мнение. отечествен зов (Враца), 

бр. 41, 27.5.1977, с. 8.
награди на осик за идейно-художествени постижения в изкуството и културата. отечествен 

зов (Враца), бр. 30, 24.5.1977, с. 2.
нова премиера на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 37, 13.5.1977, с. 1.
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Сезон 1977/1978
От 1.6.1978 г. театърът се пренася в новооткритата  

сграда на Двореца на културата.

283. М а р и я, от афанасий салински. превод от руски на антония кара-
костова.

Постановка Сергей Вл. Данченко (усср). сценография Венелин Върбанов. 
музика михаил Шишков.

В ролите
мария адинцова – Юлия ганчева
лидия самойловна – катя попова
Василиса – любов павлова
алексей Бокарев – никола Фердинандов
анатолий Добротин – спас начев
егор – александър александров, Христо рашков
Виктор матюшев – георги горанов
елена Федотовна – марина котева
константин авдонин – Васил Банов, илия иванов
тамара – надя тержуманова
гурияновна – цветана гайдарджиева
тархов – михаил марков
любим Зуйков – калчо константинов
миронов – ивайло Диков
галя – ефросина николова
Безверхая – малина мирчовска, светла ковачева
Филимонов – Веско Зехиров
лопарьова – Дуся Йонова
томбасов – иван гайдарджиев
клавдия николаевна – светла ковачева, малина мирчовска
петюня – илия иванов
I шофьор – павел савов
II шофьор – георги пенчев

Премиера на 15 октомври 1977 г.
„Посвещава се Великата Октомврийска социалистическа революция“.
Първа постановка на пиесата в България.
Играна на Районния театрален празник в чест на Великия октомври в Плевен, 

15-23.10.1977 г.
Отзиви и други текстове

александров, георги. първа премиера в юбилейния театрален сезон. отечествен зов (Враца), 
бр. 81, 18.10.1977, с. 2.

герджиков, станчо. красотата на нравствения подвиг. отечествен зов, приложение „Дъга“ 
(Враца), бр. 8, 27.1.1978, с. 5.

гьорова, севелина. плевен’77. (За районният етап от фестивала на съветската драматургия. 
публикувана е и снимка от спектакъла.) театър, 1978, бр. 1, с. 17-22.
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Данченко, сергей. Във второ действие на пиесата „мария“... В програмата на спектакъла.
иванова, ана. революционно дихание. (За зоналния преглед в плевен.) народна култура, бр. 

46, 11.11.1977, с. 4.
карданов, георги. „мария“ – премиера на дружбата. (разговор с режисьора сергей Владими-

рович Данченко.) отечествен зов,приложевние „Дъга“(Враца), бр. 76, 30.9.1977, с. 1 и 3.
новини. народна култура, бр. 43, 21.10.1977, с. 4.
преглед на съветската пиеса. народна култура, бр. 43, 21.10.1977, с. 4.
справочник. отечествен зов (Враца), бр. 80, 14.10.1977, с. 2.

284. Т р и м а т а  м у с к е т а р и, иронична комедия в 2 части от марк 
рехелс по романа на александър Дюма. превод от руски антония кара-
костова. текст на песните от Веселина гюлева.

Постановка Таско Гигов. сценография Варя узунова. музика рашко младе-
нов. танци роз-мари де мео. Фехтовка и пластика Димитър Янбастиев.

В ролите
луи XIII – Веско Зехиров
ана австрийска – марина котева, Дуся Йонова
кардинал ришельо – никола Фердинандов
граф рошфор, Дьо Жюсак, неизвестен дворянин, комисар, граф дьо уард, 

Вечният злодей – георги пенчев
леди уинтър – светла ковачева
началник на пристанището кале – иван гайдарджиев
господин Бонасьо – спас начев
атос – Христо рашков
портос – митко марков
арамис, Херцог Бъкингам – александър александров
Д’артанян – Васил Банов, Христо рашков
констанс Бонасьо – надя тержуманова, ефросина николова
планше – илия иванов
Дьо тревил – павел савов
Девойка с приятна външност – ефросина николова, мариана александрова

Премиера на 27 януари 1978 г.
Отзиви и други текстове

Василева, екатерина. Два театрални понеделника. народна култура, бр. 16, 20.4.1978, с. 4.
герджиков, станчо. Щедростта на театъра. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 

28, 7.4.1978, с. 5.
гюлева, Веселина. и ако някой утре ти каже,/че разрешени са всички проблеми,/ти не бързай 

да прибираш острата шпага... (стихотворение.) В програмата на спектакъла.
Димитров, михаил. „тримата мускетари“ оживяват... (репортаж от репетиция.) отечествен зов 

(Враца), бр. 1, 3.1.1978, с. 8.
монова, Дора. търсенията на колектива. театър, 1978, бр. 7, с. 33-35.
с., В. Динамичен спектакъл. септемврийско слово (михайловград), бр. 2578, 4.4.1978.
снимка от спектакъла.народнакултура, бр. 34, 25.8.1978, с. 4.
спектакъл на младите... (разговор с режисьора таско гигов.) отечествен зов (Враца), бр. 92, 

2.12.1977, с. 3.
справочник. отечествен зов (Враца), бр. 8, 27.1.1978, с. 2.
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285. Л ю б о в  п о д  б р я с т о в е т е, от Юджин о’нийл. превод от 
английски на георги Данаилов.

Постановка Николай Колов. сценография асен митев (гост). музика Юри 
ступел.

В ролите
кейбът – никола Дадов
абби – Юлия ганчева
ибън – илия караиванов
саймън – ивайло Диков
питър – георги горанов
иван атанасов
Васил Вачев
к. попов
илия илиев

Премиера на 11 февруари 1978 г.
Отзиви и други текстове

Борисов, илия. „любов под брястовете“ – най-играната пиеса. отечествен зов (Враца), бр. 46, 
13.6.1978, с. 3.

герджиков, станчо. Щедростта на театъра. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 
28, 7.4.1978, с. 5.

„любов под брястовете“ – най-играната пиеса. отечествен зов (Враца), бр. 46, 13.6.1978, с. 3.
монова, Дора. търсенията на колектива. театър, 1978, бр. 7, с. 33-35.
славова, корнелия. „страсти под брястовете“ или за българските страсти по(д) о’нийл. В 

„американската драма на българска сцена: театърът като превод на култури“, издател-
ство „полис“, с., 2014, с. 58.

снимка от спектакъла. театър, 1978, бр. 7, I корица.
справочник. отечествен зов (Враца), бр. 12, 10.2.1978, с. 2.

286. Д е в е т  п е с н и  з а  А п о с т о л а, от пелин пелинов. текст на 
песните от миряна Башева.

Постановка Любомир Дековски. сценография петър Яков. музика Юри 
ступел. 

В ролите
Даскал никола – александър александров
сюлейман решад – Васил Банов
осман бей – Веско Зехиров
павел каменски – иван атанасов
мехмед али – митко марков
Йордан Филипов – илия иванов
рада – малина мирчовска
ефросина николова
георги горанов
Дария горанова
николай асенов

Премиера на 19 април 1978 г.
Първа постановка на пиесата.
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На 13.6.1978 г. играна в новия Дворец на културата във Враца. Това е първото 
представление в новия дом на театъра.

На 3.7.1978 г. играна на V национален преглед на историческата драма и те-
атър „Поглед към вековете“ във Велико Търново, където Васил Банов 
получава III награда за актьорско майсторство.

Отзиви и други текстове
Добрев, чавдар. история и съвременност. (За прегледа във Велико търново.) народна култура, 

бр. 28, 14.7.1978, с. 1 и 4.
извор на мъдрост и родолюбие. (За прегледа във Велико търново.) театър, 1978, бр. 9, с. 3.
инджева, невяна. минало и съвременност. (За прегледа във Велико търново.) работническо 

дело, юни 1978.
карданов, георги. мелпомена влезе в своя храм! (В новооткрития Дворец на културата във 

Враца.) отечествен зов (Враца), бр. 47, 16.6.1978, с. 2.
костов, кирил. още веднъж за подвига. отечествен фронт, бр. 10404, 15.9.1978.
монова, Дора. търсенията на колектива. театър, 1978, бр. 7, с. 33-35.
награди на националния преглед на историческата драма и театър „поглед към вековете“. 

театър, 1978, бр. 9, с. 4.
панова, снежина. с епичен обхват и художествено разнообразие. национален преглед на 

историческата драма и театър. литературен фронт, бр. 30, 27.7.1978, с. 3.
„поглед към вековете“ – В. търново 1978 г. В „митев, иван. театърът, наречен кисимов. 1970-

2020. спомени за отминалото време, хората и оставената диря!“, издателство „Фабер“, 
Велико търново, 2020, с. 124-125.

правдев, николай. небитие или безсмъртие. литературен фронт, бр. 45, 9.11.1978, с. 3.
премиера на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 32, 21.4.1978, с. 2.
цолов, Димитър. изворите на безсмъртието. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 

43, 2.6.1978, с. 2.

287. М е д и к а м е н т о з н о  о т р а в я н е, от Васил мирчовски.
Постановка Таско Гигов. сценография Венелин Върбанов.
В ролите

малина мирчовска
спас начев
светла ковачева
георги пенчев

Премиера на 28 април 1978 г. (Камерна зала).
Отзиви и други текстове

Дни на камерните театрални постановки. отечествен зов (Враца), бр. 33, 25.4.1978, с. 2.

288. К р и м и н а л н а  п е с е н, пиеса в 2 части от иван радоев.
Постановка Таско Гигов. сценография Варя узунова.
В ролите

ивайло Диков
катя попова
марина котева
Христо рашков
павел савов
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георги горанов
надежда тержуманова
светла ковачева

Премиера на 10 май 1978 г.
„Посвещава се на IV-тата Национална партийна конференция“.

Отзиви и други текстове
нова премиера на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 37, 12.5.1978, с. 2.

Сезон 1978/1979
Директор Никола Дадов.

289. П р о ц е с ъ т  п р о т и в  б о г о м и л и т е, трагедия от стефан 
цанев. текст на песните от стефан цанев.

Постановка Таско Гигов. сценография Венелин Върбанов. музика и музи-
кално оформление сергей Джоканов.

В ролите
палач – павел савов
пазач – спас начев
Борил – Веско Зехиров, Христо рашков
целгуба – надежда тержуманова, марина котева
принцеса мария – галя александрова
патриарх – ивайло Диков
презвитер козма – георги горанов
ана комнина – светла ковачева
роберт Бугър, временно петър – красимир ранков
Босота – митко марков
поп стефан – никола Фердинандов
мария – лина гладийска
авитох – иван гайдарджиев
Йоан кукузел – георги пенчев
адвокат на ХХ век – калчо константинов
кощунници – сътрудници
Болярски съвет – сътрудници
Хор от деца – сътрудници
стражи, Бързописци, подслушвачи – сътрудници

Премиера на 9 ноември 1978 г.
Отзиви и други текстове

Боздуганов, никола. разнообразие в съвременната тема. поредица от премиери на пиеси за 
предстоящия Шести национален преглед на българската драма и театър. отечествен 
фронт, бр. 10508, 13.2.1979, с. 4.

Боздуганов, никола. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии на те-
атралните наблюдатели. сезон 1978/1979 година“, т. 3, издание на саБ, с., 1980, с. 52-77.

Врачанският театър откри своя сезон. отечествен зов (Враца), бр. 89, 10.11.1978, с. 2.
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290. К а к  с е  о б и р а  е д н а  б а н к а, от сами Фаяд. превод от 
италиански на илияна Друмева.

Постановка Мария Козарова (гост, дипломна работа). сценография петър 
Яков. музика Йордан Желязков.

В ролите
агостино капече – калчо константинов
реджина – марина котева
Дон гаспаре – иван гайдарджиев
тонино – красимир ранков, илия иванов
Джулиана – ефросина николова
Вдовицата алтавила – цветана гайдарджиева
Директорът – павел савов

Премиера на 16 януари 1979 г.
Отзиви и други текстове

Боздуганов, никола. Защо се обира една банка? отечествен зов (Враца), бр. 9, 2.2.1979, с. 16.
Боздуганов, никола. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии на те-

атралните наблюдатели. сезон 1978/1979 година“, т. 3, издание на саБ, с., 1980, с. 52-77.
Дековска, стефка (драматург на театъра). За кого удря часът... В програмата на спектакъла.
нова премиера на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 5, 19.1.1979, с. 2.

291. Д у х о в е т е  н а  Ц и б р и ц а, по романа на георги алексиев 
„кръстопът на облаци“. Драматизация на любомир Дековски.

Постановка Любомир Дековски. сценография светослав генев (гост). музика 
Юри ступел. постановка на танците цветан тодоров.

В ролите
Вида толовска– Юлия ганчева
толо кръстев – спас начев
гълъбина толовска – лина гладийска
крум мислиев – красимир ранков
лукстрезов-син – никола Фердинандов
лукстрезов-баща – иван атанасов
трифон Велков – Васил Вачев
Ванко Връпъка – георги горанов
нако американеца (I маска) – митко марков
стефан маджарчето – стефан Делев
сербеза – георги пенчев
гърка – Веско Зехиров
реджо – Христо рашков
мано (II маска) – николай асенов
ленко (III маска) – софрон рацов
полковник гъндерски – иван атанасов
наковица (I жена) – малина мирчовска
стаменковица (II жена) – светла ковачева
Велковица (III жена) – катя попова
майорът – константин цолов
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малкият крум – росен найденов
малката гълъбина – ирена мазнева
синът на гърка – Явор Зехиров
ангел крумов
народът на цибрица – октет „Враца“, студия „младежка сцена“ към 

окръжен младежки дом и сътрудници на театъра 
Духова музика – група от Духовия оркестър при читалище „развитие“

Премиера на 13 февруари 1979 г.
„Посвещава се на 1300-годишнината от основаването на българската дър-

жава“.
На 16.5.1979 г. играна на зоналния етап от Националния преглед на бъл-

гарската драма и театър във Враца, където Веско Зехиров получава 
III награда за актьорско майсторство.

Отзиви и други текстове
Боздуганов, никола. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии на те-

атралните наблюдатели. сезон 1978/1979 година“, т. 3, издание на саБ, с., 1980, с. 52-77.
Вучков, Юлиан. Враца. районни прегледи. театър, 1979, бр. 8, с. 23-37.
груева, Весела. кръстопът на облаци. пулс, бр. 18, 28.8.1979, с. 10.
„Духовете на цибрица“. четири мнения за новата премиера на Врачанския театър. (разговор 

на георги Бончев с автора георги алексиев „Враца трябва да ме приеме като свой“, 
разговор на георги Бончев с режисьора любомир Дековски „ключ към психологията 
на българина“, недялка митрофанова „мащабно завоевание“, елена цанова „истинска 
българска пиеса“.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 15, 23.2.1979, с. 1-2.

какво мислят създателите. (изказвания на георги алексиев и любомир Дековски.) септем-
врийско слово (монтана), бр. 2732, 5.4.1979.

награди на районните прегледи на българската драма и театър. театър, 1979, бр. 8, с. 47-53.
нова премиера на Врачанския драматичен театър. отечествен зов (Враца), бр. 13, 16.2.1979, с. 2.
чалъков, недялко. Докосване до въжделенията на народа. септемврийско слово (монтана), 

бр. 2732, 5.4.1979.

292. Л е г е н д а  з а  м а й к а т а, от кръстьо Дренски.
Постановка Таско Гигов. сценография петър Яков.
В ролите

майката – катя попова
марин – калчо константинов
никола – георги горанов
цветан – Христо рашков

Премиера на 30 март 1979 г. (Камерна сцена).
Отзиви и други текстове

атанасова, недялка. легенда за майката. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 40, 
23.5.1979, с. 3.

Боздуганов, никола. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии на те-
атралните наблюдатели. сезон 1978/1979 година“, т. 3, издание на саБ, с., 1980, с. 52-77.

митрофанова, недялка. легенда за майката. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 
40, 23.5.1979, с. 3.

правдев, николай. органика и всеотдайност. размисли след последното представление на 
актрисата катя попова. отечествен зов (Враца), бр. 80, 14.10.1980, с. 8.

справочник. отечествен зов (Враца), бр. 25, 30.3.1979, с. 2.



Сезон 1979/1980

177

293. П о к а н а  о т  П а р и ж, пиеса в 2 части от панчо панчев.
Постановка Николай Колов. Асистент-режисьор Георги Горанов. сцено-

графия Венелин Върбанов.
В ролите

Бай Васил – никола Дадов
гелето – илия иванов
корнелия – лина гладийска
сирма – марина котева
надежда личева – галя александрова
надежда мичева – ефросина николова
Даскалов – георги пенчев
калина стоева – светла ковачева
Директорката – Юлия ганчева
радето – павлета Данова
николай – стефан Делев
стефанова – малина мирчовска
гелето – георги иванов

Премиера на 24 април 1979 г.
На 17.5.1979 г. играна на зоналния етап от Националния преглед на българ-

ската драма и театър във Враца, където Николай Колов получава II 
награда за режисура, Венелин Върбанов получава III награда за сцено-
графия, Стефан Делев получава III награда за актьорско майсторство.

Отзиви и други текстове
Боздуганов, никола. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии на те-

атралните наблюдатели. сезон 1978/1979 година“, т. 3, издание на саБ, с., 1980, с. 52-77.
Вучков, Юлиян. Възможности и резултати. районен преглед – Враца. народна култгура, бр. 

24, 15.6.1979, с. 4.
Вучков, Юлиан. Враца. районни прегледи. театър, 1979, бр. 8, с. 23-37.
Завърши Шестият зонален преглед на българската драма и театър. (публикувани са наградите.) 

отечествен зов (Враца), бр. 42, 1.6.1979, с. 3.
награди на районните прегледи на българската драма и театър. театър, 1979, бр. 8, с. 47-53.
нова премиера на Врачанския театър. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 34, 

27.4.1979, с. 3.

Сезон 1979/1980
Директор Николай Правдев. Постъпват режисьорите Петър Бакалов  

и Константин Христов. Новопостъпили актьори: Петя Силянова, 
Йордан Желязков, Ивайло Герасков, Красимир Ранков, Йорданка 

Любенова и други.
Силната млада трупа създава Младежката сцена „Пулс“.

294. К о й  у б и  т в о я  б р а т ?, от Юлиус едлис. превод от руски на 
таско гигов.

Постановка Таско Гигов. сценография петър Яков. Фотография никола Друмев.
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В ролите
аз – никола Фердинандов
той – спас начев
момичето – Йорданка любенова

Премиера на 5 октомври 1979 г. (Камерна сцена).
„Посвещава се на 35-годишнината от победата над фашистка Германия“.
Първа постановка на пиесата у нас.

Отзиви и други текстове
Бончев, георги. Диалог за едно творческо начало. (разговор със севелина гьорова, ана иванова, 

Валентин стойчев, Ювелина попова, никола Боздуганов, атанас Бояджиев, любомир 
Дековски и николай колов за новите постановки на театъра.) отечествен зов (Враца), 
бр. 2, 8.1.1980, с. 1 и 8.

Бончев, георги. моята позиция – добрият човек. (разговор с автора Юлиус едлис.) отечествен 
зов (Враца), бр. 14, 19.2.1980, с. 8.

Бояджиев, атанас. труден, противоречив, обнадеждаващ. (За първата половина на театралния 
сезон.) отечествен зов (Враца), бр. 11, 8.2.1980, с. 16.

Врачанският драматичен театър откри своя сезон. отечествен зов (Враца), бр. 77, 9.10.1979, с. 2.
иванова, ана. по-дръзновени творчески цели. работническо дело, бр. 38, 7.2.1980.
русинова, красимира. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии 

на театралните наблюдатели. сезон 1979/1980 година“, т. III, издание на саБ, с., 1980, 
бр. 6, с. 147-165.

снимка от спектакъла. театър, 1980, бр. 4, III корица.
Филипова, красимира. отново за нравствеността. театър, 1980, бр. 1, с. 15-17.

295. М и н и а т ю р и  („Любоф“ от мърей Шизгал и „Предложение“ от 
антон п. чехов).

Постановка Георги Попов (гост, режисьор на „любоф“) и Румен Томов (ре-
жисьор на „предложение“).

В ролите
Любоф

милт менвил – ивайло герасков
елен – Йорданка любенова
Хари Берлин – Йордан Желязков

Предложение
степан степанович чубуков – митко марков
наталия степановна чубукова – петя силянова (дебют)
иван Василиевич ломов – Йордан Желязков

Премиера 16 ноември 1979 г. (Камерна сцена).
Младежка сцена.
На 22.12.1980 г. Петя Силянова получава годишната награда на САБ за млада 

актриса в драматичен театър за сезон 1979/1980.

Отзиви и други текстове
Боздуганов, никола. творчески доказателства на младите. (равносметка на актьорската игра 

на младите актьори на Врачанския театър за двата сезона.) отечествен зов, приложение 
„Дъга“ (Враца), бр. 3, 11.1.1980, с. 1-2-3.
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Бончев, георги. Диалог за едно творческо начало. (разговор със севелина гьорова, ана иванова, 
Валентин стойчев, Ювелина попова, никола Боздуганов, атанас Бояджиев, любомир 
Дековски и николай колов за новите постановки на театъра.) отечествен зов (Враца), 
бр. 2, 8.1.1980, с. 1 и 8.

Бояджиев, атанас. труден, противоречив, обнадеждаващ. (За първата половина на театралния 
сезон.) отечествен зов (Враца), бр. 11, 8.2.1980, с. 16.

иванова, ана. по-дръзновени творчески цели. работническо дело, бр. 38, 7.2.1980.
наградени врачански актьори. отечествен зов (Враца), бр. 1, 6.1.1981, с. 2.
награди на съюза на артистите в България. народна култура, бр. 1, 1.1.1981, с. 10.
решения на изпълнителното бюро и секретариата на саБ. (За годишните награди.) театрален 

бюлетин, 1981, бр. 1, с. 11-14.
русинова, красимира. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии 

на театралните наблюдатели. сезон 1979/1980 година“, т. III, издание на саБ, с., 1980, 
бр. 6, с. 147-165.

снимка от спектакъла. народна култура, бр. 30, 25.7.1980, с. 4.
справочник. отечествен зов (Враца), бр. 88, 16.11.1979, с. 2.

296. Н и е ,  д о л у п о д п и с а н и т е, пиеса в 2 части от александър 
гелман. превод от руски на снежина каменова.

Постановка Васил Луканов (гост). сценография Венелин Върбанов.
В ролите

Шиндин – Йордан Желязков (дебют)
Шиндина – петя силянова, лина гладийска
малисов – калчо константинов, Веско Зехиров
Девятов – ивайло Диков
нуйкина – малина мирчовска
семьонов – красимир ранков
кондуктор – Веско Зехиров, калчо константинов
ревизор – георги горанов
полковник от авиацията – митко марков
момиче – лина гладийска, петя силянова
младеж – Христо рашков
пътник с дете – илия иванов
пътник с багаж – илия Йорданов
Жена с дете – надя тержуманова
сержант от милицията – николай асенов

Премиера на 23 ноември1979 г.
Първа постановка на пиесата у нас.

Отзиви и други текстове
Бончев, георги. Диалог за едно творческо начало. (разговор със севелина гьорова, ана иванова, 

Валентин стойчев, Ювелина попова, никола Боздуганов, атанас Бояджиев, любомир 
Дековски и николай колов за новите постановки на театъра.) отечествен зов (Враца), 
бр. 2, 8.1.1980, с. 1 и 8.

Бояджиев, атанас. труден, противоречив, обнадеждаващ. (За първата половина на театралния 
сезон.) отечествен зов (Враца), бр. 11, 8.2.1980, с. 16.

иванова, ана. ние, долуподписаните. отечествен зов (Враца), бр. 6, 22.1.1980, с. 8.
иванова, ана. по-дръзновени творчески цели. работническо дело, бр. 38, 7.2.1980.
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русинова, красимира. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии 
на театралните наблюдатели. сезон 1979/1980 година“, т. III, издание на саБ, с., 1980, 
бр. 6, с. 147-165.

справочник. отечествен зов (Враца), бр. 90, 23.11.1979, с. 2.
Филипова, красимира. отново за нравствеността. театър, 1980, бр. 1, с. 15-17.

297. С л у ч к а  в  з о о п а р к а, от едуард олби.
Постановка Константин Христов. сценография константин Христов.
В ролите

Джери – стефан Делев
питър – красимир ранков

Премиера през ноември 1979 г. (Камерна сцена).
Младежка сцена.

Отзиви и други текстове
Бончев, георги. Диалог за едно творческо начало. (разговор със севелина гьорова, ана иванова, 

Валентин стойчев, Ювелина попова, никола Боздуганов, атанас Бояджиев, любомир 
Дековски и николай колов за новите постановки на театъра.) отечествен зов (Враца), 
бр. 2, 8.1.1980, с. 1 и 8.

Бояджиев, атанас. труден, противоречив, обнадеждаващ. (За първата половина на театралния 
сезон.) отечествен зов (Враца), бр. 11, 8.2.1980, с. 16.

иванова, ана. по-дръзновени творчески цели. работническо дело, бр. 38, 7.2.1980.
митрофанова, недялка. спектакъл – отрицание на отчуждението. отечествен зов, приложение 

„Дъга“ (Враца), бр. 92, 30.11.1979, с. 8.
русинова, красимира. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии 

на театралните наблюдатели. сезон 1979/1980 година“, т. III, издание на саБ, с., 1980, 
бр. 6, с. 147-165.

Хроника на „Дъга“. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 92, 30.11.1979, с. 7.

298. Е л е к т р а  в  ч е р н о, от Юджин о`нийл. превод от английски и 
адаптация на григор павлов.

Постановка Любомир Дековски. сценография нейко нейков (гост). музи-
кално оформление петър камбуров.

В ролите
генерал менон – никола Дадов
кристина – Юлия ганчева
лавиния менон– петя силянова, галя александрова
орин менон – стефан Делев, ивайло герасков
адам Брент – красимир ранков
николай асенов
ефросина николова
георги горанов

Премиера на 5 декември 1979 г.
Отзиви и други текстове

Бончев, георги. Диалог за едно творческо начало. (разговор със севелина гьорова, ана иванова, 
Валентин стойчев, Ювелина попова, никола Боздуганов, атанас Бояджиев, любомир 
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Дековски и николай колов за новите постановки на театъра.) отечествен зов (Враца), 
бр. 2, 8.1.1980, с. 1 и 8.

Бояджиев, атанас. труден, противоречив, обнадеждаващ. (За първата половина на театралния 
сезон.) отечествен зов (Враца), бр. 11, 8.2.1980, с. 16.

иванова, ана. по-дръзновени творчески цели. работническо дело, бр. 38, 7.2.1980.
нова премиера на Врачанския драматичен театър. отечествен зов (Враца), бр. 94, 7.12.1979, с. 2.
русинова, красимира. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии 

на театралните наблюдатели. сезон 1979/1980 година“, т. III, издание на саБ, с., 1980, 
бр. 6, с. 147-165.

справочник. отечествен зов (Враца), бр. 92, 30.11.1979, с. 2.
четири мнения за театралния спектакъл „електра в черно“. (мнения на режисьора любомир Де-

ковски, актьора никола Дадов, журналиста емил Борисов и служителя иван страхилов. 
публикувана е и снимка от спектакъла.) отечествен зов (Враца), бр. 95, 11.12.1979, с. 8.

299. С м е р т ь ю  с м е р т ь  п о п р а в !, по повестта на Борис Васи-
лиев „В списъците не беше зачислен“. Драматургичен вариант на Борис 
Василиев, Юрий Визбор и марк Захаров. превод от руски на Венцел 
райчев. адаптация за камерна сцена на константин Христов.

Постановка Константин Христов. сценография петър Яков. музикално 
оформление константин Христов.

В ролите
плужников – красимир ранков
салников – стефан Делев
Боец от червената армия, немец – Христо рашков
генерала – ивайло Диков
мира – лина гладийска
Христя – катя попова
Федорчук – никола Фердинандов
Валя – милена гераскова
адам свицки – калчо константинов
политрука – митко марков

Премиера на 12 януари 1980 г. (Камерна сцена).
Младежка сцена.
Посветена на 35-годишнината от победата над фашистка Германия и на 

Националната комсомолска конференция.
На 11.4.1980 г. играна на Дните на камерните театрални постановки във 

Враца.
Отзиви и други текстове

митрофанова, недялка. смертью смерть поправ. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), 
бр. 15, 22.2.1980, с. 8.

нова премиера на Врачанския драматичен театър. отечествен зов (Враца), бр. 4, 15.1.1980, с. 2.
русинова, красимира. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии 

на театралните наблюдатели. сезон 1979/1980 година“, т. III, издание на саБ, с., 1980, 
бр. 6, с. 147-165.

Хроника на „Дъга“. (обсъждане на спектакъла.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), 
бр. 15, 22.2.1980, с. 3.
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300. В ъ о б р а ж а е м  р е п о р т а ж  з а  е д и н  а м е р и к а н -
с к и  п о п ф е с т и в а л, политически мюзикъл в 2 части по едно-
именната новела на тибор Дейри. сценична адаптация на Шандор пош. 
превод от унгарски на катя каменова. текст на песните от ана адамис.

Постановка Богдан Сърчаджиев (гост). Художник красимир Вълканов (гост). 
музика габор презер. аранжимент и музикално ръководство Йордан 
Желязков. танци и пластическо оформление атанас самев. Фотограф 
никола Друмев.

В ролите
Франтишек – Веско Зехиров
рене – ивайло герасков
свидетел – ивайло герасков
птица – ивайло герасков
Джошуа – илия иванов
мъж на мариан – илия иванов
Бивърлей – Йорданка любенова
Йожеф – Йордан Желязков
мануел – красимир ранков
Шериф – красимир ранков
Хуана – лина гладийска
мариан – марина котева
Девойка – милена гераскова
Бил – митко марков
естер – петя силянова
момчето – стефан Делев
ангел на ада – Христо рашков
Девойки, младежи – сътрудници

Премиера на 23 януари 1980 г.

Отзиви и други текстове
нова премиера на Врачанския драматичен театър. отечествен зов (Враца), бр. 7, 25.1.1980, с. 2.
правдев, николай. рок срещу диско. В програмата на спектакъла.
русинова, красимира. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии 

на театралните наблюдатели. сезон 1979/1980 година“, т. III, издание на саБ, с., 1980, 
бр. 6, с. 147-165.

301. Гл е д н а  т о ч к а, от Василий Шукшин.
Постановка Константин Христов. сценография константин Христов.
В ролите

никола Фердинандов
стефан Делев
ивайло герасков
старецът – георги горанов
надежда тержуманова
калчо константинов
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лина гладийска
красимир ранков
иван гайдарджиев
лиляна павлова

Премиера на 17 април 1980 г.
Отзиви и други текстове

премиера на Врачанския драматичен театър. отечествен зов (Враца), бр. 31, 18.4.1980, с. 3.
русинова, красимира. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии 

на театралните наблюдатели. сезон 1979/1980 година“, т. III, издание на саБ, с., 1980, 
бр. 6, с. 147-165.

302. В ъ л ц и  н е м а, от панчо панчев.
Постановка Николай Колов. сценография Венелин Върбанов. музикално 

оформление Бенедикт молхов.
В ролите

галя александрова
ефросина николова
ивайло Диков
черньо – Веско Зехиров
Белчо – Йордан Желязков
Зюмбюлка – петя силянова
лина гладийска
никола Дадов
Юлия ганчева
спас начев
марина котева
илия иванов
георги горанов

Премиера на 15 май 1980 г.
Отзиви и други текстове

Дековска, стефка. има ли вълци и къде са те? нова премиера на Врачанския театър. отечествен 
зов (Враца), бр. 38, 16.5.1980, с. 16.

русинова, красимира. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии 
на театралните наблюдатели. сезон 1979/1980 година“, т. III, издание на саБ, с., 1980, 
бр. 6, с. 147-165.

справочник. отечествен зов (Враца), бр. 38, 16.5.1980, с. 2.
Христов, константин. тънък сатиричен диалог. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), 

бр. 40, 23.5.1980, с. 2.
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Сезон 1980/1981
Главен художествен ръководител Иван Кондов.

303. В  М о л д о в а н к а  с в и р е ш е  ц и г у л к а, романтична 
драма от олег сосин. превод от руски на лиляна герова.

Постановка Константин Христов. сценография константин Христов. Ху-
дожник Дичо Дичев.

В ролите
Борис – стефан Делев
пирокс – красимир ранков
рая – Йорданка любенова
Фьокла – ивайло герасков
галя – лилия ранкова

Премиера на 29 септември 1980 г. (В Оряхово)
Премиера във Враца на 14.10.1980 г.
„Посвещава се на 110-годишнината от рождението на В. И. Ленин и Национал-

ната конференция на младата художественотворческа интелигенция“.
Играна на Ленинските театрални дни в София, 25-31.10.1980 г.

Отзиви и други текстове
гьорова, севелина. непреходна тема. (За лениновите театрални дни в софия.) литературен 

фронт, бр. 46, 13.11.1980, с. 3.
ленински театрални дни в столицата. народна култура, бр. 44, 31.10.1980, с. 4.
митрофанова, недялка. В молдованка свиреше цигулка. отечествен зов, приложение „Дъга“ 

(Враца), бр. 85, 31.10.1980, с. 2.
панева, лада. с темата на революцията. (За ленинските театрални дни.) народна култура, бр. 

46, 14.11.1980, с. 3.
русинова, красимира. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии 

на театралните наблюдатели. сезон 1980/1981година“, т. III, издание на саБ, с., 1982, 
бр. 10, с. 119-140.

сейкова, надежда. младите във Врачанския театър. пред националната конференция на кул-
турата за работата с младите творци. народна култура, бр. 42, 17.10.1980, с. 4.

снимка от спектакъла. театър, 1981, бр. 2, III корица.
стайков, Димитър. човек на всички времена. (За ленинските театрални дни.) пулс, бр. 46, 

11.11.1980, с. 3.
цветков, Димитър. премиера на Врачанския драматичен театър. отечествен зов (Враца), бр. 

77, 3.10.1980, с. 2.

304. Б о я н  М а г ь о с н и к ъ т, от камен Зидаров.
Постановка Любомир Дековски. сценография Венелин Върбанов и елена 

трендафилова. музика михаил Шишков.
В ролите

цар петър – стефан Делев
Боян – красимир ранков
царица ирена – марина котева
георги сурсувул – ивайло Диков
царица ана – ана костова
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патриарх Дамян – Веско Зехиров
поп Богомил – Димитър Димитров
I войвода (смилец) – спас начев
II войвода – иван атанасов
III войвода – илия иванов
IV войвода – павел савов

Премиера на 6 октомври 1980 г.
„Посвещава се на 1300-годишнината от създаването на Българската дър-

жава“.
На 20.5.1981 г. Венелин Върбанов получава Наградата на Окръжния народен 

съвет-Враца за сценография.
Отзиви и други текстове

митрофанова, недялка. Боян магьосникът. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 
93, 28.11.1980, с. 2.

награди на окръжния народен съвет. отечествен зов (Враца), бр. 41, 26.5.1981, с. 3.
премиера на Врачанския драматичен театър. отечествен зов (Враца), бр. 78, 7.10.1980, с. 2.
русинова, красимира. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии 

на театралните наблюдатели. сезон 1980/1981 година“, т. III, издание на саБ, с., 1982, 
бр. 10, с. 119-140.

сейкова, надежда. младите във Врачанския театър. пред националната конференция на кул-
турата за работата с младите творци. народна култура, бр. 42, 17.10.1980, с. 4.

снимка от спектакъла. театър, 1981, бр. 2, трета корица.

305. Д о х о д н о  м я с т о, комедия от александър островски.
Постановка Димитър Гочев. сценография александрина игнатова (гост). 

музика Йордан Желязков.
В ролите

Вишневски – никола Фердинандов
Жадов – ивайло герасков
Белогубов – Йордан Желязков, Христо рашков
Юсов – георги горанов
кукушкина – цветана гайдарджиева
Вишневска – лилия ранкова (дебют)
полина – любов павлова-токова
Юлинка – лина гладийска
Досужев – Дичо Дичев

Премиера на 8 октомври 1980 г. (В Мездра).
Премиера във Враца на 4.11.1980 г.
През януари 1981 г. е 50-о представление.
На 20.5.1981 г. Димитър Гочев получава Наградата на Окръжния народен 

съвет-Враца за режисура, Георги Горанов получава Наградата на Ок-
ръжния народен съвет-Враца за ролята на Юсов.

Отзиви и други текстове
Велин, иван. четвъртата премиера за сезона. отечествен зов (Враца), бр. 79, 10.10.1980, с. 3.
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гьорова, севелина. обнадеждаваща режисура. (трети материал от поредицата „обсъждаме 
годишната продукция на Врачанския драматичен театър“.) отечествен зов (Враца), бр. 
55, 14.7.1981.

гьорова, севелина. актьорски постижения през изтеклия театрален сезон. театър, 1981, бр. 
10, с. 27-34.

Дековска, стефка. на театър – като на театър. отечествен зов (Враца), бр. 2, 9.1.1981, с. 16.
младенов, Бойко. публиката против театъра или театърът против себе си. Враца, есен, 1980 

година. отечествен зов (Враца), бр. 49, 23.6.1981, с. 6; бр. 51, 30.6.1981, с. 4-5; бр. 56, 
17.7.1981, с. 12.

награди на окръжния народен съвет. отечествен зов (Враца), бр. 41, 26.5.1981, с. 3.
нова премиера. отечествен зов (Враца), бр. 87, 7.11.1980, с. 3.
попова, Ювелина. сезон творчески. (В рубриката „обсъждаме годишната продукция на Вра-

чанския драматичен театър“.) отечествен зов (Враца), бр. 53, 7.7.1981, с. 5.
русинова, красимира. В търсене на съвременната театралност. (В рубриката „обсъждаме 

годишната продукция на Врачанския драматичен театър“.) отечествен зов (Враца), бр. 
52, 3.7.1981, с. 9.

русинова, красимира. публиката расте заедно с театъра. театър, 1981, бр. 8, с. 31-33.
русинова, красимира. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии 

на театралните наблюдатели. сезон 1980/1981 година“, т. III, издание на саБ, с., 1982, 
бр. 10, с. 119-140.

стефанов, орлин. сезон, интересен за размисли. (четвърти материал от поредицата „обсъждаме 
годишната продукция на Врачанския драматичен театър“.) отечествен зов (Враца), бр. 
56, 17.7.1981, с. 12.

стефанов, орлин. търсенията на режисьора. театър, 1982, бр. 5, с. 7-13.

306. Ф а н т а з и и т е  н а  Ф а р я т и е в, от алла соколова. превод 
от руски на Бистра атанасова.

Постановка Петър Бакалов (дебют). сценография петър Яков. музикално 
оформление светослав Данаилов.

В ролите
Фарятиев – калчо константинов, пламен сираков
лелята – малина мирчовска
майката – Юлия ганчева
александра – петя силянова
люба – Йорданка любенова

Премиера на 28 октомври 1980 г. (Камерна сцена).
На 17.11.1980 г. играна в София на сцената на Театър „София“.
На 14, 16 и 17.1.1981 г. в постановката гостуват актьорите от Народния 

театър „Иван Вазов“ Сава Хашъмов (в ролята на Фарятиев) и Виолета 
Гиндава (в ролята на Люба).

На 20.5.1981 г. Петя Силянова получава Наградата на Окръжния народен 
съвет-Враца за ролята на Александра.

Отзиви и други текстове
Богданова, елена. младите представят... на сцената на театъра на окръзите. народна култура, 

бр. 48, 28.11.1980, с. 5.
гастроли на столични актьори на врачанска сцена. отечествен зов (Враца), бр. 4, 16.1.1981, с. 2.
Димов, антон. гостуване в столицата. работническо дело, бр. 322, 17.11.1980.
награди на окръжния народен съвет. отечествен зов (Враца), бр. 41, 26.5.1981, с. 3.
нова премиера на Врачанския драматичен театър. отечествен зов (Враца), бр. 85, 31.10.1980, с. 2.
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русинова, красимира. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии 
на театралните наблюдатели. сезон 1980/1981 година“, т. III, издание на саБ, с., 1982, 
бр. 10, с. 119-140.

снимка от спектакъла. театър, 1981, бр. 2, III корица.
снимка от гастрола на столичните артисти. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 

8, 30.1.1981, с. 3.
стефанов, орлин. сезон, интересен за размисли. (четвърти материал от поредицата „обсъждаме 

годишната продукция на Врачанския драматичен театър“.) отечествен зов (Враца), бр. 
56, 17.7.1981, с. 12.

307. Е с е н т а  н а  с л е д о в а т е л я, от георги Данаилов.
Постановка Константин Христов. сценография петър Яков. музикално 

оформление константин Христов.
В ролите

андреев – красимир ранков
петров – георги горанов
милев – митко марков
сарафов – никола Фердинандов
мария – лилия ранкова
Жената на петров – Венета карамихова
елена – марина котева
иванов – спас начев
Христова – сътрудник
алексиев – калчо константинов

Премиера на 3 февруари 1981 г.
От 15 до 28.6.1981 г. играна на гастрол в Суми, СССР.

Отзиви и други текстове
митрофанова, недялка. „есента на следователя“ – спектакъл за нашето време. отечествен зов, 

приложение „Дъга“ (Враца), бр. 16, 27.2.1981, с. 7.
накратко. отечествен зов (Враца), бр. 11, 10.2.1981, с. 2.
русинова, красимира. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии 

на театралните наблюдатели. сезон 1980/1981 година“, т. III, издание на саБ, с., 1982, 
бр. 10, с. 119-140.

три от многото въпроси, които бихме могли да зададем на режисьора константин Христов. В 
програмата за спектакъла.

308. Х и т р и н и т е  н а  С к а п е н, от Жан-Батист молиер. превод 
на стефка Дековска, стефан Делев, Йордан Желязков и Димитър гочев.

Постановка Димитър Гочев. сценография александрина игнатова (гост). 
музикално оформление Йордан Желязков.

В ролите
аргант – ивайло Диков
Жеронт – Веско Зехиров
леандър – ивайло герасков
октав – стефан Делев
Зербинета – ефросина николова
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Хеацинта – любов павлова-токова
скапен – Йордан Желязков
силвестър – Дичо Дичев
цветана гайдарджиева
лина гладийска
лилия ранкова
никола Фердинандов
георги горанов

Премиера на 4 март 1981 г. (в Борован).
Отзиви и други текстове

гьорова, севелина. обнадеждаваща режисура. (трети материал от поредицата „обсъждаме 
годишната продукция на Врачанския драматичен театър“.) отечествен зов (Враца), бр. 
55, 14.7.1981.

гьорова, севелина. актьорски постижения през изтеклия театрален сезон. театър, 1981, бр. 
10, с. 27-34.

попова, Ювелина. сезон творчески. (В рубриката „обсъждаме годишната продукция на Вра-
чанския драматичен театър“.) отечествен зов (Враца), бр. 53, 7.7.1981, с. 5.

премиера на Врачанския театър. работническо дело, бр. 64, 5.3.1981.
русинова, красимира. В търсене на съвременната театралност. (В рубриката „обсъждаме 

годишната продукция на Врачанския драматичен театър“.) отечествен зов (Враца), бр. 
52, 3.7.1981, с. 9.

русинова, красимира. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии 
на театралните наблюдатели. сезон 1980/1981 година“, т. III, издание на саБ, с., 1982, 
бр. 10, с. 119-140.

стефанов, орлин. сезон, интересен за размисли. (четвърти материал от поредицата „обсъждаме 
годишната продукция на Врачанския драматичен театър“.) отечествен зов (Враца), бр. 
56, 17.7.1981, с. 12.

стефанов, орлин. търсенията на режисьора. театър, 1982, бр. 5, с. 7-13.

309. Ж е н с к о  ц а р с т в о, народна приказка от стефан л. костов. 
сценичен вариант на петър Бакалов.

Постановка Петър Бакалов. сценография михаил михайлов (гост). музи-
кално оформление петър карагенов. танци иван лилов. Художник на 
плаката и програмата В. Шонев.

В ролите
Божил – Христо рашков
Злата – лина гладийска
стоян – пламен сираков
райна – петя силянова
иван – огнян узунов
кметицата – надя тержуманова
св. петър – павел савов
св. николай – иван атанасов
пъдар – илия Йорданов
Дядо еньо – Димитър Димитров
стражарки, съветнички, монаси, народ

Премиера на 8 април 1981 г.
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Отзиви и други текстове
митрофанова, недялка. „Женско царство“ във Враца. отечествен зов, приложение „Дъга“ 

(Враца), бр. 32, 24.4.1981, с. 2.
нова премиера на Врачанския драматичен театър. отечествен зов (Враца), бр. 29, 14.4.198, с. 2.
русинова, красимира. публиката расте заедно с театъра. театър, 1981, бр. 8, с. 31-33.
русинова, красимира. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии 

на театралните наблюдатели. сезон 1980/1981 година“, т. III, издание на саБ, с., 1982, 
бр. 10, с. 119-140.

справочник. отечествен зов (Враца), бр. 28, 10.4.1981, с. 2.
стефанов, орлин. сезон, интересен за размисли. (четвърти материал от поредицата „обсъждаме 

годишната продукция на Врачанския драматичен театър“.) отечествен зов (Враца), бр. 
56, 17.7.1981, с. 12.

310. Ч и м и, пиеса за деца от Борис априлов.
Постановка Митко Марков.
Премиера през сезон 1980/1981.
Спектакъл за деца.

Отзиви и други текстове
русинова, красимира. публиката расте заедно с театъра. театър, 1981, бр. 8, с. 31-33.

Сезон 1981/1982
Режисьори Димитър Гочев, Андрей Калудов, Константин Христов, 

Петър Бакалов. Художници Петър Яков, Венелин Върбанов,  
Валя Радоева, Миглена Казаска. Драматурзи Димитър Чернев  

и Бойко Младенов.

311. Р е й с, от станислав стратиев.
Постановка Андрей Калудов. Декор и костюми Венелин Върбанов. музикално 

оформление светослав Данаилов.
В ролите

разумен – Веско Зехиров
неразумен – Христо рашков
Виртуоз – калчо константинов
Влюбен – илия иванов, ибиш орханов
Влюбена – лилия ранкова
мъж – ивайло Диков
Жена – ана костова
алдомировци – любомир кънев, Дичо Дичев
Безотговорния – пламен сираков
теодор гайдарджиев

Премиера на 22 септември 1981 г.
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Отзиви и други текстове
Врачанският театър откри своя сезон. отечествен зов (Враца), бр. 76, 25.9.1981, с. 2.
За първата си среща със своите зрители през новия театрален сезон... отечествен зов (Враца), 

бр. 70, 4.9.1981, с. 16.
Зрители обсъждат театралния спектакъл „рейс“. (публикуват се 4 мнения на зрители.) оте-

чествен зов (Враца), бр. 87, 3.11.1981, с.5.
русинова, красимира. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии 

на театралните наблюдатели. сезон 1981/1982 година“, т. III, издание на саБ, с., 1983, 
бр. 14, с. 113-132.

чернев, Димитър. спектакълът „рейс“: срещу жестокостта, която не е… смешна. отечествен 
зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 94, 27.11.1981, с. 8.

312. П е п е р у д и т е  с а  с в о б о д н и, от леонард герш. текстове на 
песните от сергей Д. методиев и Йордан Желязков.

Постановка Петър Бакалов. сценография петър Яков. костюми петър Бака-
лов. музикално оформление Юри ступел. музика на песните Юри ступел 
и Йордан Желязков. Художник на програмата петър Яков. графики любен 
Диманов. редактор на програмата Димитър чернев.

В ролите
Дон Бъкър – Йордан Желязков
Жил тънър – лина гладийска
госпожа Бъкър – Венета карамихова
ралф аустин – тодор мадолев

Премиера на 29 септември 1981 г. (Камерна сцена).
Отзиви и други текстове

Бакалов, петър. колкото върви светът напред, толкова човекът се затваря в себе си... В про-
грамата на спектакъла.

милева, румяна. Две творчески сполуки. театър, 1982, бр. 4, с. 43-45.
младенов, Бойко. пеперудите са свободни. отечествен зов (Враца), бр. 82, 16.10.1981, с. 16.
нова премиера на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 78, 2.10.1981, с. 2.
русинова, красимира. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии 

на театралните наблюдатели. сезон 1981/1982 година“, т. III, издание на саБ, с., 1983, 
бр. 14, с. 113-132.

чернев, Димитър. пеперудите летят по две. В програмата на спектакъла.

313. В д о в и ц и т е, трагикомедия от акош кертес. превод от унгарски 
на катя каменова.

Постановка Николина Томанова (гост). Декор Венелин Върбанов. костюми 
елена трендафилова (гост). музикално оформление светослав Данаилов.

В ролите
анна – Юлия ганчева
Ханна – надя тержуманова
майката – цветана гайдарджиева
роза – любов павлова-токова
гласът на корнел кашайе е озвучен от иван кондов

Премиера на 21 октомври 1981 г. (Камерна сцена).
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На 4.12.1981 г. играна на II национален преглед на камерните театрални по-
становки във Враца.

Отзиви и други текстове
Въпроси, които не бяха зададени на творческия състав, осъществил постановката по пиесата 

на акош кертес „Вдовиците“, но на които те отговарят със спектакъла. В програмата 
на спектакъла.

нова постановка. работническо дело, бр. 325, 21.11.1981.
нова премиера на Врачанския драматичен театър. отечествен зов (Враца), бр. 84, 23.10.1981, с. 1.
панева, лада. камерният театър. насоки, търсения, проблеми. отечествен зов (Враца), бр. 2, 

8.1.1982, с. 16.
русинова, красимира. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии 

на театралните наблюдатели. сезон 1981/1982 година“, т. III, издание на саБ, с., 1983, 
бр. 14, с. 113-132.

314. К у к л е н  д о м  (Нора), от Хенрик ибсен.
Постановка Елена Цикова (гост). Декор и костюми красимир Вълканов (гост). 

музикално оформление светослав Данаилов. Фотограф никола Друмев. 
програмата състави Бойко младенов.

В ролите
Хелмер – ивайло герасков
нора – петя силянова
Д-р ранк – никола Фердинандов
кристина линде – марина котева
крогстад – огнян узунов
елена – павлета Данова (сътрудник)
георги горанов

Премиера на 3 ноември 1981 г.
Отзиви и други текстове

Бончев, георги. Диалог край зелената маса: младите театрални критици обсъждат младите 
актьори. могат ли спектаклите „нора“ и „емилия галоти“ да се играят на театъра на 
окръзите в столицата? отечествен зов, приложение „Дъга“(Враца), бр. 26, 2.4.1982, с. 7.

Ведов, Валери. пиеса за човешкото доверие. (разговор с режисьора елена цикова. публикувани 
са и 2 снимки от спектакъла.) отечествен зов (Враца), бр. 90, 13.11.1981, с. 16.

коев, Веско. репетиции на „живот и смърт“? театър, 1995, бр. 1-2, с. 37.
малджанска, елеонора. към класиката – с отговорност и творчески. отечествен зов (Враца), 

бр. 96, 5.12.1981, с. 16.
милева, румяна. Две творчески сполуки. театър, 1982, бр. 4, с. 43-45.
митрофанова, недялка. петя силянова (портрет на актрисата.) отечествен зов, приложение 

„Дъга“ (Враца), бр. 16, 26.2.1982, с. 4-5.
нова премиера на Врачанския драматичен театър. отечествен зов (Враца), бр. 88, 6.11.1981, с. 3.
петранов, Борислав. Българската нора. (публикувани са и 2 снимки от спектакъла.) издател-

ство „лик“, с., 2001, с. 81-80.
русинова, красимира. Белият цвят на... борбата. сериозна творческа среща на Врачанския 

театър с драматургията на Хенрик ибсен. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), 
бр. 8, 26.1.1982, с. 7.

русинова, красимира. изпитание на таланта. За младите творци от Врачанския драматичен 
театър. пулс, бр. 35, 21.9.1982, с. 8.

русинова, красимира. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии 
на театралните наблюдатели. сезон 1981/1982 година“, т. III, издание на саБ, с., 1983, 
бр. 14, с. 113-132.
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снимка от спектакъла. (петя силянова и никола Фердинандов.) театър, 1982, бр. 4, I корица.
стойчев, Валентин. при младите творци от Враца. „нощни пазачи“ от стратис карас. „нора“ 

от ибсен. народна култура, бр. 17, 23.4.1982, с. 4.

315. С л е д  с е з о н а, от Димитър начев.
Постановка Андрей Калудов. сценография миглена казаска-попова. музи-

кално оформление светослав Данаилов. плакат миглена казаска.
В ролите

управителят – георги горанов
Жената – лилия ранкова, любов павлова-токова
момичето – румяна мерджанска (дебют), галина ахчийска
младият мъж – Владимир Данченко, любомир кънев

Премиера на 20 ноември 1981 г. (Камерна сцена).
Първа постановка на пиесата у нас.
На 6.12.1981 г. играна на II национален преглед на камерните театрални по-

становки във Враца, където Любов Павлова и Георги Горанов получават 
наградата на Окръжния комитет на ОФ – Враца.

Отзиви и други текстове
6 мнения за премиерата „след сезона“. (изказвания на Димитър начев, андрей калудов, ге-

орги горанов, проф. надежда сейкова, доц. николай николов, красимир милетиев.) 
отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 94, 27.11.1981, с. 8.

калудов, андрей. как става театър една психологическа, „литературна“ пиеса. (разговор с 
режисьора.) В програмата на спектакъла.

награди на Втория национален преглед на камерните театрални постановки – Враца’81. театър, 
1982, бр. 3, с. 26.

начев, Димитър. Защо представихте „след сезона“ на Врачанския драматичен театър? (разговор 
с автора.) В програмата на спектакъла.

русинова, красимира. поетичност и документалност или увеличаване „обема“ на „малкия“ 
театър. Втори национален преглед на камерните театрални постановки – Враца’81. 
театрален бюлетин, 1982, бр. 1, с. 51-60.

русинова, красимира. поетичност и достоверност в камерния театър. (За прегледа във Враца.) 
театър, 1982, бр. 3, с. 23-25.

русинова, красимира. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии 
на театралните наблюдатели. сезон 1981/1982 година“, т. III, издание на саБ, с., 1983, 
бр. 14, с. 113-132.

стайков, Димитър. преображения на младата режисура. театрален бюлетин, 1982, бр. 2, с. 63-76.
червенкова, копринка. реализациите. успехът на „Великденско вино“ и „театър – любов моя“. 

след Втория национален преглед на камерните театри – Враца-81. народна култура, бр. 
51, 18.12.1981, с. 4.

чернев, Димитър. още за „след сезона“. отечествен зов (Враца), бр. 13, 16.2.1982, с. 6.

316. П е т  в е ч е р и, от александър Володин.
Постановка Константин Христов. сценография Валя радоева. музикално 

оформление константин Христов.
В ролите

тамара – надежда тержуманова
илин – никола Фердинандов
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тимофеев – георги горанов
катя – галина ахчийска
слава – Дичо Дичев
Зоя – корнелия пейчинова

Премиера на 3 февруари 1982 г. (Камерна сцена).
Първа постановка на пиесата в страната.

Отзиви и други текстове
театрални постановки. работническо дело, бр. 134, 14.5.1982.
русинова, красимира. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии 

на театралните наблюдатели. сезон 1981/1982 година“, т. III, издание на саБ, с., 1983, 
бр. 14, с. 113-132.

317. Е м и л и я  Га л о т и, от готхолд ефраим лесинг.
Постановка Димитър Гочев. сценография миглена казаска-попова.
В ролите

емилия галоти – румяна мерджанска
принц гонзага – ибиш орханов
маринели – огнян узунов
графиня орсина – лина гладийска
одоардо – никола Дадов
клаудия – Венета карамихова
анджело, калило рота – гриша чернев
граф алиани – тодор мадолев
Владимир Данченко
олег чернев

Деца от представително студио „пионер – Знаме на мира“, Враца.
Премиера на 8 февруари 1982 г.

Отзиви и други текстове
Бончев, георги. Диалог край зелената маса: младите театрални критици обсъждат младите 

актьори. могат ли спектаклите „нора“ и „емилия галоти“ да се играят на театъра на 
окръзите в столицата? отечествен зов,приложение „Дъга“ (Враца), бр. 26, 2.4.1982, с. 7.

нова премиера на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 13, 16.2.1982, с. 2.
панева, лада. емилия галоти. отечествен зов (Враца), бр. 18, 5.3.1982, с. 16.
русинова, красимира. класиката и ние. народна култура, бр. 31, 30.7.1982, с. 5.
русинова, красимира. изпитание на таланта. За младите творци от Врачанския драматичен 

театър. пулс, бр. 35, 21.9.1982, с. 8.
русинова, красимира. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии 

на театралните наблюдатели. сезон 1981/1982 година“, т. III, издание на саБ, с., 1983, 
бр. 14, с. 113-132.

справочник. отечествен зов (Враца), бр. 12, 12.2.1982, с. 2.
театрални постановки. работническо дело, бр. 134, 14.5.1982.
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318. М и л и о н е р ъ т, комедия от Йордан Йовков.
Постановка Константин Христов. сценография Валя радоева. музикално 

оформление константин Христов.
В ролите

масларски – спас начев
г-жа масларска – Юлия ганчева
евгения – стефанка манчева
Д-р Христо кондов – пламен сираков
Бубев – калчо константинов
кокичков – Христо рашков
Фъргов – иван атанасов
г-жа Фъргова – ани костова
любенов – любомир кънев
чунчев – митко марков
Христина – марина котева, ефросина николова
Фанка – любов павлова-токова
гайдар – цвятко найденов
Фотограф – георги ангелов
Д. костова
граждани, гражданки

Премиера на 2 март 1982 г.
Отзиви и други текстове

Боздуганов, никола. „милионерът“, „Делото сагадееви“. отечествен зов, приложение „Дъга“ 
(Враца), бр. 103, 31.12.1982, с. 6.

„милионерът“ на сцената на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 18, 5.3.1982, с. 2.
русинова, красимира. изпитание на таланта. За младите творци от Врачанския драматичен 

театър. пулс, бр. 35, 21.9.1982, с. 8.
русинова, красимира. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии 

на театралните наблюдатели. сезон 1981/1982 година“, т. III, издание на саБ, с., 1983, 
бр. 14, с. 113-132.

театрални постановки. работническо дело, бр. 134, 14.5.1982.

319. Н о щ н и  п а з а ч и, от стратис карас. превод от гръцки на милко 
цонев.

Постановка Петър Бакалов. сценография и костюми Венелин Върбанов. 
музикално оформление Юри ступел.

В ролите
гаврилис – Веско Зехиров
пипис – ивайло Диков
ерофили – малина мирчовска
ана – лилия ранкова

Премиера на 16 март 1982 г. (Камерна сцена).
Първа постановка на пиесата в страната.

Отзиви и други текстове
Бакалов, петър. Великолепна пиеса! сложна, трудна за поставяне... В програмата на спектакъла.
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Диков, ивайло. Животът може да поднесе на човека безброй неприятни неща... В програмата 
на спектакъла.

Зехиров, Веско. „нощни пазачи“ е една изкусно написана пиеса... В програмата на спектакъла.
митрофанова, недялка. спектакъл за вечното човешко очакване. отечествен зов, приложение 

„Дъга“ (Враца), бр. 26, 2.4.1982, с. 7.
нов спектакъл на камерна сцена. отечествен зов (Враца), бр. 22, 19.3.1982, с. 2.
русинова, красимира. изпитание на таланта. За младите творци от Врачанския драматичен 

театър. пулс, бр. 35, 21.9.1982, с. 8.
русинова, красимира. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии 

на театралните наблюдатели. сезон 1981/1982 година“, т. III, издание на саБ, с., 1983, 
бр. 14, с. 113-132.

стойчев, Валентин. при младите творци от Враца. „нощни пазачи“ от стратис карас. „нора“ 
от ибсен. народна култура, бр. 17, 23.4.1982, с. 4.

320. К у к л а - Б у к л а  (Искам да ме боли), от панчо панчев.
Постановка Митко Марков. сценография петър Яков. музика Владо гри-

горов.
В ролите

кукла-Букла – ефросина николова
малка лалка – таня Боянова
мама плама – гинка капитанска
куче недоуче – цветан нецов
майка чайка – снежана Христозова
Джудже – Дария горанова
режисьор – митко марков
симо – капка иванова
Димо – нели лепоева

Премиера през април 1982 г.
Сцена за деца и юноши при театъра.

Отзиви и други текстове
герджиков, станчо. колебания на режисурата в детско-юношеския профил. театър, 1983, бр. 

3, с. 4-7.
митрофанова, недялка. укрепва ново изкуство. (За отдела на театъра за деца и юноши.) оте-

чествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 8, 26.1.1982, с. 7.
митрофанова, недялка. ние, децата и театърът. мисли, породени от посещението на един 

спектакъл. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 34, 30.4.1982, с. 5.
митрофанова, недялка. кой е виновен? (рубрика „каним Ви на дискусията „творец и зрител“.) 

отечествен зов (Враца, приложение „Дъга“), бр. 50, 28.6.1985, с. 7.

321. З д р а в е й  и  с б о г о м, от атол Фюгард.
Постановка Ибиш Орханов. сценография Валя радоева.
В ролите

Джони смит – гриша чернев
Хестер смит – лилия ранкова-славова

Премиера на 5 май 1982 г. (Камерна сцена).
Младежка сцена.
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На 4.7.1982 г. играна в програмата на Театъра на нациите в София, на камер-
ната сцена на Народния театър „Иван Вазов“.

През 1983 г. играна в София, в НДК.
Отзиви и други текстове

каракашев, Владимир. Завладяващо представление. спектакълът „Здравей и сбогом“ от а. 
Фюгард на Драматичния театър – Враца, показан в нДк „людмила Живкова“. пулс, 
бр. 32, 9.8.1983, с. 8.

нова постановка на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 37, 11.5.1982, с. 2.
русинова, красимира. изпитание на таланта. За младите творци от Врачанския драматичен 

театър. пулс, бр. 35, 21.9.1982, с. 8.
русинова, красимира. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии 

на театралните наблюдатели. сезон 1981/1982 година“, т. III, издание на саБ, с., 1983, 
бр. 14, с. 113-132.

322. Ч е р в е н о  и  к а ф я в о, от иван радоев. сценична композиция 
на иван кондов. използвани са и стихове от стихосбирката „аз питам!“ 
на стефан цанев.

Постановка Иван Кондов. Декор и костюми тодор Деков. музика кирил 
Дончев.

В ролите
георги Димитров – петър стойчев (гост от народния театър „иван Вазов“)
Хелер – никола Фердинандов
Д-р Бюнгер – калчо константинов
Дилс – огнян узунов
едел– румяна мерджанска
Херман гьоринг – ивайло Диков
густав – стефан младенов
Фрик – георги горанов
петер траубе – олег чернев
парашкева Димитрова – малина мирчовска
офицер – митко марков
четец – озвучава николина генова

Премиера на 13 май 1982 г.
Постановката е посветена на 100-годишнината от рождението на Георги 

Димитров.
През май 1982 г. колективът на театъра, реализирал постановката „Червено 

и кафяво“ получава Наградата на Окръжния народен съвет-Враца.
Отзиви и други текстове

Ботунски, марин. „аз го нося в сърцето си“. З.а. петър стойчев, изпълнител на ролята на ге-
орги Димитров пред в. „отечествен зов“. (разговор с актьора.) отечествен зов (Враца), 
бр. 42, 28.5.1982 с. 4.

лазарова, галина. „червено и кафяво“ на Врачанска сцена. (разговор с иван кондов. публи-
кувани са и 3 снимки от спектакъла.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 
40, 21.5.1982, с. 4-5.

митрофанова, недялка. Две актьорски сполуки. (на румяна мерджанска и огнян узунов.) 
отечествен зов (Враца), бр. 49, 22.6.1982, с. 8.



Сезон 1982/1983

197

награди на окръжен народен съвет. отечествен зов (Враца), бр. 41, 25.5.1982, с. 2.
нова постановка на Врачанския театър: предстояща премиера на „червено и кафяво“. отечест-

вен зов (Враца), бр. 37, 11.5.1982, с. 2. 
панева, л(ада). утвърждаване на хуманистичното начало. Земеделско знаме, бр. 158, 4.6.1982.
панева, лада. петър стойчев. (портрет.) театър, 1984, бр. 12, с. 22-23.
предстояща премиера на „червено и кафяво“. отечествен зов (Враца), бр. 37, 11.5.1982, с. 2.
русинова, красимира. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии 

на театралните наблюдатели. сезон 1981/1982 година“, т. III, издание на саБ, с., 1983, 
бр. 14, с. 113-132.

спектакъл за георги Димитров. отечествен зов (Враца), бр. 38, 14.5.1982, с. 1.

Сезон 1982/1983
323. Д е л о т о  С а г а д е е в  (Тринадесетият председател), от 

азат абдулин.
Постановка Иван Кондов. сценография тодор Деков.
В ролите

сагадеев – никола Дадов
Закиров – никола Фердинандов
кудашов – олег чернев
кадрия – лилия ранкова
суабан-апа – анна костова
председателят на съда – Димитър Димитров
прокурорът улин – Христо рашков
Баимов – тодор мадолев
назар Вюгин – ивайло Диков
Харисова – галина ахчийска
Халида – Венета карамихова
георги горанов

Премиера на 21 септември 1982 г. (в Хайредин).
Първо представление във Враца на 5.10.1982 г.

Отзиви и други текстове
Боздуганов, никола. Делото сагадеев. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 103, 

31.12.1982, с. 6.
Боздуганов, никола. радостни и горчиви равносметки. отечествен зов, приложение „Дъга“ 

(Враца), бр. 49, 24.6.1983, с. 7.
Боздуганов, никола. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии на 

театралните наблюдатели. сезон 1982/1983 година“, т. III, издание на саБ, с., 1984, бр. 
18, с. 155-174.

Врачанският театър откри новия творчески сезон: премиера на спектакъла „Делото на сага-
деев“. отечествен зов (Враца), бр. 79, 8.10.1982, с. 2.

митрофанова, недялка. анна костова в ролята на саубан-апа. отечествен зов, приложение 
„Дъга“ (Враца), бр. 85, 29.10.1982, с. 8.

наблюдателят на Врачанския драматичен театър рецензира спектаклите „мирандолина“ и 
„Делото сагадеев“. отечествен зов (Враца), 1.12.1982.

обретенова, румяна. „а в началото бе драматургията...“. театър, 1983, бр. 2, с. 26-28.
първата премиера за сезона – на селска сцена. отечествен зов (Враца), бр. 75, 24.9.1982, с. 2.
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324. М и р а н д о л и н а, от карло голдони.
Постановка Андрей Калудов. сценография Валя радоева. музика Юри сту-

пел. танци стоянка Досева.
В ролите

мирандолина – лина гладийска
граф д’албафиорита – георги горанов
маркиз ди Форлипополи – ибиш орханов
слугата – любомир петкашев (дебют)
кавалер ди рипфарта – гриша чернев
Деанира – румяна мерджанска
Фабрицио – стефан младенов
ортензия – корнелия пейчинова

Премиера на 12 октомври 1982 г. (в Борован).
Първо представление във Враца на 9.11.1982 г.

Отзиви и други текстове
Боздуганов, никола. мирандолина. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 103, 

31.12.1982, с. 6.
Боздуганов, никола. радостни и горчиви равносметки. отечествен зов, приложение „Дъга“ 

(Враца), бр. 49, 24.6.1983, с. 7.
Боздуганов, никола. актьорът в паметта на зрителя. театър, 1984, бр. 2, с. 14-16.
Боздуганов, никола. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии на 

театралните наблюдатели. сезон 1982/1983 година“, т. III, издание на саБ, с., 1984, бр. 
18, с. 155-174.

обретенова, румяна. „а в началото бе драматургията...“. театър, 1983, бр. 2, с. 26-28.
снимки от спектакъла. отечествен зов (Враца), бр. 91, 19.11.1982, с. 12.
Хроника на „Дъга“. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 85, 29.10.1982, с. 2.
Хроника на „Дъга“. на 9 т.м. от 19,30 часа в салона на Двореца на културата... отечествен зов, 

приложение „Дъга“ (Враца), бр. 93, 26.11.1982, с. 2.

325. С в а т б а т а  н а  К р е ч и н с к и, комедия от александър В. 
сухово-кобилин.

Постановка Елена Цикова. Декор и костюми красимир Вълканов. музикално 
оформление светослав Данаилов.

В ролите
пьотър константинович муромски – никола Фердинандов
лидочка – лилия ранкова
ана антоновна атуева – марина котева
Владимир Дмитриевич нелкин – Христо рашков
михаил Василевич кречински – Владимир Данченко
иван антонович разплюев – ибиш орханов
никанор савич Бек – георги горанов
Щебнев – гриша чернев
Феодор – Йордан Биков
тихон – олег чернев, георги Врабчев
полицейски чиновник – олег чернев, георги Врабчев
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слугинче – галина ахчийска
Дичо Дичев

Премиера на 27 януари 1983 г.
На 22.2.1983 г. играна в София.

Отзиви и други текстове
Байчинска, светлана. ах, този свят на марионетки. пулс, бр. 23, 7.6.1983, с. 8.
Боздуганов, никола. спектакъл с много достойнства. отечествен зов (Враца), бр. 12, 11.2.1983, 

с. 16.
Боздуганов, никола. радостни и горчиви равносметки. отечествен зов, приложение „Дъга“ 

(Враца), бр. 49, 24.6.1983, с. 7.
Боздуганов, никола. актьорът в паметта на зрителя. театър, 1984, бр. 2, с. 14-16.
Боздуганов, никола. „сватбата на кречински“ във Врачанския театър – атестат за творческа 

зрелост на младите актьори. народна младеж, бр. 102, 30.4.1983.
Боздуганов, никола. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии на 

театралните наблюдатели. сезон 1982/1983 година“, т. III, издание на саБ, с., 1984, бр. 
18, с. 155-174.

премиера на „сватбата на кречински“. отечествен зов (Враца), бр. 9, 1.2.1983, с. 2.
снимки от спектакъла. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 16, 25.2.1983, с. 5.
стефанов, орлин. отстояване на таланта. театър, 1984, бр. 7, с. 6-12.
тодоров, Владислав. рисковете на режисьорската фантазия. народна култура, бр. 10, 11.3.1983, с. 4.
Юрукова, марияна. обещаващо начало. Йордан Биков. (портрет в рубриката „млади сили“.) 

театър, 1986, бр. 8, с. 30-31.

326. О т в ъ д  х о р и з о н т а, от Юджин о`нийл.
Постановка Петър Бакалов. Декор и костюми Венелин Върбанов. музикално 

оформление Юри ступел. Художник на корицата на програмата Венелин 
Върбанов.

В ролите
Джеймс мейо – ивайло Диков
кет мейо – малина мирчовска
капитан Дик скот – спас начев
ендрю мейо – любомир петкашев
роберт мейо – стефан младенов
рут еткинс – Даниела никова
мисис сара еткинс – Венета карамихова
Бен – емил пеняшки
Доктор Фоусет – иван атанасов
георги горанов

Премиера на 16 февруари 1983 г.
Отзиви и други текстове

Боздуганов, никола. радостни и горчиви равносметки. отечествен зов, приложение „Дъга“ 
(Враца), бр. 49, 24.6.1983, с. 7.

Боздуганов, никола. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии на 
театралните наблюдатели. сезон 1982/1983 година“, т. III, издание на саБ, с., 1984, бр. 
18, с. 155-174.

клубни четвъртъци. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 8, 28.1.1983, с. 4.
„отвъд хоризонта“ – предстояща театрална премиера. отечествен зов (Враца), бр. 13, 

15.2.1983, с. 2.
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премиера на „отвъд хоризонта“. отечествен зов (Враца), бр. 15, 22.2.1983, с. 2.
снимки от спектакъла. отечествен зов (Враца), бр. 18, 4.3.1983, с. 8-9.

327. Х е д а  Га б л е р, от Хенрик ибсен.
Постановка Румен Томов. Декор и костюми миглена казаска. музикално 

оформление Димитър Димитров.
В ролите

Йорген тесман – Димитър Димитров
Хеда – надя тержуманова
госпожица Юлиана тесман – цветана гайдарджиева
госпожа теа елвстед – лина гладийска, корнелия пейчинова
господин Брак – митко марков
ейлерт левборг – тодор мадолев
Берта – анна костова

Премиера на 4 март 1983 г.
Отзиви и други текстове

Боздуганов, никола. радостни и горчиви равносметки. отечествен зов (Враца), бр. 49, 24.6.1982.
Боздуганов, никола. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии на 

театралните наблюдатели. сезон 1982/1983 година“, т. III, издание на саБ, с., 1984, бр. 
18, с. 155-174.

нова премиера на Врачанския драматичен театър. отечествен зов (Враца), бр. 19, 8.3.1983, с. 2.

328. К л о п к а, от Димитър начев.
Постановка Христо Кръчмаров (гост). Декори и костюми петър Яков.
В ролите

момичето – галина ахчийска
студентът – олег чернев
Бащата – ивайло Диков
майката – Юлия ганчева
Другарят мицов – Веско Зехиров
Жена му мари – стефка манчева
Бояджията – огнян узунов
мацката – лина гладийска
Дърварят – любомир петкашев

Премиера на 14 април 1983 г. (Камерна сцена).
Отзиви и други текстове

Боздуганов, никола. между комедийното и сериозното. последни постановки на Врачанския 
театър. отечествен зов (Враца), бр. 46, 14.6.1983, с. 4-5.

Боздуганов, никола. радостни и горчиви равносметки. отечествен зов, приложение „Дъга“ 
(Враца), бр. 49, 24.6.1983, с. 7.

Боздуганов, никола. Диалози на съмишленици. За плодотворната работа на някои режисьори 
с млади актьори. пулс, бр. 39, 27.9.1983, с. 8.

Боздуганов, никола. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии на 
театралните наблюдатели. сезон 1982/1983 година“, т. III, издание на саБ, с., 1984, бр. 
18, с. 155-174.
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накратко. последно представление за сезона на „клопка“. отечествен зов (Враца), бр. 52, 
5.7.1983, с. 2.

нова премиера на Врачанския драматичен театър. отечествен зов (Враца), бр. 31, 19.4.1983, с. 2.

329. Ч е т в ъ р т а - п е т а  с т е п е н  п о  с к а л а т а  н а  Р и х т е р, 
от кольо георгиев.

Постановка Димитър Гочев. Декори и костюми миглена казаска. музикално 
оформление Димитър Димитров.

В ролите
стоян – Йордан Биков
Василка – надежда тержуманова
милка – лилия ранкова
ели – румяна мерджанска
пашката – гриша чернев
Д-р Живко Ведров – ибиш орханов
катя – Даниела никова
Димитър Димитров
георги горанов

Премиера на 26 април 1983 г.
На 8.5.1984 г. играна на районния преглед от VII национален преглед на бъл-

гарската драма и театър в Михайловград (Монтана), където Ибиш 
Орханов получава II награда за актьорско майсторство, Лилия Славова 
получава III награда за актьорско майсторство.

Отзиви и други текстове
Боздуганов, никола. между комедийното и сериозното. септемврийско слово (михайловград, 

днес монтана), бр. 3501, 5.5.1984.
Боздуганов, никола. между комедийното и сериозното. последни постановки на Врачанския 

театър. отечествен зов (Враца), бр. 46, 14.6.1983, с. 4-5.
Боздуганов, никола. радостни и горчиви равносметки. отечествен зов,приложение „Дъга“ 

(Враца), бр. 49, 24.6.1983, с. 7.
Боздуганов, никола. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии на 

театралните наблюдатели. сезон 1982/1983 година“, т. III, издание на саБ, с., 1984, бр. 
18, с. 155-174.

Бончев, георги. творчески експеримент и висок професионализъм. седми национален преглед 
на българската драма и театър. (За представянето на районния преглед в михайловград, 
днес монтана.) отечествен зов (Враца), бр. 39, 15.5.1984, с. 8.

Йорданов, Бранимир. младостта на слънцето. отечествен зов (Враца), бр. 40, 18.5.1984, с. 12.
награди на районните прегледи. народна култура, бр. 21, 24.5.1984, с. 7.
награди на районните прегледи на българската драма и театър. театър, 1984, бр. 8, с. 48-54.
нова премиера на Врачанския драматичен театър. отечествен зов (Враца), бр. 34, 29.4.1983, с. 2.
орце, Валентина. нищо, че по сцената не ходят армии. народна младеж, бр. 157, 3.7.1984.
сейкова, надежда. на районния преглед в михайловград... (под общото заглавие „театър, бли-

зък на народа. Завършиха районните прегледи в толбухин, габрово, Ямбол, кърджали, 
кюстендил, михайловград и софия“. публикувани са и наградите на районните прегледи 
за режисура.) литературен фронт, бр. 21, 24.5.1984, с. 3.

сейкова, надежда. михайловград. (За районния преглед на българската драма и театър.) театър, 
1984, бр. 8, с. 30-35. 

стайков, Димитър. театър на непреживяването. септемврийско слово (михайловград, днес 
монтана), бр. 3517, 10.5.1984.



Летопис на Драматично-куклен театър – Враца, 1938 – 2022

202

стайков, Димитър. михайловград. изявен авторски театър. (За районния етап на прегледа.) 
народна култура, бр. 22, 1.6.1984, с. 5.

стайков, Димитър. играта прониква през кожата. размисли след театралния живот и преглед. 
народна култура, бр. 28, 7.7.1989, с. 3.

Сезон 1983/1984
Художествен ръководител Александър Попов.

330. П р и с ъ д а т а  (Над морското равнище), от иван радоев.
Постановка Румен Томов. Декор и костюми миглена казаска. музикално 

оформление светослав Данаилов. Художник на корицата на програмата 
миглена казаска. рисунка в програмата стоян стоянов. Художник на 
портрета на автора в програмата петър къчев.

В ролите
Богомил – гриша чернев
немски-илия – тодор мадолев
Здравко – Йордан Биков
иван – Димитър Димитров
Жана – лина гладийска
Дребното войниче – любомир петкашев
Високото войниче – олег чернев
цивилен полицай – илия Йорданов

Премиера на 14 октомври 1983 г.
Постановката е реализация на новия вариант на пиесата „Над морското 

равнище“ (1970).
Отзиви и други текстове

справочник. отечествен зов (Враца), бр. 81, 14.10.1983, с. 2.
тошева, райна. Дали магията е станала? „присъдата“ – първа за сезона премиера на Врачанския 

драматичен театър. В кухнята на режисьора и актьорите. отечествен зов (Враца), бр. 
82, 18.10.1983, с. 4-5.

цолов, Димитър. няма ничия земя... Впечатления от премиерната постановка „присъдата“ на 
Врачанския драматичен театър. отечествен зов (Враца), бр. 90, 15.11.1983, с. 4-5.

Юрукова, марияна. обещаващо начало. Йордан Биков. (портрет в рубриката „млади сили“.) 
театър, 1986, бр. 8, с. 30-31.

331. Р е т р о, от александър галин. превод от руски на Борис спиров.
Постановка Петър Бакалов. Декор и костюми Венелин Върбанов. музикално 

оформление Юри ступел. Художник на корицата на програмата Венелин 
Върбанов.

В ролите
николай михайлович чмутин – никола Дадов
людмила – марина котева
леонид – Христо рашков
нина ивановна Воронкова – малина мирчовска
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роза александровна песочинска – цветана гайдарджиева
Диана Владимировна Барабанова – анна костова, Юлия ганчева
георги горанов

Премиера на 9 ноември 1983 г.
На 21.3.1984 г. в спектакъла гостуват актрисите от Народния театър „Иван 

Вазов“ Таня Масалитинова (в ролята на Роза Александровна) и Иванка 
Димитрова (в ролята на Диана Владимировна).

Отзиви и други текстове
изказвания на творческия екип на постановката. В програмата на спектакъла.
милева, румяна. интересни изяви. театър, 1984, бр. 3, с. 44-46.
на Врачанска сцена. отечествен зов (Враца), бр. 91, 18.10.1983, с. 12.
„ретро“ на врачанска сцена. (публикувани са и 2 снимки от спектакъла.) отечествен зов (Вра-

ца), бр. 91, 18.11.1983, с. 12.
Хроника на „Дъга“. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 26, 30.3.1984, с. 6.
ценов, Б. В. В света на Шукшин и галин. септемврийско слово (михайловград), бр. 3480, 

14.2.1984.
цолов, Димитър. не само за самотата... отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 93, 

25.11.1983, с. 3.

332. Д о  т р е т и  п е т л и, по едноименната повест на Василий Шукшин. 
превод от руски на лиляна минкова. Драматизация на александър попов.

Постановка Александър Попов. Режисьор Огнян Найденов (гост). Декор и 
костюми петър Яков. музика александър михайлов. пластика трайчо 
костов. Художник на корицата на програмата огнян Фунев.

В ролите
иван глупакът – любомир петкашев
мъдрецът – георги горанов
Змей горянин – Димитър Димитров
мечокът, иля муромец – тодор мадолев
Баба Яга – галина ахчийска
Дъщеря на Баба Яга – ева-мария радичкова
Библиотекарка, секретарка – светла милчева
изящен дявол – олег чернев
несмеяна, лиза – стефанка манчева
атамана – Божидар Янков
оркестър – ина ангелова (пиано), Хриска матеева (флейта), Валери кунов 

(фагот), Диана николова (ударни)
Премиера на 30 ноември 1983 г. (Камерна сцена).
С постановката се открива Младежка сцена „Пулс“ при театъра.
Играна на Дните на младежките театрални сцени – Шумен’83, 16-

21.12.1983 г.
През май 1984 г. Александър Попов получава Награда на ОКК-Враца за режису-

ра, Любомир Петкашев получава Награда на ОКК-Враца за мъжка роля, 
Ева-Мария Радичкова получава Награда на ОКК-Враца за женска роля.
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Отзиви и други текстове
Благова, Вероника. и тръгва иванушка... (За любомир петкашев в ролята на иван глупакът.) 

пулс, бр. 14, 3.4.1984.
Високи награди. (никола Фердинандов получава орден „кирил и методий“ II степен. публи-

кувани са и наградите на окръжния комитет за култура.) отечествен зов (Враца), бр. 
41, 23.5.1984, с. 1-2.

гьорова, севелина. по-тесен контакт със зрителя. (За Дните на младежките театрални сцени 
– Шумен’83.) пулс, бр. 2, 10.1.1984, с. 7.

Да изпревариш надеждата. (изказвания на студенти театроведи за Дните на младежките теа-
трални сцени – Шумен’83. участват николай Йорданов, красимира крушкова, ирина 
канушева, Виолета комарева, наталия тодорова, Жари кюлявков и Диана Вълчева.) 
пулс, бр. 2, 10.1.1984, с. 6-7.

комарева, Виолета. В търсене на истината. отечествен зов (Враца), бр. 3, 10.1.1984, с. 8.
милева, румяна. интересни изяви. театър, 1984, бр. 3, с. 44-46.
младежка сцена „пулс“ във Враца. пулс, бр. 49, 6.12.1983, с. 8.
патрашкова, кристина. с ритъма на времето. младежка сцена „пулс“ към Драматичния театър 

във Враца. пулс, бр. 47, 22.11.1983, с. 8.
пътуване към зрителя. (За театралните празници на младежките сцени – Шумен’83.) пулс, 

бр. 51, 20.12.1983, с. 2.
славчева, Диана. от полунощ – до трети петли. народна младеж, бр. 8, 10.1.1984.
снимки от спектакъла. отечествен зов (Враца), бр. 97, 9.12.1983, с. 8.
снимка от спектакъла. народна култура, бр. 52, 30.12.1983, с. 4.
справочник. отечествен зов (Враца), бр. 96, 6.12.1983, с. 2.
стайков, Димитър. младежка сцена ли? че то е много просто! преглед на младежките сцени 

– Шумен’83. народна култура, бр. 1, 6.1.1984, с. 6.
учредена е младежка театрална сцена „пулс“. първо представление – първи вълнения. оте-

чествен зов (Враца), бр. 96, 6.12.1983, с. 4.
ценов, Б. В. В света на Шукшин и галин. септемврийско слово (михайловград, днес монтана), 

бр. 3480, 14.2.1984.
цолов, Димитър. като съвременна приказка... „До трети петли“ от Василий Шукшин, поста-

новка на Врачанския драматичен театър. пред театралните празници на младежките 
сцени – Шумен’83“. пулс, бр. 50, 13.12.1983, с. 9.

цолов, Димитър. празници на театралната младост. (За Дните на младежките театрални сцени 
– Шумен’83.) пулс, бр. 2, 10.1.1984, с. 6.

Юрукова, марияна. Дни на младежките театрални сцени – Шумен’83. театър, 1984, бр. 4, с. 
21-23.

Юрукова, марияна. с талант и взискателност. (разговор с млади актьори от театъра: светлана 
милчева, малина гайдарджиева, любомир петкашев, николай пърлев и олег чернев.) 
театър, 1986, бр. 12, с. 24-26.

цолов, Димитр. с большой силой внушения. софийские новости, бр. 3, 18.1.1984.

333. С в а т б а т а  н а  Ч е р в е н у ш к о, по поемата на елин пелин.
Постановка Георги Горанов и Дария Горанова. музикално оформление 

красимир Донов.
участват деца от студиото „Знаме на мира“
Премиера през сезон 1983/1984.
Продукция на пионерското театрално студио „Знаме на мира“ към Пионер-

ския дом и към театъра.
Отзиви и други текстове

митрофанова, недялка. За пионерското театрално студио, за сватбите на двете орешанки и за 
още нещо. отечествен зов, приложение „Дъга“, бр. 101, 23.12.1983, с. 6.
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334. М а к с и м а л и с т ъ т, от станислав стратиев.
Постановка Димитър Гочев. Декор и костюми миглена казаска. музикално 

оформление светослав Данаилов.
В ролите

славчо – теодор гайдарджиев (дебют)
Ваня – румяна мерджанска
Двукрилен гардероб – огнян узунов
сашо – гриша чернев
собственик на куче – Йордан Биков
лекар – цветана гайдарджиева
Дърводелец – Йордан Биков

Премиера на 13 януари 1984 г.

Отзиви и други текстове
андровски, кирил. спектакъл-провокация... (В рубриката „три мнения за спектакъла „макси-

малистът“.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 8, 27.1.1984, с. 4.
кортенска, мирослава. спомен от станислав стратиев. словото днес, февруари 2011; в „глас 

от общественото мнение. 100 коментара за българския преход, за промените, абсурдите 
и културата на упадъка“, издателство „Enthusiast“, с., 2011, с. 378-338.

митрофанова, недялка. призив за самопреценка. автоинтервю. (В рубриката „три мнения 
за спектакъла „максималистът“.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 8, 
27.1.1984, с. 4.

натев, проф. атанас. повсеместната клопка. отечествен фронт, бр. 11834, 16.3.1984, с. 4.
панайотова, илиана. Художникът и театъра. театър, 1986, бр. 5, с. 40-42.
снимка на декора на постановката. театър, 1986, бр. 3, трета корица.
справочник. отечествен зов (Враца), бр. 4, 13.1.1984, с. 2.
стайков, Димитър. сънища наяве. „максималистът“ от станислав стратиев в Бургас и Враца. 

народна култура, бр. 9, 2.3.1984, с. 4; в „театрална аритмия. портрети. рецензии. студии“, 
издателство „слънце“, с., 2003, с. 47-51.

Филипова, красимира. В името на нравствения максимализъм. Дебют на младия актьор теодор 
гайдарджиев на професионална сцена. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 
18, 2.3.1984, с. 8.

Филчев, петър. театърът е наша отговорност. пулс, бр. 20, 15.5.1984, с. 4; бр. 21, 22.5.1984, с. 4.
цолов, Димитър. колко е трудно да възпиташ гардероб... отечествен зов, приложение „Дъга“ 

(Враца), бр. 8, 27.1.1984, с. 4.
цолов, Димитър. лесно ли се възпитава гардероб? пулс, бр. 7, 14.2.1984, с. 8.
цолов, Димитър. положителният герой и критиката. пулс, бр. 23, 5.6.1984, с. 4.
цолов, Димитър. лицедейство на сцената. Българският репертоар на младия актьор теодор 

гайдарджиев. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 26, 28.1.1989, с. 3.
цолов, Димитър. Двойникът на „малкия“ човек. За теодор гайдарджиев. пулс, бр. 35, 

29.8.1989, с. 8.

335. А н т и у т о п и я, по новелата „Бедни мой, Бернардие“ на агоп 
мелконян. Драматизация на стоян Шивачев. сценичен вариант на 
александър попов.

Постановка Александър Попов. Художник-постановчик Венелин Върбанов. 
Художник по костюмите миглена казаска. сценография илия атанасов. 
авторска музика румен Бальозов. музикално оформление светослав 
Данаилов. пластика Вельо горанов.
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В ролите
Бернардие – Веско Зехиров
албърт (той е и Хамлет) – любомир петкашев
мелвила (тя е и офелия) – ева-мария радичкова
Доротея (тя е и гертруда) – галина ахчийска
осмън (той е и клавдий) – Димитър Димитров
Жюли (той е и Хорацио) – гриша чернев
антоан (той е и Бернардо) – олег чернев
психоложка – лилия славова
кмет – Йордан Биков
сержант – тодор мадолев
гражданин – теодор гайдарджиев
уебстър – никола Дадов
полковник – никола Фердинандов
граждани на Дарлингтън

Премиера на 17 април 1984 г.
Продукция на Младежка сцена „Пулс“ при театъра.
На 7.5.1984 г. играна на районния преглед от VII национален преглед на бъл-

гарската драма и театър в Михайловград (днес Монтана), където Веско 
Зехиров получава III награда за актьорско майсторство, Лилия Славова 
получава III награда за актьорско майсторство, Миглена Казаска полу-
чава наградата за костюмография, Румен Бальозов получава наградата 
за оригинална музика, а театърът получава награда за техническо осъ-
ществяване.

През май 1984 г. Александър Попов получава Награда на ОКК-Враца за режису-
ра, Миглена Казаска и Илия Атанасов получават Награда на ОКК-Враца 
за сценография, Любомир Петкашев и Веско Зехиров получат Награди 
на ОКК-Враца за мъжка роля.

Отзиви и други текстове
с „антиутопия“ на добър час! пред седмия национален преглед на българската драма и театър. 

отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 35, 30.4.1984, с. 1.
Бончев, георги. Благодарим ти, Бернардие. (разговор с Веско Зехиров. публикувани са и 3 

снимки от спектакъла.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 35, 30.4.1984, с. 6.
Бончев, георги. творчески експеримент и висок професионализъм. седми национален преглед 

на българската драма и театър. (За представянето на районния преглед в михайловград, 
днес монтана.) отечествен зов (Враца), бр. 39, 15.5.1984, с. 8.

Високи награди. (никола Фердинандов получава орден „кирил и методий“ II степен. публи-
кувани са и наградите на окръжния комитет за култура.) отечествен зов (Враца), бр. 
41, 23.5.1984, с. 1-2.

Данчев, огнян. антиутопия. народна култура, бр. 18, 4.5.1984, с. 4.
Йорданов, Бранимир. младостта на слънцето. отечествен зов (Враца), бр.40, 18.5.1984, с. 12.
манова, миглена. роботи или хора. литературен фронт, бр. 8, 21.2.1985, с. 6.
мелконян, агоп. Фантастика, наука, човек. В програмата на спектакъла.
милева, румяна. на сцената – фантастика. Започна VII преглед на българската драма и театър. 

труд, бр. 110, 9.5.1984.
награди на районните прегледи. народна култура, бр. 21, 24.5.1984, с. 7.
награди на районните прегледи на българската драма и театър. театър, 1984, бр. 8, с. 48-54.
премиера на спектакъла „антиутопия“. отечествен зов (Враца), бр. 32, 20.4.1984, с. 2.
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сейкова, надежда. на районния преглед в михайловград... (под общото заглавие „театър, бли-
зък на народа. Завършиха районните прегледи в толбухин, габрово, Ямбол, кърджали, 
кюстендил, михайловград и софия“. публикувани са и наградите на районните прегледи 
за режисура.) литературен фронт, бр. 21, 24.5.1984, с. 3.

сейкова, надежда. михайловград. (За районния преглед на българската драма и театър.) театър, 
1984, бр. 8, с. 30-35. 

справочник. отечествен зов (Враца), бр. 31, 17.4.1984, с. 2.
стайков, Димитър. театър на непреживяването. септемврийско слово (михайловград), бр. 

3517, 10.5.1984.
стайков, Димитър. михайловград. изявен авторски театър. (За районния етап на прегледа.) 

народна култура, бр. 22, 1.6.1984, с. 5.

Сезон 1984/1985
336. И  д а  с е  с л е я  с  п е с е н т а, музикално-поетичен спектакъл 

по стихове на Димитър методиев. композиция на георги горанов.
Постановка Александър Попов. Художник петър Яков. музика Димитър 

Димитров.
В ролите

ева-мария радичкова
Божидар Янков
тодор мадолев
Димитър Димитров
музикален съпровод – наташа узунова (флейта), Валери кунов (фагот), 

Димитър Димитров (китара)
Премиера на 20 септември 1984 г. (Камерна сцена).
Продукция на Младежка сцена „Пулс“ при театъра.
Постановката е посветена на 40-годишнината от победата на социалисти-

ческата революция в България.
На премиерата присъства и поетът Димитър Методиев.

Отзиви и други текстове
игнатова, евдокия. попътен вятър, младежка сцена! отечествен зов (Враца), бр. 78, 28.98.1984, 

с. 6.
„и да се слея с песента“. Врачанският драматичен театър откри своя нов сезон. отечествен зов 

(Враца), бр. 77, 25.9.1984, с. 2.
младенов, Бойко. обещаващ успех. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 78, 

28.9.1984, с. 6.

337. Ч е р е ш о в а  г р а д и н а, от николай Хайтов.
Постановка Петър Бакалов. Декор и костюми Валя радоева.
В ролите

александър марков – Веско Зехиров
савата – ивайло Диков
Витка – надя тержуманова
горчо – Христо рашков
Др. ламбрев – георги горанов
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пейчева – малина мирчовска
Борисова – галина ахчийска
паунчо патравото – теодор гайдарджиев
митко – Божидар Янков
мария – Юлия ганчева
инспектор мичев – тодор анастасов
трифчо – иван атанасов
гина – стефанка манчева
I пъдар – илия Йорданов
II пъдар – пламен михайлов

Премиера на 4 октомври 1984 г.
„Спектакълът е посветен на 40-годишнината от победата на социалисти-

ческата революция в България“.
През май 1985 г. Ивайло Диков получава Наградата на ОСК-Враца за мъжка 

роля.
Отзиви и други текстове

Бончев, георги. спектакъл с черешов аромат. отечествен зов (Враца), бр. 84, 19.10.1984, с. 16.
Вандова, мария. из разговор с николай Хайтов. В програмата на спектакъла.
Високи отличия. отечествен зов (Враца), бр. 40, 24.5.1985, с. 1-2.
Данчев, огнян. и отново режисьорски проблеми. театър, 1985, бр. 2, с. 23-27.
Добро постижение:има думата зрителят. отечествен зов (Враца), бр. 82, 12.10.1984, с. 16.
обсъждане на спектакъла „черешова градина“. отечествен зов (Враца), бр. 88, 2.11.1984, с. 2.
премиера на Врачанския драматичен театър. отечествен зов (Враца), бр. 81, 9.10.1984, с. 2.
тошева, райна и Бранимир Йорданов. Добро постижение. (анкета в рубриката „има думата 

зрителят“. публикувани са и 3 снимки от спектакъла.) отечествен зов (Враца), бр. 82, 
12.10.1984, с. 16.

ценов, Борислав В. „черешова градина“. гастроли на Врачанския театър. септемврийско слово 
(михайловград), бр. 35, 23.3.1985.

338. Д о м ъ т  н а  Б е р н а р д а  А л б а, от Федерико гарсия лорка. 
превод от испански на н. нейков, т. нейков и стефан танев.

Постановка Душко Добрев (гост). Декор и костюми петър Яков. музикално 
оформление Душко Добрев. Хореография лили Диамандиева.

В ролите
Бернарда алба – Венета карамихова
мария Хосефа – цветана гайдарджиева
ангустиас – антония Жекова (дебют)
магдалена – лилия славова
амелия – светла милчева
мартирио – ева-мария радичкова
адела – малина гайдарджиева
понсия – анна костова
пруденсия – лиляна цветкова (сътрудник)
Жени в черно

Премиера на 16 октомври 1984 г. (Камерна сцена).
По-късно в ролята на Бернарда Алба влиза Малина Гайдарджиева.
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През юни-юли 1985 г. играна на Театралните празници във Видин.
През май 1985 г. Венета Карамихова получава Наградата на ОСК-Враца за 

женска роля.
Отзиви и други текстове

Боздуганов, никола. спектакъл с много достойнства. отечествен зов (Враца), бр. 12, 11.2.1983. 
Високи отличия. отечествен зов (Враца), бр. 40, 24.5.1985, с. 1-2.
Данчев, огнян. и отново режисьорски проблеми. театър, 1985, бр. 2, с. 23-27.
Добринска, наташа. на сцената – класика. театрални празници – Видин’85. народна култура, 

бр. 30, 26.7.1985, с. 4.
едно голямо изпитание. (разговор с режисьора Душко Добрев в рубриката „обсъждаме спек-

такъла „Домът на Бернарда алба“.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 
86, 26.10.1984, с. 4-5.

Йорданов, Бранимир. съхранен е духът на лорка. има дума зрителят. (анкета със зрители в 
рубриката „обсъждаме спектакъла „Домът на Бернарда алба“.) отечествен зов, прило-
жение „Дъга“ (Враца), бр. 86, 26.10.1984, с. 4-5.

митрофанова, недялка. Вик за свобода. (В рубриката „обсъждаме спектакъла „Домът на Бер-
нарда алба“. публикувани са и 3 снимки от спектакъла.) отечествен зов, приложение 
„Дъга“(Враца), бр. 86, 26.10.1984, с. 4.

нова премиера на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 84, 19.10.1984, с. 3.
справочник. отечествен зов (Враца), бр. 82, 12.10.1984, с. 2.
Юрукова, марияна. с талант и взискателност. (разговор с млади актьори от театъра: светлана 

милчева, малина гайдарджиева, любомир петкашев, николай пърлев и олег чернев.) 
театър, 1986, бр. 12, с. 24-26.

339. С т ъ к л е н а т а  м е н а ж е р и я, от тенеси уилямс. превод на 
николай Бинев.

Постановка Румен Томов. сценография Валя радоева. музикално оформление 
светослав Данаилов.

В ролите
том – тодор мадолев
аманда – цонка митева (гастрол)
лора – румяна мерджанска
Джим – любомир петкашев

Премиера на 26 октомври 1984 г. (Камерна сцена).
Отзиви и други текстове

Данчев, огнян. и отново режисьорски проблеми. театър, 1985, бр. 2, с. 23-27.
нова премиера на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 87, 30.10.1984, с. 2.

340. Д е н  н а  ч у д е с а т а, детски мюзикъл от цветана платиканова.
Постановка Цветана Платиканова (гост). Художник цветан Динеков. музика 

цветан Добрев.
В ролите

лилия славова
антония Жекова
Дария горанова
наташа Шаматова-сълова
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гинка капитанска
ани ахчийска
цветан нецов
цецко чакалски
участват и деца от детската група „Весело чавдарче“ към студио „пио-

нер“ – илиан каменов, марио георгиев, гергана чернева, екатерина 
табакова, теодора табакова

Премиера на 21 ноември 1984 г.
Спектакъл за деца.

Отзиви и други текстове
митрофанова, недялка. кой е виновен? (рубрика „каним Ви на дискусията „творец и зрител“.) 

отечествен зов (Враца, приложение „Дъга“), бр. 50, 28.6.1985, с. 7.
трифончовски, любомир. За едно пътешествие в света на чудесата. отечествен зов, приложение 

„Дъга“ (Враца), бр. 96, 30.11.1984, с. 2.
цанова, елеонора. Детски празник. отечествен зов (Враца), бр. 95, 27.11.1984, с. 2.

341. Н о в о г о д и ш н а  п р и к а з к а, празничен спектакъл.
Постановка Цветана Платиканова.
В ролите

цветана платиканова (гост)
Божидара цекова (гост)
тодор мадолев

Премиера през декември 1984 г.
Спектакъл за деца.

Отзиви и други текстове
трифончовски, любомир. Детският новогодишен спектакъл. отечествен зов (Враца), бр. 1, 

4.1.1985, с.7.

342. Д о н  К а р л о с, драматическа поема от Фридрих Шилер. превод 
от немски на Димитър стоевски и иван станев. сценичен вариант на 
петко радилов.

Постановка Петко Радилов (гост). Декор и костюми Венелин Върбанов.
В ролите

Филип II– никола Фердинандов
елисавета Валуа – светла милчева, малинка гайдарджиева
Дон карлос – красимир марянов (дебют)
Херцогиня оливарес – галина ахчийска
маркиза мондекар – малинка гайдарджиева, светла милчева
принцеса еболи – ева-мария радичкова, антония Жекова
графиня Фуентес – антония Жекова, ева-мария радичкова
маркиз поза – тодор анастасов
Херцог алба – любомир Ялъмов
граф лерма – ивайло Диков
Доминго – георги горанов
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Великият инквизитор – Веско Зехиров
Хапарес – теодор гайдарджиев
Доминиканци, офицери, придворни

Премиера на 21 януари 1985 г.
През май 1985 г. Никола Фердинандов получава Наградата на ОСК-Враца за 

мъжка роля.
Отзиви и други текстове

Високи отличия. отечествен зов (Враца), бр. 40, 24.5.1985, с. 1-2.
Йорданов, цвети и любомир трифончовски. „Дон карлос“ на врачанска театрална сцена. 

(анкета със зрители и с режисьора петко радилов.) отечествен зов, приложение „Дъга“ 
(Враца), бр. 9, 1.2.1985, с. 8.

премиера на Врачанския драматичен театър. отечествен зов (Враца), бр. 7, 25.1.1985, с. 2.
справочник. отечествен зов (Враца), бр. 5, 18.1.1985, с. 2.
трифончовски, любомир. „Дон карлос“ е приятна изненада. (разговор с младия унгарски 

театровед ласло радачи за постановката.) отечествен зов (Враца), бр. 12, 12.2.1985, с. 5.

343. Р е д н и ц и, от алексей Дударев. превод от руски на роза Давидова.
Постановка Александър Попов. Декор и костюми цветан Динеков. музика 

александър михайлов.
В ролите

Дугин – никола Фердинандов
Дървояд – Димитър Димитров
Будещ – Божидар Янков, любомир петкашев
соляник – никола Дадов
глухарчето – красимир марянов
лида – румяна мерджанска
Вера – надя тержуманова
люска – ева-мария радичкова, стефанка манчева
Жена – малина мирчовска
лейтенант – любомир петкашев, Божидар Янков

Премиера на 5 април 1985 г.
Продукция на Младежка сцена „Пулс“ при театъра.
Постановката е посветена на 40-годишнината от победата над хитлеровия 

фашизъм.
През май 1985 г. Александър Попов получава Наградата на ОСК-Враца за ре-

жисура, Никола Дадов получава Наградата на ОСК-Враца за мъжка роля, 
Малина Мирчовска получава Наградата на ОСК-Враца за женска роля.

Отзиви и други текстове
Високи отличия. отечествен зов (Враца), бр. 40, 24.5.1985, с. 1-2.
„редници“ на врачанска сцена. отечествен зов (Враца), бр. 28, 9.4.1985, с. 2.
тошева, райна. „редници“. предстояща премиера. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), 

бр. 25, 29.3.1985, с. 7.
тошева, райна. отговорно пред голямата тема. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), 

бр. 33, 26.4.1985, с. 8.
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344. Д о г о д и н а  п о  с ъ щ о т о  в р е м е, от Бърнард слейд.
Постановка Александър Попов. Художник илия атанасов. музика красимир 

Донов.
В ролите

Дорис – лилия славова
Джордж – теодор гайдарджиев

Премиера на 13 април 1985 г. (Камерна сцена).
През май 1985 г. Александър Попов получава Наградата на ОСК-Враца за 

режисура.
Отзиви и други текстове

Високи отличия. отечествен зов (Враца), бр. 40, 24.5.1985, с. 1-2.
марангозова, евдокия. „Бис“ за „Догодина по същото време“. отечествен зов, приложение 

„Дъга“ (Враца), бр. 40, 24.5.1985, с. 7.
първо представление. първа атомна (козлодуй), бр. 15, 24 .4.1983.

345. М е к о  к а з а н о, от Валери петров.
Постановка Румен Томов. сценография петър Яков. музика цветан Добрев.
В ролите

светльо – олег чернев
кучето – тодор мадолев
кълвачът – Христо рашков
костенурката – Йордан Биков
къртицата – антония Жекова
мишокът – малинка гайдарджиева

Премиера на 17 април 1985 г.
Спектакъл за деца.

Отзиви и други текстове
митрофанова, недялка. кой е виновен? (рубрика „каним Ви на дискусията „творец и зрител“.) 

отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 50, 28.6.1985, с. 7.
постановка на Врачанския театър за малките зрители. отечествен зов (Враца), бр. 31, 19.4.1985, 

с. 2.
Юрукова, марияна. обещаващо начало. Йордан Биков. (портрет в рубриката „млади сили“.) 

театър, 1986, бр. 8, с. 30-31.

346. Н е р в и  з а  л ю б о в, от кирил топалов.
Постановка Петър Бакалов. Декор и костюми Венелин Върбанов. музикал-

но оформление снежана андреева и светослав Данаилов. Художник на 
програмата Венелин Върбанов-Хари.

В ролите
той – ивайло Диков
тя – цветана гайдарджиева
синът – теодор гайдарджиев
момичето – малина гайдарджиева

Премиера на 21 май 1985 г.
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Отзиви и други текстове
атанасова, недялка. любов и нерви. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 50, 

28.6.1985, с. 7.
Бакалов, петър. мисли, споделени от режисьора преди премиерата. В програмата на спектакъла.

Сезон 1985/1986
347. Ш и в а ш к и  д н и  в  С и л м а ч и, битови сцени с пеене в 3 

действия, 6 картини, от рудолфс Блауманис. превод от латвийски на рута 
киселова-евстатиева.

Постановка Арнолд Лининш (латвийска сср). сценография александър 
Буссе (латвийска сср). костюми Байба пузинас (латвийска сср). музика 
александър Буманис (латвийска сср). танци марис лиепа.

В ролите 
антония – марина котева, надя тержуманова
алексис – тодор мадолев
карлеенс – олег чернев
елийна – светлана милчева
пиндас – ивайло Диков
пиндацийша – цветана гайдарджиева
Йевиня – румяна мерджанска
пецис – Димитър Димитров
ауцех – малина гайдарджиева
Бебене – анна костова
туамалийша – Венета карамихова
Дуударс – никола Фердинандов, Веско Зехиров
руудис – теодор гайдарджиев
абрамс Вулфсонс – георги горанов
Йоске – любомир петкашев
сара голдбум – ева-мария радичкова, антония Жекова
моми и момци от чифлиците Ванаги и Дзелзкаи

Премиера на 1 октомври 1985 г.
Постановъчният екип е от Театър „Ян Райнис“, Рига, Латвийска ССР.
През май 1986 г. Арнолд Лининш е награден с Наградата на ОНС-Враца за 

режисура, Марина Котева е наградена с Наградата на ОНС-Враца за 
женска роля.

Отзиви и други текстове
Борисов, илия. очакват ни вълнуващи празници с театралното изкуство. (съдържа и разговор 

с режисьора арнолд лининш.) отечествен зов (Враца), бр. 76, 1.10.1985, с. 1-2.
иванов, Борислав. Шивашки дни в силмачи. септемврийско слово (михайловград, днес 

монтана), бр. 136, 19.11.1985.
митрофанова, недялка. красиво! отечествен зов,приложение „Дъга“ (Враца), бр. 85, 1.11.198, 

с. 6.
наградени дейци на културата и изкуството. отечествен зов (Враца), бр. 40, 23.5.1986, с. 1 и 4.
първа за сезона театрална премиера. отечествен зов (Враца), бр. 77, 4.10.1985, с. 2.
Юрукова, марияна. между обичайното и експеримента. театър, 1986, бр. 5, с. 29-35.
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Юрукова, марияна. с талант и взискателност. (разговор с млади актьори от театъра: светлана 
милчева, малина гайдарджиева, любомир петкашев, николай пърлев и олег чернев.) 
театър, 1986, бр. 12, с. 24-26.

348. З а к о н ъ т  н а  в е ч н о с т т а, по романа на нодар Думбадзе. 
превод от руски на Златко стайков. Драматизация на Душко Добрев.

Постановка Таско Гигов (гост). сценография миглена казаска.
В ролите

Бачана рамишвили – георги горанов
младия Бачана – олег чернев
отец Йорам канделаки – никола Дадов
Булика – Димитър Димитров
мария – марина котева
Женя – антония Жекова
света – ева-мария радичкова
гтахуна – Веско Зехиров
гервасий – Йордан Биков
тамара – светлана милчева
кетеван – стефанка манчева
марго – невена мечкарова
Хелая, той е и лекуващ лекар – Божидар Янков
манучар кивкадзе, той е и нугзар Дарахвелидзе и сандро маглаперидзе, 

и Заместник-главен редактор – николай пърлев (дебют)
тенгис, той е и Йорданишвили – Христо рашков
чичо евгени, той е и антелава, и игнатий – любомир Ялъмов
Йона, той е и мераб, и Бандзеладзе, и манагадзе, и член на редакционната 

колегия – красимир марянов
манагадзе, той е и член на редакционната колегия – тодор анастасов

Премиера през октомври1985 г.
Отзиви и други текстове

митрофанова, недялка. В търсене на положителния герой. отечествен зов (Враца), бр. 84, 
29.10.1985, с. 5.

Юрукова, марияна. между обичайното и експеримента. театър, 1986, бр. 5, с. 29-35.
Юрукова, марияна. с талант и взискателност. (разговор с млади актьори от театъра: светлана 

милчева, малина гайдарджиева, любомир петкашев, николай пърлев и олег чернев.) 
театър, 1986, бр. 12, с. 24-26.

349. С е м е й с т в о  Т о т, от ищван Йоркен. сценична редакция на 
Димитър гочев.

Постановка Димитър Гочев. сценография цветан Динеков. музикално оф-
ормление светослав Данаилов.

В ролите
тот – Йордан Биков
агика – антония Жекова
пощальона – николай пърлев
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майора – красимир марянов
маришка – невена мечкарова

Премиера през ноември 1985 г. (Камерна сцена).
На 5.12.1986 г. играна на III национален преглед на камерните театрални 

постановки във Враца, където Йордан Биков получава наградата на ОК 
на ОФ за ролята си.

На 29 и 30.8.1986 г. играна на Празниците на изкуствата „Аполония“ в Созопол.
Отзиви и други текстове

Вандов, никола. автоматите бягат в италия. (разговор с режисьора Димитър гочев.) култура, 
бр. 2, 8.1.1993, с. 1 и 6; във „Вандов, никола и Виолета Дечева. режисьорите на 90-те“, 
издателство „Валентин траянов“ и Фондация „пространство култура“, с., 2003, с. 51-54.

Вандов, никола и Виолета Дечева. театърът не идва от главата, а от петите. (разговор с 
режисьора Димитър гочев.) култура, бр. 1, 8.1.1999, с. 10-11; във „Вандов, никола и 
Виолета Дечева. режисьорите на 90-те“, издателство „Валентин траянов“ и Фондация 
„пространство култура“, с., 2003, с. 58-66.

Ведов, Валери. предизвикателство към шаблона. още веднъж за камерната постановка „се-
мейство тот“ от ищван Йоркени. отечествен зов (Враца), бр. 96, 10.12.1985.

койнаков, Явор. клоунът е ценен експонат. предпочитания в театралната програма. (За „апо-
лония“.) пулс, бр. 38, 23.9.1986, с. 2.

наградите на третия национален преглед на камерните театрални постановки – Враца’86. 
театър, 1987, бр. 3, с. 7-8.

панчев, панчо. театър в близък план. (За участието в III национален преглед на камерните 
театрални постановки във Враца.) театър, 1987, бр. 3, с. 3–7.

радачи, ласло. За „семейство тот“ във Враца. (В рубриката „Друго мнение“.) отечествен зов, 
приложение „Дъга“ (Враца), бр. 93, 29.11.1985, с. 6.

снимка от спектакъла. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 40, 23.5.1986, с. 5.
тошева, райна. изтощено насилие. на камерна сцена на Врачанския драматичен театър „се-

мейство тот“ от ищван Йоркени. (публикувана е и снимка от спектакъла.) отечествен 
зов (Враца), бр. 87, 8.11.1985, с. 16.

цолов, Димитър. от психологическата правда към експеримента... отечествен зов, приложение 
„Дъга“ (Враца), бр. 50, 27.6.1986, с. 6.

Юрукова, марияна. между обичайното и експеримента. театър, 1986, бр. 5, с. 29-35.
Юрукова, марияна. обещаващо начало. Йордан Биков. (портрет в рубриката „млади сили“.) 

театър, 1986, бр. 8, с. 30-31.
Юрукова, марияна. с талант и взискателност. (разговор с млади актьори от театъра: светлана 

милчева, малина гайдарджиева, любомир петкашев, николай пърлев и олег чернев.) 
театър, 1986, бр. 12, с. 24-26.

350. П р е с т ъ п л е н и я  н а  с ъ р ц е т о, от Бет Хенли. превод на 
никола кънев.

Постановка Душко Добрев (гост). Декор и костюми цветан Динеков. музи-
кално оформление Душко Добрев.

В ролите
лени маграт – малина гайдарджиева
чик Бойл – невена мечкарова
Док портър – любомир петкашев
мег маграт – светлана милчева
Бейб Ботрел – антония Жекова, румяна мерджанска
Барнет лойд – теодор гайдарджиев

Премиера на 6 януари 1986 г. (Камерна сцена).
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Отзиви и други текстове
Ведов, Валери. Вибрации от мисисипи. на камерна сцена във Враца – „престъпления на сър-

цето“ от Бет Хенли. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 9, 31.1.1986, с. 8.
Добрев, чавдар. престъпленията на себичното общество. учителско дело, бр. 5, 5.2.1986, с. 10.
нови премиери на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 3, 10.1.1986, с. 2.
снимка от спектакъла. отечествен зов (Враца), бр. 21, 14.3.1986, с. 9.
цолов, Димитър. от психологическата правда към експеримента... отечествен зов, приложение 

„Дъга“ (Враца), бр. 50, 27.6.1986, с. 6.
Юрукова, марияна. между обичайното и експеримента. театър, 1986, бр. 5, с. 29-35.
Юрукова, марияна. с талант и взискателност. (разговор с млади актьори от театъра: светлана 

милчева, малина гайдарджиева, любомир петкашев, николай пърлев и олег чернев.) 
театър, 1986, бр. 12, с. 24-26.

351. О д и с е й  п ъ т у в а  з а  И т а к а, от константин илиев.
Постановка Александър Попов. Декор и костюми петър Яков. музикално 

оформление светослав Данаилов. Художник на корицата на програмата 
гошо недялков.

В ролите
марин Желязков – никола Фердинандов, любомир Ялъмов
невена – марина котева
Бай ноно – никола Дадов, ивайло Диков
кръстина – надя тержуманова, стефанка манчева
сотир – Христо рашков
цанко – Божидар Янков, тодор мадолев
Жанета – ева-мария радичкова
методи – георги горанов
пенчо керкенезът – Димитър Димитров
михал цариградски – Веско Зехиров
Джибрата – Йордан Биков
Драгомир – олег чернев, николай пърлев
Добър ден (Баба стойна) – цветана гайдарджиева

Премиера на 7 януари 1986 г.
На премиерата присъства и авторът на пиесата.
През май 1986 г. Петър Яков е награден с Наградата на ОНС-Враца за сце-

нография, Марина Котева е наградена с Наградата на ОНС-Враца за 
женска роля.

Отзиви и други текстове
Василева, красимира. „одисей пътува за итака“. пред новата премиера на Врачанския театър. 

(кратки изказвания на режисьора александър попов и актьорите никола Дадов, марина 
котева, Веско Зехиров, цветана гайдарджиева, николай пърлев, никола Фердинандов.) 
отечествен зов (Враца), бр. 2, 7.1.1986, с. 5.

Ведов, Валери. театрални кръвни клетки. (портрет на Йордан Биков.) отечествен зов (Враца), 
бр. 14, 18.2.1986, с. 5.

Йорданов, цвети. „одисей пътува за итака“ на Врачанска сцена. (анкета със зрители.) оте-
чествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 15, 21.2.1986, с. 7.

наградени дейци на културата и изкуството. отечествен зов (Враца), бр. 40, 23.5.1986, с. 1 и 4.
нови премиери на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 3, 10.1.1986, с. 2.
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„одисей пътува за итака“. гастроли на Врачанския театър. септемврийско слово (михайло-
вград), бр. 32, 18.3.1986.

цолов, Димитър. от психологическата правда към експеримента... отечествен зов, приложение 
„Дъга“ (Враца), бр. 50, 27.6.1986, с. 6.

Юрукова, марияна. между обичайното и експеримента. театър, 1986, бр. 5, с. 29-35.
Юрукова, марияна. обещаващо начало. Йордан Биков. (портрет в рубриката „млади сили“.) 

театър, 1986, бр. 8, с. 30-31.

352. З е м я т а  с е  в ъ р т и, от станислав стратиев.
Постановка Петър Бакалов. Декор и костюми Венелин Върбанов. музикално 

оформление людмила махалнишка (гост).
В ролите

сашко – николай пърлев
таня – малина гайдарджиева
Бай ламбо – спас начев
антон – олег чернев
Ванката – теодор гайдарджиев
крумов – Веско Зехиров
гечев – ивайло Диков
Вергов – иван атанасов
Вергова – надя тержуманова
Бабата – анна костова
пежото – Владимир Димитров

Премиера на 20 март1986 г.
„Посвещава се на XIII конгрес на БКП и 30-годишнината от Априлския пленум“.
През май 1986 г. Венелин Върбанов е награден с Наградата на ОНС-Враца за 

сценография, Веско Зехиров е награден с Наградата на ОНС-Враца за 
мъжка роля.

Отзиви и други текстове
Бончев, георги. Докато земята се върти... отечествен зов (Враца), бр. 33, 25.4.1986, с. 9.
„Земята се върти“ – спектакъл-посвещение. отечествен зов (Враца), бр. 21, 14.3.1986, с. 2.
наградени дейци на културата и изкуството. отечествен зов (Враца), бр. 40, 23.5.1986, с. 1 и 4.
с конгресно вдъхновение. отечествен зов (Враца), бр. 28, 6.4.1986, с. 2.
снимка от спектакъла. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 34, 30.4.1986, с. 6.
цолов, Димитър. от психологическата правда към експеримента... отечествен зов, приложение 

„Дъга“ (Враца), бр. 50, 27.6.1986, с. 6.
Юрукова, марияна. между обичайното и експеримента. театър, 1986, бр. 5, с. 29-35.

353. Т а н ц  н а  с е н к и т е, от Юлиус едлис.
Постановка Димитър Димитров. сценография цветан Динеков. музикално 

оформление светослав Данаилов.
В ролите

цезар – никола Фердинандов
клеопатра – антония Жекова
антоний – любомир петкашев
георги горанов

Премиера на 17 април 1986 г. (Камерна сцена).
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Отзиви и други текстове
Василева, красимира. с вълнение за вечните теми. отечествен зов (Враца), бр. 34, 30.4.1986, 

с. 4-5.
премиерен театрален спектакъл. отечествен зов (Враца), бр. 32, 22.4.1986, с. 2.

Сезон 1986/1987
Главен художествен ръководител Николай Колов.  

Драматург Александър Чакъров.

От 1.6.1986 е създаден Държавен куклен театър във Враца.

354. Р а з д я л а  п р е з  ю н и, от александър Вампилов. текст на песните 
от Владимир Висоцки.

Постановка Душко Добрев (гост). сценография и костюми цветан Динеков. 
музикално оформление Душко Добрев.

В ролите
колесов – любомир петкашев
Букин – красимир марянов
Флоров – Владимир Димитров, тодор анастасов
гомира – теодор гайдарджиев
репников – ивайло Диков
Золотуев – Веско Зехиров
таня – ина грозданова
маша – светлана милчева
репникова – марина котева
Веселият – олег чернев
красавицата – стефанка манчева
комсомолски секретар – малинка ганчева
милиционер – Божидар Янков

Премиера на 16 септември 1986 г.
Отзиви и други текстове

Василева, красимира. За раздяла с неистината. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), 
бр. 75, 26.9.1986, с. 7.

театрална премиера. отечествен зов (Враца), бр. 73, 19.9.1986, с. 1-2.
цолов, Димитър. присмехулниците на Веско Зехиров. (портрет.) театър, 1988, бр. 3, с. 35-36.
чакъров, александър. парещо сибирско питие. театрална среща през септември с „раздяла 

през юни“. отечествен зов Враца), бр. 71, 12.9.1986, с. 16.

355. М а ч, от Юрген грос. превод от немски на слава маркова.
Постановка Михаел Хеле (гДр). сценография гундула мартин (гДр). музи-

кално оформление михаел Хеле.
В ролите

сузана – ева-мария радичкова
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ина – малина ганчева
Бомбата – асен Димитров
грегор – николай пърлев

Дърдорко – красимир куцупаров (дебют)
Премиера на 25 септември 1986 г. (Камерна сцена).
Постановъчният екип е от „Клайст-театър“ във Франкфурт на Одер, ГДР.

Отзиви и други текстове
Василева, красимира. За съвременността – на съвременен театрален език. (публикувани са и 2 

снимки от спектакъла.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 85, 31.10.1986, 3.
нова премиера на Врачанския драматичен театър. отечествен зов (Враца), бр. 76, 30.9.1986, 

с. 1 и 3.
снимка от спектакъла с текст. народна култура, бр. 49, 5.12.1986, с. 4.
чакъров, александър. „мач“ или престъпността на едно развлечение. В програмата на спек-

такъла.
чакъров, александър. „мач“ или тревожен сигнал за младежта. отечествен зов (Враца), бр. 

89, 14.11.1986, с. 9.

356. Го л е м и я т  р о д, от маргарит минков.
Постановка Николай Колов. сценография Венелин Върбанов.
В ролите

лазар – ивайло Диков
Дена – Юлия ганчева
ива – ева-мария радичкова
слави – асен Димитров
Баба петра – ирина абаджиева, надежда тержуманова
цвета – ина грозданова
Йорго – георги горанов
станчо – теодор гайдарджиев, олег чернев
михал – Веско Зехиров
кецо – красимир марянов
Душанка – анна костова

Премиера на 18 ноември 1986 г.
През май 1987 г. колективът на Драматичен театър – Враца получава еже-

годната награда на ОНС за постановката на „Големият род“.
Играна на III театрален преглед за актьорско майсторство в Габрово, 

1-6.6.1987 г.
С „Големият род“ и „Крадецът на тролейбуси“ театърът гастролира във 

Франкфурт на Одер, ГДР, 12-22.9.1987 г.
Отзиви и други текстове

Бончев, георги. аплодирани бяхме неколкократно. (разговор с николай колов за гастрола в 
гДр.) отечествен зов (Враца), бр. 76, 29.9.1987, с. 2.

Врачанският театър във Франкфурт на одер. работническо дело, бр. 288, 15.9.1987.
големият род. септемврийско слово (михайловград, сега монтана), бр. 71, 16.6.1987.
Добринска, наташа. големият наш род. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 10, 

6.2.1987, с. 3.
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иванова, ана. повод за общуване с изкуството на актьора. преглед за актьорско майсторство 
– габрово’87. театрален бюлетин, 1987, бр. 3, с. 46-49.

иванова, райна. Зрителят се върна в театъра. (съдържа и изказване на драматурга на театъра 
александър чакъров. публикувани са и 2 снимки от спектакъла.) отечествен зов, при-
ложение „Дъга (Враца), бр. 93, 28.11.1986, с. 6.

иванов, Б. големият род. септемврийско слово (михайловград), бр. 73, 20.6.1987.
Йорданов, цвети. Браво, врачански театрали! отечествен зов (Враца), бр. 95, 5.12.1986, с. 16.
милева, румяна. равносметка и надежди. театър, 1987, бр. 4, с. 19-21.
на гастрол. (Във Франкфурт на одер, гДр.) отечествен зов (Враца), бр. 73, 18.9.1987, с. 2.
награди на окръжен народен съвет. отечествен зов (Враца), бр. 41, 26.5.1987, с. 2.
съвършеният спектакъл остава винаги пред теб. (обсъждане на постановката в клуба на кул-

турните дейци във Враца.) отечествен зов (Враца), бр. 101, 26.12.1986, с. 2.
театър. отечествен зов (Враца), бр. 90, 18.11.1986, с. 2.
тошева, райна. театрална премиера. отечествен зов (Враца), бр. 91, 21.11.1986, с. 2.
цолов, Димитър. присмехулниците на Веско Зехиров. (портрет.) театър, 1988, бр. 3, с. 35-36.
чакъров, александър (драматург на театъра). В един неделен ден... В програмата на спектакъла.

357. К р а д е ц ъ т  н а  т р о л е й б у с и, от георги Данаилов.
Постановка Петър Бакалов. сценография миглена казаска.
В ролите

петър – красимир куцупаров
ангелина – румяна мерджанска
георгиев – анастас попдимитров
Бащата на петър – никола Фердинандов
майката на петър – марина котева
следователят константинов – спас начев
любомиров – любомир Ялъмов
любомирова – Венета карамихова
Директор на училището – Христо рашков

Премиера на 6 януари 1987 г.(Камерна сцена).
С „Големият род“ и „Крадецът на тролейбуси“ театърът гастролира във 

Франкфурт на Одер, ГДР, 12-22.9.1987 г.
Отзиви и други текстове

Бончев, георги. аплодирани бяхме неколкократно. (разговор с николай колов за гастрола в 
гДр.) отечествен зов (Враца), бр. 76, 29.9.1987, с. 2.

Врачанският театър във Франкфурт на одер. работническо дело, бр. 288, 15.9.1987.
милева, румяна. равносметка и надежди. театър, 1987, бр. 4, с. 19-21.
на гастрол. (Във Франкфурт на одер, гДр.) отечествен зов (Враца), бр. 73, 18.9.1987, с. 2.
театрална премиера. отечествен зов (Враца), бр. 2, 9.1.1987, с. 2.
театър. отечествен зов (Враца), бр. 1, 6.1.1987, с. 2.
тошева, райна. Виновен ли е крадецът на тролейбуси? (публикувани са и 2 снимки от спекта-

къла.) отечествен зов (Враца), бр. 3, 13.1.1987, с. 8.
чернев, милко. крадецът на тролейбуси. отечествен зов,приложение „Дъга“ (Враца), бр. 16, 

27.2.1987, с. 3.

358. К л а к с о н и ,  с в и р к и  и …, комедия от Дарио Фо.
Постановка Васил Луканов (гост). сценография петър Яков. костюми елка 

тодорова (гост).
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В ролите
антонио, анели – николай пърлев
лучия – ева-мария радичкова
роза – светлана милчева
лекар – красимир куцупаров
I санитар, I агент – Христо рашков
II санитар, II агент – тодор анастасов
инспектор в полицията – теодор гайдарджиев
съдия – тодор мадолев

Премиера на 13 февруари 1987 г.
Отзиви и други текстове

Йорданов, цвети. „краксони, свирки и…“ пореден театрален успех. отечествен зов, приложение 
„Дъга“ (Враца), бр. 16, 27.2.1987, с. 3.

клаксони, свирки и... отечествен зов (Враца), бр. 13, 17.2.1987, с. 2.
чакъров, александър (драматург на театъра). Войната на двете маски. В програмата на спек-

такъла.
чакъров, александър. Войната на двете маски. Врачанският театър пред нова премиера. оте-

чествен зов (Враца), бр. 11, 10.2.1987, с. 8.

359. Т а р а л е ж, драматична комедия от иван радоев.
Постановка Милко Стоянов. сценография и костюми миглена казаска.
В ролите

Бащата (геро геров) – никола Фердинандов
Дъщерята (Боряна) – румяна мерджанска
майката (силвия) – марина котева
Бабата (еленка) – Юлия ганчева
посетителката – ина грозданова

Премиера 17 март 1987 г. (Камерна сцена).
Отзиви и други текстове

Добринска, наташа. повече „таралежи“ в нашите уютни семейни огнища. отечествен зов, 
приложение „Дъга“ (Враца), бр. 60, 31.7.1987, с. 4.

театър. отечествен зов (Враца), бр. 21, 17.3.1987, с. 2.
чакъров, александър. през нощта личност, през деня – служебно лице. В програмата на 

спектакъла.
чакъров, александър. театърът – съдия и адвокат на човека. отечествен зов, приложение 

„Дъга“ (Враца), бр. 32, 24.4.1987, с. 7.

360. В а м п и р, от антон страшимиров.
Постановка Христо Кръчмаров. сценография и костюми цветан Динеков.
В ролите

малама – марина котева
Вела – ина грозданова
чорбаджи марко – любомир Ялъмов
марковица – анна костова
Жельо – анастас попдимитров, Христо кузов
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Динко – тодор атанасов, николай пърлев
I мома – светлана милчева
II мома – румяна мерджанска
I момък – олег чернев
II момък – Владимир Димитров
I стражар – анастас попдимитров, Христо кузов
II стражар – тодор атанасов, николай пърлев
оплаквачки – надежда тержуманова, стефанка манчева, невена мечкарова

Премиера на 22 април 1987 г.
Отзиви и други текстове

кръчмаров, Христо. из беседите през репетициите на режисьора на „Вампир“. В програмата 
на спектакъла.

нова постановка на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 32, 24.4.1987, с. 2.
театър. отечествен зов (Враца), бр. 31, 21.4.1987, с. 2.

Сезон 1987/1988
Режисьор Бина Харалампиева.

361. Н а  д ъ н о т о, от максим горки.
Постановка Николай Колов. сценография и костюми Венелин Върбанов.
В ролите

костильов – георги горанов
Василиса – ина грозданова
наташа – Десислава стойчева (дебют)
медведев – теодор гайдарджиев
Васка пепел – любомир петкашев
клешч – красимир куцупаров
анна – Дарена каназирева (дебют)
настя – пламена Бачийска (дебют)
квашня – стефанка манчева
Бубнов – ивайло Диков
сатин – никола Фердинандов
актьор – любомир Ялъмов
Барон – анастас попдимитров
лука – Веско Зехиров
альошка – петър георгиев (дебют)
кривата гуша – Божидар Янков
татарина – олег чернев

Премиера на 18 ноември 1987 г.
Отзиви и други текстове

Бончев, георги. стабилен репертоар, силна творческа група. обсъждане продукцията на Вра-
чанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 16, 20.4.1988, с. 8.
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Добринска, наташа. силен и задължаващ старт в началото на сезона. отечествен зов, прило-
жение „Дъга“ (Враца), бр. 101, 25.12.1987, с. 1-2.

премиера на Врачанския драматичен театър. отечествен зов (Враца), бр. 91, 20.11.1987, с. 2.
театър. отечествен зов (Враца), бр. 90, 17.11.1987, с. 2.
Филчев, петър. сцена’88. народна култура, бр. 25, 17.6.1988, с. 7.
цолов, Димитър. Живото сценично изкуство. Впечатления от няколко постановки на Врачанския 

драматичен театър. работническо дело, бр. 159, 7.6.1988.
чакъров, александър. Ще прозвучи горкиевският хуманизъм. Врачанският театър пред пре-

миера. отечествен зов (Враца), бр. 89, 13.11.1987, с. 8.
чакъров, александър. триумфът на човеколюбието. В програмата на спектакъла.

362. Ч е р  х а й в е р  и  л е щ а, от луиджи скарначи и ренцо тарабузи. 
превод от италиански на илияна Друмева.

Постановка Петър Бакалов. сценография и костюми цветан Динеков. му-
зикално оформление светослав Данаилов. постановка на танците Златка 
начева. плакат и програма цветан Динеков.

В ролите
леонида ламана – никола Фердинандов
Валерия – мария асенова
Фиорела – румяна мерджанска
роберто – огнян симеонов
антонио – теодор гайдарджиев
матилде ламана – Десислава стойчева
Дона илона цибор – цветана гайдарджиева
никола цибор – Борислав Борисов
раймондо цибор – красимир куцупаров, олег чернев
милена Фунаро – ефросина николова
графиня киярели – стефанка манчева
Барон алфонсо киотча – Божидар Янков
марчело – георги калчев
Велуто – асен Димитров
Дядо симеоне – Христо рашков
алесио – георги калчев
Джовани – илия Йорданов
маринела – маргарита горанова
луиза – соня стоянова
В танците участват – Диана станкова, елена андонова, калина Данова, 

пелагия стаменова
Премиера на 14 януари 1988 г.

Отзиви и други текстове
Бончев, георги. стабилен репертоар, силна творческа група. обсъждане продукцията на Вра-

чанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 16, 20.4.1988, с. 8.
Борисов, емил. премиера. септемврийско дело, бр. 11, 16.1.1988.
Добринска, наташа. комедия на ситуациите. Жизнеутвърждаващ смях от сцената на Врачанския 

театър. отечествен зов (Враца), бр. 4, 29.1.1988, с. 4.
русинова, красимира. каква е цената на успеха. театър, 1988, бр. 6, с. 23-25.
справочник на читателя. театър. отечествен зов (Враца), бр. 1, 8.1.1988, с. 2.
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Филчев, петър. сцена’88. народна култура, бр. 25, 17.6.1988, с. 7.
Хроника „Дъга“. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 8, 26.2.1988, с. 5.
цолов, Димитър. Живото сценично изкуство. Впечатления от няколко постановки на Врачанския 

драматичен театър. работническо дело, бр. 159, 7.6.1988.
чакъров, александър. италианската комедия – от смеха до социалната сатира. В програмата 

на спектакъла.
„чер хайвер и леща“. режисьорът за своя предстоящ спектакъл. отечествен зов (Враца), бр. 

1, 8.1.1988, с. .

363. О б е щ а й  м и  с в е т л о  м и н а л о, драма от петър анастасов.
Постановка Николай Колов. сценография петър Яков. плакат петър Яков.
В ролите

стамен – ивайло Диков
Вера – Юлия ганчева
Димо – петър георгиев
стария – георги горанов
магда – Дарена каназирева
Йордан – любомир Ялъмов
Д-р Богдан райчев – спас начев
Баба неда – ана костова
лика – ина грозданова

Премиера на 3 февруари 1988 г. (Камерна сцена).
Посветена на Националната партийна конференция.
На премиерата присъства и авторът на пиесата.
На 26.6.1988 г. играна на Празниците на театралното изкуство в Благоевград.

Отзиви и други текстове
Бончев, георги. „обещай ми светло минало“ – спектакъл за честните хора. (изказвания на 

автора петър анастасов, режисьора николай колов, театроведа наташа Добринска и 
актьора ивайло Диков.) отечествен зов (Враца), бр. 6, 12.2.1988, с. 4-5.

Бончев, георги. стабилен репертоар, силна творческа група. обсъждане продукцията на Вра-
чанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 16, 20.4.1988, с. 8.

Добринска, наташа. За да заслужим светло бъдеще... отечествен зов (Враца), бр. 8, 26.2.1988, с. 5.
парушев, николай. театърът или обемът на живота. Благоевград’88 – сценични отражения на 

сезона. народна култура, бр. 30, 22.7.1988, с. 1 и 4.
русинова, красимира. каква е цената на успеха. театър, 1988, бр. 6, с. 23-25.
справочник на читателя. театър. отечествен зов (Враца), бр. 4, 29.1.1988, с. 2.
Филчев, петър. сцена’88. народна култура, бр. 25, 17.6.1988, с. 7.
Хроника „Дъга“. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 8, 26.2.1988, с. 5.
цолов, Димитър. Живото сценично изкуство. Впечатления от няколко постановки на Врачанския 

драматичен театър. работническо дело, бр. 159, 7.6.1988.
чакъров, александър. цената на бъдещето. В програмата на спектакъла.

364. З а к у с к а  с  н е и з в е с т н и  л и ц а, от Владлен Дозорцев. 
превод от руски на михаил маринов.

Постановка Бина Харалампиева. сценография цветан Динеков.
В ролите

старо – анастас попдимитров
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човекът с шапка – Веско Зехиров
маша – румяна мерджанска, пламена Бачийска
иван – николай пърлев
Буталото – любомир петкашев

Премиера на 25 февруари 1988 г.
Отзиви и други текстове

Бончев, георги. стабилен репертоар, силна творческа група. обсъждане продукцията на Вра-
чанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 16, 20.4.1988, с. 8.

справочник на читателя. театър. отечествен зов (Враца), бр. 7, 19.2.1988, с. 2.
Филчев, петър. сцена’88. народна култура, бр. 25, 17.6.1988, с. 7.
цолов, Димитър. Живото сценично изкуство. Впечатления от няколко постановки на Врачанския 

драматичен театър. работническо дело, бр. 159, 7.6.1988.
чакъров, александър. протокол от разпита на част от заподозрените в равнодушие съвремен-

ници... (В „разпита“ участват Бина Харалампиева, анастас попдимитров, Веско Зехи-
ров, румяна мерджанска, пламена Бачийска, николай пърлев, любомир петкашев.) В 
програмата на спектакъла.

365. П р и к л юч е н и я  о п а с н и  с ъ с  ге р о и  с л а д ко гл а с н и, 
от недялко Йорданов.

Постановка Лиляна Тодорова. сценография Венелин Върбанов. музика Ди-
митър Вълчев. Хореография стефан поляков. плакат Бате Хари (Венелин 
Върбанов).

В ролите
Водещ – Десислава стойчева
гарванът пенчо – мария асенова
магарето генчо – красимир куцупаров, георги калчев
петелът Димитър – Борислав Борисов
кокошката стоянка – ефросина николова
славейчето слави – огнян симеонов (дебют)
Бухалът илия – теодор гайдарджиев
лисицата елвира – стефанка манчева
пъдпъдъкът Харалампи – асен Димитров
Щъркелът Йордан – тодор мадолев, олег чернев

Премиера на 16 март 1988 г.
Спектакъл за деца.

Отзиви и други текстове
Бончев, георги. стабилен репертоар, силна творческа група. обсъждане продукцията на Вра-

чанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 16, 20.4.1988, с. 8.
Добринска, наташа. празник за децата в театъра. (публикувани са и 2 снимки от спектакъла.) 

отечествен зов (Враца), бр. 13, 30.3.1988, с. 4.
справочник на читателя. театър. отечествен зов (Враца), бр. 11, 16.3.1988, с. 2.
Филчев, петър. сцена’88. народна култура, бр. 25, 17.6.1988, с. 7.
цолов, Димитър. Живото сценично изкуство. Впечатления от няколко постановки на Врачанския 

драматичен театър. работническо дело, бр. 159, 7.6.1988.
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Сезон 1988/1989
На 11 и 12.10.1988 г. се чества 50-годишнината на театъра.

366. Ж е с т о к и  и г р и, от алексей арбузов.
Постановка Бина Харалампиева. Художник петър Яков. музика Юри ступел. 

танци мила искренова.
В ролите

кай – красимир куцупаров
никита лихачов – любомир петкашев
терентий – петър георгиев
неля – милена рудева
миша Земцов – Борислав Борисов
маша Земцова – пламена Бачийска
Бащата – асен Димитров
ловейко – олег чернев
олег павлович – Божидар Янков
майката на неля – марина котева
любастик – Венцислава нанова
Девойката, която прилича на ангел – румяна мерджанска
Девойката, която не прилича на ангел – румяна мерджанска

Премиера на 9 ноември 1988 г.
Отзиви и други текстове

премиерни представления. отечествен зов (Враца), бр. 46, 16.11.1988, с. 2.
справочник на читателя. театър. отечествен зов (Враца), бр. 45, 9.11.1988, с. 2.

367. Го р е щ о  л я т о, от пелин пелинов.
Постановка Петър Бакалов. сценография и костюми младен младенов (гост). 

музикално оформление светослав Данаилов.
В ролите

сузана м. станева (сузи Шоколадовата) – ева-мария радичкова
лазар т. тотев (Даскала) – никола Фердинандов
Вълко п. Вълканов (Вълка) – Веско Зехиров
геро Х. трайков (катраника) – георги горанов
милко ив. милков (паркинсона) – ивайло Диков
Божил ст. Бошнаков (къртицата) – Христо рашков
Ваца г. Видолова (Вдовицата) – анна костова, Дарена каназирева
петкана п. петкова (пътешественичката) – мария асенова
Йордан Д. антонов (тракторчето) – георги калчев, огнян симеонов

Премиера на 10 януари 1989 г.
Играна на районния етап на VIII национален преглед на българската драма и 

театър в Плевен, 13-16.5.1989 г., където Веско Зехиров получава I награда 
за актьорско майсторство, Ивайло Диков получава II награда за актьор-
ско майсторство, Младен Младенов получава II награда за сценография.
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Отзиви и други текстове
Бакалов, петър. споделено по време на репетиции. В програмата на спектакъла.
гьорова, севелина. Да възкресим труженика. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 

4, 25.1.1989, с. 2.
гьорова, севелина. Земята основата на живота. народна култура, бр. 8, 17.2.1989, с. 6.
много добро представяне. (на районния преглед в плевен.) отечествен зов (Враца), бр. 21, 

24.5.1989, с. 2.
награди на районните прегледи. плевен. театър, 1989, бр. 8, с. 34-39.
николова, камелия. между страстта и хитруването. (За районния преглед на VIII национален 

преглед на българската драма и театър в плевен.) народна култура, бр. 22, 26.5.1989, с. 
5; в „Белези от нищото. статии и есета за театъра“, геа 2000, с. 166-169.

папазова, сия. плевен. районни прегледи. VIII национален преглед на българската драма и 
театър. театър, 1989, бр. 8, с. 19-26.

пелинов, пелин. кратка биография на „горещо лято“. В програмата на спектакъла.
справочник на читателя. отечествен зов (Враца), бр. 4, 25.1.1989, с. 2.
съобщаваме за вас. народна култура, бр. 4, 20.1.1989, с. 2.

368. К ъ л б о в и д н а  м ъ л н и я, драматична комедия от иван радоев.
Постановка Бина Харалампиева. сценография петър Яков. музикално оф-

ормление светослав Данаилов.
В ролите

цеко цеков – теодор гайдарджиев
стефка – мария асенова

Премиера на 7 февруари 1989 г. (Камерна сцена).
Младежка сцена.

Отзиви и други текстове
Ведов, Валери. големият празник на малкия човек. септемврийско дело (михайловград, днес 

монтана), бр. 34, 17.2.1989.
„кълбовидна мълния“ на врачанска сцена. септемврийско дело (михайловград, днес монтана), 

бр. 32, 15.2.1989.
справочник на читателя. отечествен зов (Враца), бр. 6, 8.2.1989, с. 2.
цолов, Димитър. лицедейство на сцената. Българският репертоар на младия актьор теодор 

гайдарджиев. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 26, 28.1.1989, с. 3.
цолов, Димитър. Драмата на чиновника. „кълбовидна мълния“ от иван радоев на камерната 

сцена на Врачанския драматичен театър. (публикувана е и снимка от спектакъла.) оте-
чествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 8, 22.2.1989, с. 1-2.

цолов, Димитър. сцена’89. народна култура, бр. 10, 3.3.1989, с. 7.
цолов, Димитър. Двойникът на „малкия“ човек. За теодор гайдарджиев. пулс, бр. 35, 

29.8.1989, с. 8.
чакъров, александър. големият бунт на малкия човек. В програмата на спектакъла.

369. С у м а т о х а, от Йордан радичков.
Постановка Бина Харалампиева. сценография младен младенов (гост). 

музикално оформление светослав Данаилов. танци Златка начева.
В ролите

гоца – любомир петкашев
араламби – теодор гайдарджиев
лило – петър георгиев
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глигор – красимир куцупаров
иван гамаша – николай пърлев
I циганин – огнян симеонов
II циганин – Божидар Янков
Шушляка – олег чернев
петраки глухонемия – тодор мадолев
I крокодил – марина котева
II крокодил – пламена Бачийска
III крокодил – стефанка манчева
Бързата кафява лисица – милена рудева

Премиера на 23 март 1989 г.
Играна на районния етап на VIII национален преглед на българската драма 

и театър в Плевен, 3-16.5.1989 г., където Бина Харалампиева получава 
II награда за режисура, Веско Зехиров получава I награда за актьорско 
майсторство, Красимир Куцупаров получава II награда за актьорско 
майсторство, Петър Георгиев получава II награда за актьорско майстор-
ство, Любомир Петкашев получава III награда за актьорско майстор-
ство, Светослав Данаилов получава награда за музикално оформление.

Отзиви и други текстове
Ведов, Валери. суматоха – на сцената и сред публиката. едно мнение за новата постановка на 

Врачанския драматичен театър. септемврийско дело (михайловград, днес монтана), 
бр. 72, 12.4.1989, с. 3.

Дачев, Юрий. потърсени отново. театър, 1989, бр. 11, с. 10-12.
костуркова, Богдана. За лисицата, суматоха и още нещо... (публикувана е и снимка от спекта-

къла.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 17, 26.4.1989, с. 2.
много добро представяне. (на районния преглед в плевен.) отечествен зов (Враца), бр. 21, 

24.5.1989, с. 2.
монова, Дора. след осмия, преди деветия... (За VIII национален преглед на българската драма 

и театър.) литературен фронт, бр. 49, 7.12.1989, с. 3.
награди на районните прегледи. плевен. театър, 1989, бр. 8, с. 34-39.
николова, камелия. между страстта и хитруването. (За районния преглед на VIII национален 

преглед на българската драма и театър в плевен.) народна култура, бр. 22, 26.5.1989, с. 
5; в „Белези от нищото. статии и есета за театъра“, геа 2000, с. 166-169.

папазова, сия. плевен. районни прегледи. VIII национален преглед на българската драма и 
театър. театър, 1989, бр. 8, с. 19-26.

премиера на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 13, 29.3.1989, с. 2.
стайков, Димитър. плевен. (под общото заглавие „Диалогът драма-сцена’89“. За VIII нацио-

налeн преглед на българската драма и театър. публикувани са и част от наградите на 
прегледа.) литературен фронт, бр. 22, 1.6.1989, с. 6.

цолов, Димитър. лицедейство на сцената. Българският репертоар на младия актьор теодор 
гайдарджиев. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 26, 28.1.1989, с. 3.

цолов, Димитър. Двойникът на „малкия“ човек. За теодор гайдарджиев. пулс, бр. 35, 29.8.1989, 
с. 8.

чакъров, александър. суматоха. специализирано издание – орган на световната асоциация на 
междупланетния хаос. Брой единствен. програма към спектакъла.

стефанов, Васил. суматоха. Болгарские горизонты, 1989, бр. 4, с. 20-21.
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Сезон 1989/1990
370. Б л а г о р о д н и я т  и с п а н е ц, от уилям съмърсет моъм.
Постановка Димитър Стоянов (гост). сценография цветан Динеков. музи-

кално оформление Димитър стоянов. танци ева-мария радичкова.
В ролите

праудфут – Веско Зехиров
лейди праудфут – мария асенова
марион – ева-мария радичкова
Дукът – огнян симеонов
люси – теодора Бойнова
капитан чалфорд – Христо рашков
графът – теодор гайдарджиев
графинята – стефанка манчева
Джон – илия Йорданов (сътрудник)

Премиера на 11 октомври 1989 г.
Отзиви и други текстове

предстои премиера. отечествен зов (Враца), бр. 40, 4.10.1989, с. 2.
с едно от ранните драматургични произведения на съмърсет моъм – „Благородният испанец“, 

Врачанският театър откри своя нов творчески сезон... отечествен зов (Враца), бр. 42, 
18.10.1989.

снимка от спектакъла. отечествен зов (Враца), бр. 42, 18.10.1989, с. 2.
справочник на читателя. отечествен зов (Враца), бр. 41, 11.10.1989, с. 2.
чакъров, александър. новият глас в ехото на традицията. В програмата на спектакъла.

371. С т р а ш н и я т  с ъ д, мистерия от стефан цанев.
Постановка Николай Колов. сценография Венелин Върбанов. Художник на 

програмата Хари (Венелин Върбанов).
В ролите

съдията – ивайло Диков
олга – румяна мерджанска
адвокатът – сава георгиев
съдебен заседател – георги горанов
прокурорът – никола Фердинандов
следовател – анастас попдимитров
свидетел – Борислав Борисов
Жана – милена рудева

Премиера 14 ноември 1989 г.
Отзиви и други текстове

калеев, мартен. съдът на човечността. Врачанският драматичен театър представи „страшният 
съд“ на стефан цанев на михайловградска сцена. (съдържа и разговори с режисьора 
николай колов и актьора анастас попдимитров.) септемврийско дело (михайловград, 
днес монтана), бр. 121, 21.6.1989, с. 3.

нова премиера. септемврийско дело, бр. 225, 15.11.1989.
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радовенски, кирил. „страшният съд“ – на врачанска сцена. септемврийско дело (михайлов-
град), бр.230, 26.11.1989.

справочник на читателя. отечествен зов (Враца), бр. 45, 8.11.1989, с. 2.
съдът на съвестта. (публикувани са и 2 снимки от спектакъла.) отечествен зов, приложение 

„Дъга“ (Враца), бр. 48, 29.11.1989, с. 1.
чакъров, александър. страшният съд или Времето срещу „времето“. В програмата на спек-

такъла.
чернев, милко. творчество и действителност. (публикувана е и снимка от спектакъла.) оте-

чествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 52, 27.12.1989, с. 3.

372. Р а й о н н а  б о л н и ц а, от Христо Бойчев.
Постановка Васил Луканов (гост). сценография петър Яков. Художник по 

костюмите Венелин Върбанов.
В ролите

Дядо трифон – Веско Зехиров
петър суровикин – теодор гайдарджиев
Братой – николай пърлев
Феро – Христо рашков
Явашев – георги горанов
лазо – пламен Димитров
Баба трифоновица – мария асенова
ленчето – теодора Бойнова
Жената – Дарена каназирева
Доктора – георги калчев
Швейцарски лекар – Звезделин минков
сестрата – ева-мария радичкова
секретарка, преводач – стефанка манчева
санитар – илия Йорданов (сътрудник)

Премиера на 23 януари 1990 г.
Отзиви и други текстове

гергицов, крум. над театралните конфликти. театър, 1990, бр. 7, с. 21-24.
справочник на читателя. отечествен зов (Враца), бр. 3, 19.1.1990, с. 15.
чакъров, александър. Болести на процъфтяващото „здраве“. В програмата на спектакъла.

373. Г р а д и н а  б е з  з е м я  (Сестри), от людмила разумовска.
Постановка Бина Харалампиева. сценография цветан Динеков.
В ролите

марк – тодор мадолев
олга – марина котева
аня – милена рудева, малина ганчева-лютибродска
старецът – ивайло Диков
куликов – Васил георгиев
Бабата – цветана гайдарджиева

Премиера на 8 февруари 1990 г. (Камерна сцена).
На 28.2.1991 г. играна на „Вечер-бенефис“ на актьора Ивайло Диков по повод 

неговите 38 години на сцената.



Сезон 1990/1991

231

Отзиви и други текстове
гергицов, крум. над театралните конфликти. театър, 1990, бр. 7, с. 21-24.
красивата и уютна камерна зала на Врачанския драматичен театър... (За творческия юбилей 

на ивайло Диков.) култура, бр. 12, 22.3.1991.
кроника. (За гастрол във Видин.) култура, бр. 43, 26.10.1990, с. 6.
кроника. (За честването на творческия юбилей на ивайло Диков.) култура, бр. 12, 22.3.1991, с. 5.
справочник на читателя. отечествен зов (Враца), бр. 5, 2.2.1990, с. 15.
стайков, Димитър. горчивата чаша на живота. (портрет на ивайло Диков.) отечествен зов, 

приложение „Дъга“ (Враца), бр. 13, 30.3.1990, с. 1-2.
чакъров, александър. молитвата на атеиста. В програмата на спектакъла.
чакъров, александър. Вижте този спектакъл. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 

13, 30.3.1990, с. 2.

374. Т р о и л  и  К р е с и д а, от уилям Шекспир.
Постановка Стефан Делев. сценография Венелин Върбанов. костюми цветан 

Динеков. плакат цветан Динеков (цД).
Премиера на 16 май 1990 г.

Отзиви и други текстове
снимка от спектакъла. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 30, 25.7.1990, с. 3.
справочник на читателя. отечествен зов (Враца), бр. 20, 16.5.1990, с. 15.
тошева, райна. театрален тест за интелигентност. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), 

бр. 22, 30.5.1990, с. 2.

375. А л х и м и я  н а  к у р ш у м а, от александър чакъров.
Постановка Александър Чакъров. сценография цветан Динеков. костюми 

емил костов. музикално оформление светослав Данаилов.
В ролите

Веско Зехиров
румяна мерджанска
стефанка манчева
Васил георгиев

Планирана премиера на 16 май 1990 г.
Премиерата не се е състояла, поради неприемане на спектакъла от Худо-

жествения съвет на театъра.
Отзиви и други текстове

Хроника „Дъга“. За първи път. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 22, 30.5.1990, с. 3.

Сезон 1990/1991
Директор Огнян Данчев.

376. С е к с т а б л е т к а  (Испанска муха), от габор гьоргей. превод 
от унгарски на илияна михайлова.

Постановка Стефан Делев. сценография Венелин Върбанов. Хореография 
Златка начева. Художник на програмата Хари (Венелин Върбанов).
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В ролите
Д-р Ференц Форинтош – Васил георгиев
ангела – малинка ганчева-лютибродска
Д-р Йеньо лавотта – сава георгиев
лайош мижей – никола Фердинандов
мистер Джонатан козма – Борислав Борисов
Дюла Вердеш – пламен Димитров
г-жа Биготт – Юлия ганчева
нана – румяна мерджанска
мис голдфингер – мария асенова
сиви, една жена, която пищи – стефанка манчева
рожи – Дарена каназирева
портиер – спас начев
милиционер – илия Йорданов

Премиера на 15 ноември 1990 г.
Първа постановка на пиесата в България.

Отзиви и други текстове
Вместо предговор към спектакъла. В програмата на спектакъла.
премиери. театър, 1991, бр. 1, с. 76-79.
снимка от спектакъла. театър, 1991, бр. 2, IV корица.
справочник на читателя. отечествен зов (Враца), бр. 46, 14.11.1990, с. 15.
сцени от спектакъла... отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 48, 28.11.1990, с. 2.
Хроника. премиери. театър, 1991, бр. 1, с. 76-79.

377. П е р с о н а л н о  ч е н г е  (Професионалистът, Тъжна 
комедия на Лука), от Душан ковачевич. превод от сръбски на мария-
Йоанна стоядинович.

Постановка Димитър Стоянов (гост). сценография тома трифоновски (гост). 
плакат петър къчев.

В ролите
лука лабан – теодор гайдарджиев
теодор тейо край – николай пърлев
марта – цветана гайдарджиева

Премиера на 4 декември 1990 г.

Отзиви и други текстове
андонов, Валери. актьорите николай пърлев и теодор гайдарджиев в затвора. (За гастрол с 

постановката в затвора.) извънреден Зов & (Враца), бр. 1, 15.2.1991, с. 5.
Ведов, Валери. В примката на връхлетялото ни време. Зов (Враца), бр. 1, 9.1.1991, с. 8.
марангозова, евдокия. среща с истината. отечествен зов (Враца), бр. 52, 27.12.1990, с. 14.
премиери. театър, 1991, бр. 3, с. 77-79.
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378. В р а г  н а  н а р о д а, от артър милър, адаптация по едноименната 
пиеса на Хенрик ибсен.

Постановка Николай Колов. Художник петър Яков. плакат петър къчев.
В ролите

мартин кийл – Веско Зехиров
Билинг – огнян симеонов
г-жа стокман – марина котева
петер стокман – ивайло Диков
Ховстед – камен георгиев
Д-р стокман – анастас попдимитров
капитан Хорстер – тодор мадолев
петра – малинка ганчева-лютибродска
аслаксен – георги горанов
пияният – олег чернев
мортен – росен попдимитров (сътрудник)
ейлиф – Юлия колова
граждани – Борислав Борисов, петър гълъбов, илия Йорданов и други

Премиера на 18 декември 1990 г.
Отзиви и други текстове

агенция еЖк (една жена каза). Зов (Враца), бр. 8, 27.2.1991, с. 2.
премиери. театър, 1991, бр. 3, с. 77-79.
театър. Зов (Враца), бр. 6, 13.2.1991, с. 2.

379. М е ж д у  д в а  с т о л а, от рей куни.
Постановка Бина Харалампиева. сценография Венелин Върбанов. музикал-

но оформление светослав Данаилов. Художник на програмата Венелин 
Върбанов (Хари).

В ролите
Джон – любомир петкашев
мери – милена рудева
Барбара – румяна мерджанска
станли – Васил георгиев
портърхаус – сава георгиев
траутън – пламен Димитров
Боби – георги калчев
репортер – илия Йорданов (сътрудник)

Премиера на 5 февруари 1991 г.
Отзиви и други текстове

Ведов, Валери. как се затяга възелът, който развързваме. (публикувани са и 3 снимки от спек-
такъла.) Зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 8, 27.2.1991, с. 1 и 3.

театър. говори се, че... (За предстоящата премиера.) Зов (Враца), бр. 3, 23.1.1991, с. 15.
театър. Зов (Враца), бр. 6, 13.2.1991, с. 2.
кроника. култура, бр. 7, 15.2.1991, с. 7.
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380. П о л е т  н а д  к у к у в и ч е  г н е з д о, от Дейл Васерман по 
романа на кен киси. превод от английски на иван ничев.

Постановка Йосиф Венков (гост). сценография мариана мандаджиева (гост). 
Художник на програмата мариана мандаджиева. 

В ролите
Вождът Бромдън – анастас попдимитров
санитар уорън – малина лютибродска
санитар уйлиъмс – огнян симеонов
сестра речид – марина котева, мария асенова
сестра Флин – мария асенова, Дарена каназирева
Дейл Хардинг – теодор гайдарджиев
Били Бибит – пламен Димитров
скенлън – георги калчев
чезуик – любомир петкашев
мартини – Борислав Борисов
ръкли – камен георгиев
рейндъл патрик макмърфи – Васил георгиев
Доктор спиви – сава георгиев
кенди стар – милена рудева
сандра – теодора Бойнова
санитар търкъл – илия Йорданов (сътрудник)

Премиера на 14 май 1991 г.
Отзиви и други текстове

марангозова, евдокия. мърфи, ние сме с теб! (публикувани са и 2 снимки от спектакъла.) Зов 
(Враца), бр. 24,19.6.1991, с. 5.

на 14, 15 и 16 май се състоя премиерата... (публикувана е и снимка от спектакъла.) Зов (Враца), 
бр. 20, 22.5.1991, с. 2.

премиери. театър, 1991, бр. 8, с. 70-72.

Сезон 1991/1992
381. Ш у м  з а д  к у л и с и т е  (Noises Off), от майкъл Фрейн. превод 

от английски на Боян николаев.
Постановка Бина Харалампиева. сценография Венелин Върбанов. Художник 

по костюмите петър Яков.
В ролите

Доти отли – мария асенова
гари льожен – теодор гайдарджиев
Бруки аштън – милена рудева
Фредерик Фелоус – тодор мадолев
Белинда Блер – румяна мерджанска
селздън моубрей – Веско Зехиров
лойд Далас – пламен Димитров
тим олгут – георги калчев
попи нортън – стефанка манчева

Премиера на 22 октомври 1991 г.
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Отзиви и други текстове
новият театрален сезон ще започне с „Шум зад кулисите“. Зов (Враца), бр. 38, 25.9.1991, с. 2.
Хроника. премиери. театър, 1992, бр. 2, с. 71-72.
тошена, райна. Вдигна завесите и… кулисите. (публикувани са и 3 снимки от спектакъла.) Зов 

(Враца), бр. 44, 6.11.1991, с. 4.

382. М а н д р а г о р а, от николо макиавели.
Постановка Минчо Събев (гост). сценография Венелин Върбанов. музикално 

оформление пламен петров. Хореография стефан поляков (гост). пла-
кат и програма Хари (Венелин Върбанов). направил програмата ивайло 
михайлов.

В ролите
месер нича – Веско Зехиров
калимако – анастас попдимитров
сиро – теодор гайдарджиев
лигурио – Васил георгиев
Фра тимотео – никола Фердинандов
сострата – мария асенова
лукреция – румяна мерджанска
Богомолка – стефанка манчева

Премиера на 3 декември 1991 г.
Отзиви и други текстове

игрален афиш. театър, 1992, бр. 3, с. 68-69.
михайлов, ивайло. а във Враца пият мандрагора. театър, 1992, бр. 3, с. 19-20.
тошева, райна. лов за зрители или?… (публикувани са и 2 снимки от спектакъла.) Зов (Враца), 

бр. 50, 18.12.1991, с. 4.

383. А н н а  Б и ж у т о, от марк камолети. превод на светла гергова.
Постановка Николай Колов. сценография петър Яков. музикално оформле-

ние петър лъджев. Хореография стефан поляков (гост). съставител на 
програмата ивайло михайлов. плакат петър къчев.

В ролите
Бернар – георги горанов
клодин – Дарена каназирева
робер – Борислав Борисов
катрин – малина лютибродска
анна – Юлия ганчева

Премиера на 15 януари1992 г. (Камерна сцена).
Първа постановка на пиесата в България.

Отзиви и други текстове
михайлов, ивайло. „анна Бижуто“. леко, весело, ефектно, чаровно. В програмата на спектакъла.
справочник на читателя. Зов (Враца), бр. 2, 15.1.1992, с. 2.
тошева, райна. гавра със зрителите? (публикувана е и снимка от спектакъла.) Зов (Враца), 

бр. 5, 5.2.1992, с. 5.
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384. К о г а т о  к о т к а т а  я  н я м а, комедия от Джон мортимър и 
Брайън кук.

Постановка Бина Харалампиева. сценография петър Яков. музикално оф-
ормление светослав Данаилов. съставил програмата ивайло михайлов. 
плакат петър къчев.

В ролите
Джордж – Веско Зехиров
Хъмфри – любомир петкашев
милдрит – марина котева
етел – марчела Христова
Дженифър – румяна мерджанска
Шърли – милена рудева

Премиера на 17 март1992 г. (Камерна сцена).
Отзиви и други текстове

александрова, милена. какви работи стават, когато котката я няма. (публикувана е и снимка 
от спектакъла.) Зов за истина (Враца), бр. 15, 9-15.4.1992, с. 5.

иванова, райна. едно многозначително „Боже, Боже!?...“ (публикувана е и снимка от спекта-
къла.) Зов (Враца), бр. 13, 8.4.1992, с. 2.

обява за премиерата. Зов за истина (Враца), бр. 11, 12-18.3.1992, с. 7.
справочник на читателя. Зов (Враца), бр. 10, 18.3.1992, с. 2.

385. С в е т о т о  с е м е й с т в о, от Дьорд Швайда. превод от унгарски 
на илияна михайлова.

Постановка Николай Колов. сценография Венелин Върбанов. музикално 
оформление петър лъджев. плакат и програма Хари (Венелин Върбанов). 
програмата състави ивайло михайлов.

В ролите
майката – Юлия ганчева
големия син – сава георгиев
средния син – анастас попдимитров
малкия син – огнян симеонов, Борислав Борисов
Дъщерята – стефанка манчева, малина лютибродска
леля маришка – мария асенова
сасия – Дарена каназирева
кати – малина лютибродска, стефанка манчева
следователи – Борислав Борисов, огнян симеонов

Премиера на 22 април1992 г.
Отзиви и други текстове

михайлов, ивайло. отново на театър. (публикувана е и снимка от спектакъла.) Зов (Враца), 
бр. 19, 20.5.1992, с. 4.

справочник на читателя. Зов (Враца), бр. 15, 22.4.1992, с. 2.
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Сезон 1992/1993
Директор Бина Харалампиева.

386. Н я м а  д а  п л а т и м ,  н я м а  д я  п л а т и м !, от Дарио 
Фо. превод от италиански на илияна Друмева.

Постановка Николай Колов. Художник петър Яков. автор на програмата 
Димитър стайков.

В ролите
Джовани – никола Фердинандов
ефрейтор – теодор гайдарджиев
антония – Юлия ганчева
луиджи – Борислав Борисов
маргерита – милена рудева

Премиера на 27 октомври1992 г.
Отзиви и други текстове

Ведов, Валери. актьорите ли обаче трябва да се разплащат за нечие невежество? Зов за истина 
(Враца), бр. 45, 5-11.11.1992, с. 4.

Дариофоист. няма ли кой във Враца да забрани вредния Дарио Фо. Зов за истина (Враца), бр. 
48, 26.11.-2.12.1992, с. 4.

стайков, Димитър. един световен клоун стигна края на утопиите си. В програмата на спектакъла.
чернев, милко. една подличка провокация от театралната сцена. Зов (Враца), бр. 45, 

18.11.1992, с. 5.

387. П р о ф е с и я т а  н а  м и с и с  Уо р ъ н, от Джордж Бърнард Шоу.
Постановка Камен Костов (гост). сценография и костюми Венелин Върбанов. 

музика камен костов. автор на програмата Димитър стайков. плакат 
Хари (Венелин Върбанов).

В ролите
мисис уорън – марина котева
Виви – румяна мерджанска
крофтс – Веско Зехиров
Франк – анастас попдимитров
прейд – ивайло Диков
пастора – георги горанов

Премиера през ноември 1992 г.
Отзиви и други текстове

Вести от общината. играем за ерудираната публика. Зов (Враца), бр. 45, 18.11.1992, с. 2.
Дамяновска, светла. професията на мисис уорън. Зов (Враца), бр. 9, 3.3.1993, с. 5.
костов, камен. приятно съм изненадан от срещата с интелигентните актьори на Врачанския 

театър... В програмата на спектакъла.
стайков, Димитър. Всеки сам е отговорен за съдбата си. Зов (Враца), бр. 49, 16.12.1992, с. 5.
цанова, елеонора. „професията на мисис уорън“ – нова постановка на Врачанския тееатър. 

Вселена (михайловград), бр. 143, 4.12.1992.
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388. Ч а с т е н  д е т е к т и в, от антъни Шафър. превод от английски 
на спас николов.

Постановка Орлин Дяков. сценография петър Яков. съставител на програ-
мата Димитър стайков. Художник на програмата петър Яков.

В ролите
майлс тиндъл – теодор гайдарджиев
андрю уайк – Борислав Борисов

Премиера 19 януари 1993 г. (Сцена „Безсъние“).
На 20.5.1993 г. играна на ІV национален фестивал на малките театрални 

форми във Враца.
Отзиви и други текстове

снимка от спектакъла. Шанс експрес (Враца), бр. 21, 1-6.6.1993, с. 11.
справочник на читателя. Зов (Враца), бр. 6, 10.2.1993, с. 2.

389. З м е й о в е, по пейо к. Яворов и петко Ю. тодоров. сценична версия 
на Бина Харалампиева.

Постановка Бина Харалампиева. сценография Хари Върбанов. костюми 
мария Диманова (гост).

В ролите
Змей горянин – любомир петкашев
Дядо славе – георги горанов
Баба славовица – мария асенова
цена – милена рудева
любен – тодор мадолев
стоил – георги калчев
стамен – анастас попдимитров
Дамян – огнян симеонов
марта Билярката – марина котева, Дарена каназирева
музикант – теодор гайдарджиев
момък – Борислав Борисов
мома – малина лютибродска
мома – стефанка манчева
румяна мерджанска
участват и членове на младежката театрална школа при театъра

Премиера на 17 март 1993 г.
На 26.7.1993 г. играна в паралелната програма на Театрален фестивал „Вар-

ненско лято“.
Отзиви и други текстове

Димитрова, светла. и театърът е в криза, но актьорите ценят майсторството си. Зов за истина 
(Враца), бр. 17, 22.4-5.5.1993, с. 2.

склонни сме да изхвърляме всичко различно от нас. режисьорката Бина Харалампиева за своята 
постановка „Змейове“ една седмица преди премиерата… (разговор с режисьорката.) Зов 
за истина (Враца), бр. 10, 11-17.3.1993, с. 5.

справочник на читателя. Зов (Враца), бр. 11, 17.3.1993, с. 2.
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театрален фестивал „Варна’93“.21-31 юли. (селекциите за официалната и паралелната про-
грами.) култура, бр. 29, 16.7.1993, с. 2.

тошева, кристина. сивотата на българското небе и шареното змейово крило. Бюлетин на те-
атрален фестивал Варна’93, 1993, бр. 3, с. 13-14.

тошева, кристина. познато/непознато. (За фестивала „Варна’93“.) култура, бр. 33, 13.8.1993, с. 5.
тошева, райна. на врачанска сцена се появи невъзможната любов, за да я убият класически. (пуб-

ликувани са и 2 снимки от спектакъла.) Зов за истина (Враца), бр. 12, 25-31.3.1993, с. 4.
Харалампиева, Бина. не са ли демодирани отношенията между мъжете и жените... (отговори 

на режисьора на 8 въпроса.) В програмата на спектакъла.
ценова, мариела. „Змейове“ на врачанска сцена. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), 

бр. 12, 30.3.1993, с. 3.

390. М .  Б ъ т е р ф л а й, от Дейвид Хенри уонг. превод от английски на 
мадлена евгениева.

Постановка Бина Харалампиева. сценография и костюми мария Диманова 
(гост). музикално оформление светослав Данаилов. плакат и програма 
Хари (Венелин Върбанов).

В ролите: 
рене галимар – анастас попдимитров
сонг лилинг – огнян симеонов
марк (Другият мъж), консулът Шарплес – георги калчев
рене, момичето от порнографското списание – малина люти(бродска)
Другарката чин (судзуки), Шу Фанг – милена рудева
Хелга – мария асенова
тулон (първият мъж), съдията – сава георгиев
участват и членове на младежката театрална школа при театъра

Премиера на 20 май 1993 г.
На 20.5.1993 г. играна премиерно на ІV национален фестивал на малките теа-

трални форми във Враца на, където Бина Харалампиева получава ІІІ на-
града за режисура, а Мария Диманова получава ІІ награда за сценография.

Отзиви и други текстове
коцева, В. малко култура или малко за култура. Шанс експрес (Враца), бр. 38, 28.9.-3.10.1993, с. 15.
театрални награди – Враца’93. култура, бр. 22, 28.5.1993.
трифоновска, светлана. „мадам Бътерфлай“ във Враца. Шанс експрес (Враца), бр. 26, 

6-11.7.1993, с. 12.
Харалампиева, Бина. когато четете тези няколко реда, представлението ще се е сращнало със 

своите зрители... В програмата на спектакъла.

391. Д ъ р в е т а т а  у м и р а т  п р а в и, пиеса в 3 действия от але-
хандро касона.

Постановка Николай Колов. сценография и костюми Хари Върбанов. музи-
кално оформление петър лъджев.

В ролите
Юлия ганчева
румяна мерджанска
Борислав Борисов
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Веско Зехиров
Дарена каназирева
теодор гайдарджиев

Премиера през май 1993 г.
Отзиви и други текстове

коцева, В. малко култура или малко за култура. Шанс експрес (Враца), бр. 38, 28.9.-3.10.1993, 
с. 15.

културни вести. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 26, 5.10.1993, с. 4.

Сезон 1993/1994
392. Б а л к а н с к и  а р и с т о к р а т и, комедия от любинка Бобич.
Постановка Николай Колов. сценография и костюми Хари Върбанов. плакат 

и програма Хари (Венелин Върбанов).
В ролите

Яблан – Веско Зехиров
ната – марина котева
косара – милена рудева
Бабата – Юлия ганчева
Хаджи Джорджевич – Борислав Борисов
кума цайя – Дарена каназирева
светозар илич – анастас попдимитров
Дипломатът – теодор гайдарджиев
чичо милован – сава георгиев
анка – стефанка манчева

Премиера през ноември 1993 г.
Отзиви и други текстове

николова, румяна. „Хайде към европа!“ – ни кани Врачанският драматичен театър. (разговор 
с директора на театъра Бина Харалампиева.) Зов (Враца), бр. 44, 3.11.1993, с. 1 и 5.

разговор с режисьора николай колов. В програмата на спектакъла.

393. В е н е ц и а н с к и я т  т ъ р г о в е ц, от уилям Шекспир. превод 
от английски на Валери петров. сценичен вариант на Бина Харалампиева. 
Допълнителни текстове от людмил станев.

Постановка Бина Харалампиева. сценография и костюми мария Диманова 
(гост). музикално оформление светослав Данаилов. програмата състави 
Веселина гюлева.

В ролите
Дожът на Венеция – теодор гайдарджиев, Борислав Борисов
мароканският принц, арагонският принц – анастас попдимитров
антонио – огнян симеонов
Басанио – анастас попдимитров
грациано – георги калчев
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лоренцо – орлин Дяков
Шейлок – сава георгиев
тубал – румяна мерджанска
ланчилото гобо – теодор гайдарджиев
старият гобо – Борислав Борисов
порция – милена рудева
нериса – малина люти
Джесика – румяна мерджанска

Премиера на 25 януари 1994 г. (Камерна сцена).
На 7.6.1994 г. играна в паралелната програма на Театралния фестивал „Вар-

ненско лято“.
На 6.9.1994 г. играна на Празниците на изкуствата „Аполония“ в Созопол.

Отзиви и други текстове
Вандов, никола. „Венецианският търговец“ от Шекспир и няколко интермедийни текста от лю-

дмил станев са в основата на цирково пъстрия спектакъл... култура, бр. 5, 4.2.1994, с. 8.
Вандов, никола. театралният фестивал „Варненско лято’94“... (селекциите за основната и 

паралелната програми.) култура, бр. 8, 25.2.1994, с. 7.
Варна’94. (селектираните спектакли.) театър, 1994, бр. 7-8, с. 43. 
Василева, красимира. Въвлечени в сценичната магия. Две постановки на Врачанския театър. 

Век 21, бр. 25, 29.6-5.7.1994, с. 9.
гюлева, Веселина. лудории по Шекспир. Бюлетин на театралния фестивал „Варненско лято’94“, 

бр. 3, с. 19.
нетрадиционен прочит на Шекспир. Зов за истина (Враца), бр. 4, 27.1.-2.2.1994, с. 8.
николова, румяна. „Венецианският търговец“ на врачанска сцена. (публикувана е и снимка от 

спектакъла.) Зов (Враца), бр. 4, 26.1.1994, с. 2.
театрална топлиста. (В IX раздел „най-добър спектакъл, гастролирал в софия през сезона“ 

„Венецианският търговец“ дели 7-12-о място.) култура, бр. 27/28, 15.7.1994, с. 1 и 5.
Харалампиева, Бина. преди време Веселина гюлева ме помоли да напиша няколко думи за 

усещането ми за „Венецианският търговец“... Бюлетин на театралния фестивал „Вар-
ненско лято’94“, бр. 3, с. 19.

чернев, Димитър. Животът е преструвка, единственото автентично нещо в него е играта. 168 
часа, бр. 11, 14.3.1994, с. 47; в „критикът с моята сянка. текстове за театър и други“, 
авангард принт, русе, 2006, с. 150-151.

Шекспир на сцената на Врачанския драматичен театър. Шанс експрес (Враца), бр. 4, 
24.1.1994, с. 21.

394. Ч у д о, от иван радоев.
Постановка Веселин Бояджиев (гост). сценография и костюми петър Яков. 

музикално оформление светослав Данаилов.
В ролите

костадин – спас начев
Хаим – сава георгиев
артаки – георги калчев
таничка – мария асенова
Юсуф, Хер Браун – теодор гайдарджиев

Премиера през март 1994 г.
На 10.5.1994 г. играна на V национален фестивал на малките театрални форми 

във Враца.
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Отзиви и други текстове
Бояджиев, Веселин. Memento mori. В програмата на спектакъла.
Веселин Бояджиев поставя пиесата на иван радоев „чудо“... посоки (Враца), бр. 21, 22.2.1994.
гюлева, Веселина. между българския дух и американската мечта. (За фестивала във Враца.) 

култура, бр. 21, 27.5.1994, с. 6.
еникиева, ели. една забавна и тъжна притча. Вселена (монтана), бр. 35, 25.3.1994.
Жеков, александър. Второто издание... (Думи на селекционера на форума във Враца и самата 

селекция.) култура, бр. 17, 29.4.1994, с. 7.
коцева, В. „чудо“ на врачанска сцена. Шанс експрес (Враца), бр.12, 22.3.1994, с. 2.
тошева, райна. чудо. (публикувана е и снимка от спектакъла.) Зов (Враца), бр. 11, 16.3.1994, с. 7.
цветков, цветан. чудото, до което трябва да се извисим. Зов за истина (Враца), бр. 11, 24-

30.3.1994, с. 8.

395. М р ъ с н и т е  р ъ ц е, от Жан-пол сартр.
Постановка Николай Поляков (гост). сценография марина райчинова (гост). 

програмата състави ина гюлева.
В ролите

Хьодерер – сава георгиев
Хуго – огнян симеонов
олга – ивелина полякова
Джесика – милена рудева
луи – орлин Дяков
принцът – анастас попдимитров
елик – Борислав Борисов
Жорж – теодор гайдарджиев
карски – георги калчев
Франц – росен попдимитров (сътрудник)
Шарл – анастас попдимитров

Премиера на 26 април 1994 г. (Камерна сцена).
На 15.5.1994 г. играна на V национален фестивал на малките театрални форми 

във Враца, където Николай Поляков получава ІІІ награда за режисура, а 
Сава Георгиев получава ІІ награда за мъжка роля.

Отзиви и други текстове
Василева, красимира. Въвлечени в сценичната магия. Две постановки на Врачанския театър. 

Век 21, бр. 25, 29.6-5.7.1994, с. 9.
гюлева, Веселина. Заради тази пиеса... (разговор с режисьора николай поляков.) В програмата 

на спектакъла.
гюлева, Веселина. между българския дух и американската мечта. (За фестивала във Враца.) 

култура, бр. 21, 27.5.1994, с. 6.
Дачев, Юрий. предвидими загуби. култура, бр. 22, 3.6.1994, с. 8; в „Дежурно осветление. 

рецензии, статии, портрети“, ик „лик“, с., 2003, с. 91-92.
Жеков, александър. Второто издание... (Думи на селекционера на форума във Враца и самата 

селекция.) култура, бр. 17, 29.4.1994, с. 7.
награди’94. Враца’94. театър, 1994, бр. 7-8, с. 42-43.
николай поляков ще поставя сартр във Враца. Зов за истина (Враца), бр. 16, 28.4.-4.5.1994, с. 4.
снимка от спектакъла. Зов (Враца), бр. 17, 27.4.1994, с. 2.
стайков, Димитър. протокол на едно убийство. Демокрация, бр. 100, 6.5.1994.
театрална топлиста. (В IX раздел „най-добър спектакъл, гастролирал в софия през сезона“ 

„мръсни ръце“ дели 7-12-о място.) култура, бр. 27/28, 15.7.1994, с. 1 и 5.
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театрални награди – Враца’94. култура, бр. 20, 20.5.1994, с. 8.
Факти, факти, факти... култура, бр. 19, 13.5.1994, с. 7.

Сезон 1994/1995
От май 1995 г. директор Анастас Попдимитров.

396. П о б ъ р к а н и  о т  л ю б о в, от сам Шепард. превод от английски 
на кръстан Дянков.

Постановка Орлин Дяков. Художник Венелин Върбанов-Хари. програмата 
състави ина гюлева.

В ролите
еди – анастас попдимитров
мей – румяна мерджанска
старецът – Борислав Борисов

Премиера 27 септември 1994 г. (Балетна зала).
Отзиви и други текстове

Врачанският драматичен театър откри творческия си сезон... (публикувана е и снимка от 
спектакъла.) Зов за истина (Враца), бр. 38, 29.9.-5.10.1994, с. 2.

Дяков, орлин. ...защото няма изход... В програмата на спектакъла.
коцева, В. театрални премиери. Шанс експрес (Враца), бр. 40, 11.10.1994, с. 2.
тошева, райна. Вече гледат на нас без снизхождение! (разговор с директора на театъра Бина 

Харалампиева.) Зов (Враца), бр. 43, 26.10.1994.

397. Уд у ш в а ч ъ т, от азис несин.
Постановка Николай Колов. сценография и костюми петър Яков. програмата 

състави ина гюлева.
В ролите

Диха – мария асенова
сиен – Юлия ганчева 
чиновник по газта – сава георгиев 

Премиера на 5 октомври 1994 г. (Камерна сцена).
На 7.5.1995 г. играна на VІ национален фестивал на малките театрални форми 

във Враца.
Отзиви и други текстове

Вандов, никола. реката и притоците. (Думи на селекционера и самата селекция за фестивала 
във Враца). култура, бр. 15, 14.4.1995, с. 3.

Вандов, никола. Дневник. култура, бр. 11, 15.3.1996, с. 10-11.
колов, николай. ако светът наистина е сцена... В програмата на спектакъла.
коцева, В. театрални премиери. Шанс експрес (Враца), бр. 40, 11.10.1994, с. 2.
тошева, райна. Вече гледат на нас без снизхождение! (разговор с директора на театъра Бина 

Харалампиева.) Зов (Враца), бр. 43, 26.10.1994.
Форуми, награди’95. театър, 1995, бр. 7-8, с. 49-52.
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398. М е с е ц  н а  с е л о, комедия в 5 действия от иван с. тургенев. 
превод от руски на георги Жечев.

Постановка Бина Харалампиева. Декор и костюми мария Диманова. оформи-
тел на програмата Хари Върбанов. съставител на програмата ина гюлева.

В ролите
андрей сергеич ислаев – Борислав Борисов
наталия петрована – румяна мерджанска
коля – росен попдимитров (сътрудник)
Верочка – милена рудева
лизавета Богдановна – марина котева
михайло александрович ракитин – анастас попдимитров
алексей николаевич Беляев – огнян симеонов
афанасий иванович Болшинцов – теодор гайдарджиев
игнатий илич Шпигелски – сава георгиев
матвей – орлин Дяков
катя – малина люти

Премиера на 13 декември 1994 г.
На 20.3.1995 г. играна в София на сцената на Нов драматичен театър „Сълза 

и смях“.
През 1995 г. Бина Харалампиева е номинирана за наградата „Аскеер“ за ре-

жисура, Румяна Мерджанска е номинирана за наградата „Аскеер“ за 
водеща женска роля, Сава Георгиев е номиниран за наградата „Аскеер“ 
за поддържаща мъжка роля.

На 23.5.1995 г. Мария Диманова получава наградата „Аскеер“ за костюмо-
графия.

На 26.6.1995 г. играна в Културната програма на Летния театрален универ-
ситет в Сливен.

Отзиви и други текстове
аскеер’95. (наградите.) култура, бр. 22, 2.6.1995, с. 1.
аскеер’95. (наградите.) гестус, 1996, с. 161.
аскеерите на показ. новинар, бр. 139, 25.5.1995, с. 8.
Байчинска, светлана. карнавал сред ракитите. култура, бр. 15, 14.4.1995, с. 3.
Бачурова, антоанета. „аскеер“ пак свали каската пред 24 май. стандарт, бр.966, 25.5.1995, с. 23.
Вандов, никола. Дневник. култура, бр. 11, 15.3.1996, с. 10-11.
Василева, красимира. Врачанският театър на софийска сцена. Добър вкус и висок професио-

нализъм. отечествен вестник, бр. 13522, 10.4.1995.
Динова, лилия. г. калоянчев взе „аскеер“ за цялостно творчество, останалите отличия отидоха 

по предназначение. континент, бр. 119, 25.5.1995, с. 13.
евгениева, цветана. Врачански театрали, номинирани за „аскеер“. отечествен фронт, бр. 

13543, 11.5.1995.
койнаков, Явор. малките убийства на любовната игра. континент, бр. 291, 17.12.1994.
коцев, тошо. Врачанският театър постави тургенев. 24 часа, бр. 75, 18.3.1995.
„месец на село“ от тургенев е новата премиера на Врачанския драматичен театър... 24 часа, 

бр. 339, 17.12.1994.
наградата „аскеер“ пристигна и във Враца. Зов за истина (Враца), бр. 19, 31.5-6.6.1995, с.2.
номинации за „аскеер’95“. култура, бр. 20, 19.5.1995, с. 1.
панчева, светлана. „аскеер“ връчи и награди за кураж. отечествен фронт, бр. 13552, 25.5.1995.
станимирова, румяна. трупата на военния театър връчи наградите си. (наградите „аскеер“.) 

Българска армия, бр. 13725, 25.5.1995.
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Форуми, награди’95. театър, 1995, бр. 7-8, с. 49-52.
Харалампиева, Бина. мисля си за заглавието... В програмата на спектакъла.

399. О р к е с т ъ р ъ т, пиеса-концерт от Жан ануи.
Постановка Николай Колов. Художник Хари Върбанов. музика андрей Дре-

ников. програмата изготвиха ина гюлева и Хари Върбанов.
В ролите

патрисия – румяна мерджанска
памела – марина котева
госпожа ортанс – Юлия ганчева
сюзан Делисия – милена рудева
ермелин – малина люти
леона – мария асенова
пианистът – анастас попдимитров
господин лебонз – сава георгиев

Премиера през март 1995 г.
Отзиви и други текстове

колов, николай. май в природата ни е заложено... В програмата на спектакъла.
„оркестърът на Жан ануи на Врачанска сцена. Зов за истина (Враца), бр. 6, 1-7.3.1995, с. 2.

400. С в е к ъ р в а, от антон страшимиров.
Постановка Елевтери Елевтеров. сценография петър Яков. костюми люд-

мила петрова. програмата изготвиха ина гюлева и Хари Върбанов.
В ролите

Велчо-свилен – теодор гайдарджиев
Дечка – малина люти
костанда – марина котева
павел кереков – георги калчев
Баба неделя – цветана гайдарджиева
Дафинка – милена рудева
поручик Дойчинов – Борислав Борисов

Премиера през май 1995 г.

401. Ш о к о л а д о в и я т  в о й н и к  (Човекът и оръжието), от 
Джордж Бърнард Шоу. превод от английски на георги станчев.

Постановка Николай Поляков. сценография и костюми мария Диманова. 
програмата изготвиха ина гюлева и Хари Върбанов.

В ролите
Блънчли – огнян симеонов
райна – Ваня герджикова, таня казанджиева
екатерина – ивелина полякова
майор петков – сава георгиев
никола – Борислав Борисов
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лука – румяна мерджанска
сергей саранов – анастас попдимитров
руски офицер – теодор гайдарджиев

Премиера през юни 1995 г. (Камерна сцена).
Играна в София.
На 13.10.1995 г. играна на Театралния еко фест в Сливен’95.
На 16.5.1996 г. играна на VІІ национален фестивал на малките театрални фор-

ми във Враца, където Николай Поляков получава ІІІ награда за режисура, 
Мария Диманова получава ІІ награда за сценография.

На 4.10.1997 г. играна на гастрол в Суми, Украйна.

Отзиви и други текстове
Бонев, светослав. Държавата пое актьорите от Враца. театралната трупа тръгва на турне в 

украйна, директорът ѝ лети до париж. конкурент (Враца), бр. 38, 22-28.9.1997, с. 4.
В(андов), н(икола). „природа и култура“ е мотото на театралния екофест – сливен’95... кул-

тура, бр. 40, 6.10.1995, с. 1.
Врачанският театър с нов директор и премиера. 24 часа, бр. 173, 28.6.1995.
награди 1996 г. театър, 1996, бр. 5-6, с. 25.
награди на фестивала на малките театрални форми – Враца’96. култура, бр. 22, 31.5.1996, с. 5.
национален фестивал на малките театрални форми – Враца’96. (селекционер на фестивала – 

ЮрийДачев.) култура, бр. 19, 10.5.1996, с. 3.
пантилеева, татяна. пепеляшка на фестивал. (За форума във Враца.) театър, 1996, бр. 7-8-9, с. 46.
попилиев, ромео. постановка, която унищожава недоразуменията. (приложено е и писмо на 

Бърнард Шоу до анна каменова във връзка с пиесата.) Демокрация, бр. 152, 3.7.1995.
попилиев, ромео. миенето на ръце. култура, бр. 32, 11.8.1995, с. 6.
софийски театрален сезон 95/96. (анкета, осмият въпрос от която е „най-добър спектакъл на 

извънстоличен театър, гастролирал в софия през сезона?“.) култура, бр. 29, 19.7.1996, с. 5.
театрален еко фест – сливен’95. театрална програма. театър, 1995, бр. 11-12, IV корица.
театрален еко фест – сливен’95. 10 – 26 октомври. театрална програма. гестус, 1996, с. 150-152.
цветков, лъчезар. скромен спомен за един фестивал. (За форума във Враца.) театър, 1996, 

бр. 7-8-9, с. 45-46.
чернев, милко. Шоколадовият войник. Зов (Враца), бр. 29, 26.7.1995, с. 7.

402. П р а в е д н и т е  н е  з а к у с в а т  в  п е т ъ к, от Юрий Да-
чев по мотиви от разказа „трите дебелани от антиб“ на уилям съмърсет 
моъм и готварската книга „околосветско пътешествие с нож и вилица“ 
на гюнтер линде и Хайнц кноблок.

Постановка Бина Харалампиева. сценография и костюми мария Диманова. 
музика петър радевски.

В ролите
татяна лолова
мария стефанова
елена райнова
илка Зафирова
ивелина полякова

Премиера на 6 юли 1995 г.
Копродукция с Нов драматичен театър „Сълза и смях“ – София.
На 5.9.1995 г. играна на Празниците на изкуствата „Аполония“ в Созопол.
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Отзиви и други текстове
Дачев, Юрий. причините за написването на тази пиеса са прости и три. В програмата на 

спектакъла.
Йорданов, николай. Закуска по вечерно време. Демокрация, бр. 176, 31.7.1995, с. 8.
кънчева, Диана. спектакъл обедини съмърсет моъм с готварски рецепти на созополска сцена. 

(За форума в созопол.) Дума, бр. 209, 6.9.1995.
нова българска пиеса ще видят врачани тази вечер. Дума, бр. 158, 8.7.1995.
попова, Диана. созопол от 11 години приютява „аполония“... култура, бр. 37, 15.9.1995, с. 2.
премиера в края на сезона. (публикувана е и снимка от спектакъла.) Зов (Враца), бр. 27, 

12.7.1995, с. 2.
премиера закри сезона на Врачанския театър. Зов за истина (Враца), бр. 25, 12-18.7.1995, с. 2.
програма на тазгодишните празници на изкуствата „аполония“. култура, бр. 32, 11.8.1995, с. 3.
стефанова, ева. Драматург събира театрални матрони. глас днес, бр. 105, 7.8.1995.
чернев, Димитър. манифестация на идеи, взети назаем. последните превъплъщения на бъл-

гарската драматургия. Български писател, бр. 32, 19-26.12.1994, с. 1 и 10.

Сезон 1995/1996
403. Б о р я н а, от Йордан Йовков.
Постановка Николай Колов. Художник иван Йорданов (гост). съставител 

на програмата ина гюлева. оформител на програмата Хари Върбанов.
В ролите

Боряна – таня казанджиева (дебют)
Златил – ивайло Диков
рали – анастас попдимитров
андрея – огнян симеонов
павли – красимир радков (дебют)
Вида – Юлия ганчева
елица – румяна мерджанска
Вълчан нанов – сава георгиев
Васил Ваклин – георги калчев
едрю – теодор гайдарджиев

Премиера на 31 октомври 1995 г.
На 27.3.1997 г. играна безплатно заради Световния ден на театъра. Това е 

50-то представление на постановката.
Отзиви и други текстове

Байчинска, светлана. и все пак в „Боряна“ темата за зависимостта на човека от обстоятелства-
та... В програмата на спектакъла.

Ботунски, марин. Впечатляващ дебют. Зов за истина (Враца), бр. 42, 8-14.11.1995, с. 1-2.
Врачанските актьори играят „Боряна“ безплатно. конкурент (Враца), бр. 13, 31.3.-6.4.1997, с. 2.
колов, николай. светът на Йовков е една магия... В програмата на спектакъла.
младата актриса таня казанджиева играе ролята на Боряна... 24 часа, бр. 302, 4.11.1995.
премиера на Врачанския театър пълни залата. Зов (Враца), бр. 44, 8.11.1995, с. 2.
стоянова, цветалина. светът на Йовков на врачанска сцена. Зов (Враца), бр. 50, 20.12.1995, с. 2.
театралният сезон бе открит с пиесата „Боряна“ по Йовков. Шанс експрес (Враца), бр. 44, 

7.11.1995, с. 9.
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404. С е к с ,  н а р к о т и ц и  и  р о к е н д р о л, от ерик Богосян. 
превод от английски на георги Даскалов.

Постановка Теодор Гайдарджиев. сценография теодор гайдарджиев. музика 
и художествено осветление тани пасков.
моноспектакъл на теодор гайдарджиев

Премиера на 5 декември 1995 г. (Балетна зала).

Отзиви и други текстове
авторски спектакъл на теодор гайдарджиев. Зов за истина (Враца), бр. 42, 8-14.11.1995, с. 2.
Балева, мариела. само чуйте музиката... В програмата на спектакъла.
луканов, кирил. потентността като творчески потенциал... В програмата на спектакъла.
луканов, кирил. тошко гайдарджиев се развихри в авторски спектакъл. Шанс експрес (Враца), 

бр. 49, 12.12.1995, с. 15.
постановката „секс, наркотици и рокендрол“ от ерик Богосян. Зов за истина (Враца), бр. 47, 

13.12.1995, с. 3.
трифоновска, светлана. четири месеца преди определената дата на премиерата... В програмата 

на спектакъла.
трифоновска, светлана. секс, наркотици и рокендрол. премиера. истина (Враца), 5.12.1995.

405. Д в а м а т а  в е р о н ц и, от уилям Шекспир. превод от английски 
на Валери петров.

Постановка Елевтери Елевтеров. сценография и костюми людмила петрова. 
композитор петър радевски. съставил програмата ина гюлева. офор-
мител на програмата Хари Върбанов. илюстрации в програмата любен 
Диманов.

В ролите
Дукът на милано – сава георгиев
Валентин – орлин Дяков
протей – анастас попдимитров
антонио – сава георгиев
турио – георги калчев
скок – красимир радков
ланс – Борислав Борисов
Джулия – таня казанджиева
силвия – румяна мерджанска
лучета – марина котева

Премиера 16 януари 1996 г.

Отзиви и други текстове
„Двамата веронци“ на Врачанска сцена. Зов за истина (Враца), бр. 2, 17-23.1.996, с. 2.
„Двамата веронци“ на Врачанска сцена. Зов (Враца), бр. 3, 24..1996, с. 2.
минков, марко. … но поне в някои отношения „Двамата веронци“ представлява… В програ-

мата на спектакъла.
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406. Щ р ъ к л и ц а  (Приказка за калпаците), от панчо панчев.
Постановка Стефан Поляков. Художник петър Яков. Хореография стефан 

поляков. съставил програмата ина гюлева. оформител на програмата 
Хари Върбанов.

В ролите
4-ма близнаци – красимир радков
Бонка – таня казанджиева
стрина гена – Юлия ганчева
чорбаджи петко – спас начев
Бабата – мария асенова

Премиера на 29 февруари 1996 г.
Отзиви и други текстове

панчев, панчо (Дядо пънч). Думи на автора. В програмата на спектакъла.
поляков, стефан. Думи на режисьора. В програмата на спектакъла.
„приказка за калпаците“ гледат във Враца. Дума, бр. 52, 1.3.1996.
„Щръклица“ на сцената на Драматичен театър – Враца. (гост-режисьорът стефан поляков 

отговаря на въпроси на вестника.) Зов за истина (Враца), бр. 8, 28.2-5.3.1996, с. 1-2.
Виж и: „Зов за истина“ (Враца), бр. 10, 13.3.1996, с. 2.

407. П л е ш и в а т а  п е в и ц а, от Йожен Йонеско. превод от френски 
на Бояна петрова.

Постановка Борислав Чакринов. сценография и костюми Борислав чакри-
нов. съставил програмата ина гюлева. оформител на програмата Хари 
Върбанов.

В ролите
мистър смит – сава георгиев
мисис смит – марина котева
г-н мартен – Борислав Борисов
г-жа мартен – румяна мерджанска
капитан от пожарната – красимир радков
мери – таня казанджиева

Премиера на 18 април 1996 г.(Камерна сцена).
На 22.5.1996 г. играна на VІІ национален фестивал на малките театрални 

форми във Враца, където Румяна Мерджанска печели ІІІ награда за 
женска роля.

Отзиви и други текстове
Балева, мариела. „плешивата певица“ на Врачанска сцена. Шанс експрес (Враца), бр. 16, 

23.4.1996, с. 8.
Йонеско, Йожен. преди няколко години в един хубав ден… ар, 28 февруари 1956. В програмата 

на спектакъла.
награди 1996 г. театър, 1996, бр. 5-6, с. 25.
награди на фестивала на малките театрални форми – Враца’96. култура, бр. 22, 31.5.1996, с. 5.
национален фестивал на малките театрални форми – Враца’96. (селекцията на форума, дело 

на Юрий Дачев.) култура, бр. 19, 10.5.1996, с. 3.
пантилеева, татяна. пепеляшка на фестивал. (За форума във Враца.) театър, 1996, бр. 7-8-9, с. 46.
снимка от спектакъла. конкурент (Враца), бр. 2, 13-19.5.1996, с. 7.
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цветков, лъчезар. скромен спомен за един фестивал. (За форума във Враца.) театър, 1996, 
бр. 7-8-9, с. 45-46.

трифоновска, светлана. Йонеско на врачанска сцена. Зов (Враца), бр. 16, 24.4.1996, с. 2.

Сезон 1996/1997
408. Л е к а  н о щ ,  м а м о …, от марша норман. превод от английски 

на силвия големанова.
Постановка Георги Кайцанов. сценография светла урумова. музикално оф-

ормление георги кайцанов. Художник на програмата Венелин Върбанов 
(Хари).

В ролите
Джеси – малина люти
телма – мария асенова

Премиера 26 септември 1996 г. (Камерна сцена).
Отзиви и други текстове

„лека нощ, мамо“ е заглавието, с което Врачанският театър стартира тази есен... континент, 
13.9.1996.

снимка от спектакъла. конкурент (Враца), бр. 22, 30.9.-6.10.1996, с. 7.
театърът отвори сезона си с „лека нощ, мамо“. (58-ят творчески сезон започна с пиесата на 

марша норман.) Шанс експрес (Враца), бр. 39, 1.10.1996, с. 12.

409. С ч у п е н и  с т ъ к л а, от артър милър. превод от английски на 
радостина григорова.

Постановка Владлен Александров (гост). сценография и костюми иван карев 
(гост). програмата изготви рада александрова. Художник на програмата 
Ясен панов.

В ролите
Филип гелбърг – Борислав Борисов
силвия гелбърг – румяна мерджанска
Хари Хайман – сава георгиев
маргарет Хайман – мария асенова
Хариет – сибила серафим
стантън кейс – георги калчев
на виолончелото – лили панова

Премиера на 20 ноември 1996 г. (Камерна сцена).
Отзиви и други текстове

александров, Владлен. опорни точки в трудния път към артър милър. усещания за време. В 
програмата на спектакъла.

николаева, пепа. сибила е новото лице във Врачанския театър. Българската драматургия отново 
мами режисьори и актьори. конкурент (Враца), бр. 25, 21-27.10.1996, с. 13.

справочник. (публикувана е и снимка от спектакъла.) конкурент (Враца), бр. 29, 18-24.11.1996, 
с. 7.

тошева, райна. пиеса за страха, който ни погубва. Шанс експрес (Враца), бр. 46, 18.11.1996, с. 12.
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410. З и м н и т е  н а в и ц и  н а  з а й ц и т е, от станислав стратиев.
Постановка Борислав Чакринов. сценография Борислав чакринов. съставил 

програмата ина гюлева. оформител на програмата Хари Върбанов.
В ролите

първи – Борислав Борисов
Втори – красимир радков
софроний – анастас попдимитров
лило – теодор гайдарджиев
сенегалецът – георги калчев
мъжът – огнян симеонов
Жената – румяна мерджанска
таня – марина котева

Премиера на 21 януари 1997 г. (Камерна сцена).
На 3.10.1997 г. играна на гастрол в Суми, Украйна.

Отзиви и други текстове
Бонев, светослав. Държавата пое актьорите от Враца. театралната трупа тръгва на турне в 

украйна, директорът ѝ лети до париж. конкурент (Враца), бр. 38, 22-28.9.1997, с. 4.
снимка от спектакъла. конкурент (Враца), бр. 4, 27.1.-2.2.1997, с. 3.
урокът завърши. Запишете домашното. (откъс от статия на т. Борисова в „сумское обозрение“ 

за гастрола на театъра със „Зимните навици на зайците“ и „урокът“ в суми, украйна. 
превод георги георгиев.) театър, 1998, бр. 1-2, с. 36.

чакринов, Борислав. Защо не поставих „сирано дьо Бержерак“? В програмата на спектакъла.

411. Ур о к ъ т, от Йожен Йонеско. превод от френски на Васил стефанов.
Постановка Борислав Чакринов (гост). сценография и костюми Борислав 

чакринов.
В ролите

учителят – сава георгиев
ученичката – таня казанджиева
слугинята – ивелина полякова

Премиера на 29 януари 1997 г. (Камерна сцена).
На 17.5.1997 г. играна на VІІІ национален фестивал на малките театрални 

форми във Враца, където Борислав Чакринов получава ІІ награда за ре-
жисура, Сава Георгиев получава І награда за мъжка роля, а театърът 
получава наградата за техническо осъществяване на спектакъл.

На 11.6.1997 г.играна в основната програма на V театрален фестивал „Вар-
ненско лято“.

На 2.10.1997 г. играна на гастрол в Суми, Украйна.
В периода от 24.9.1997 г. до 27.5.1998 г. играна на сцената на Театър 199, 

София.
Отзиви и други текстове

Бежанска, мария. урок по действителност. Век 21, бр. 16, 30.5.-5.6.1997, с. 11.
Бонев, светослав. Държавата пое актьорите от Враца. театралната трупа тръгва на турне в 

украйна, директорът ѝ лети до париж. конкурент (Враца), бр. 38, 22-28.9.1997, с. 4.
Въпроси към Борислав чакринов. В програмата на спектакъла.



Летопис на Драматично-куклен театър – Враца, 1938 – 2022

252

Дечева, Виолета. пак старите досадни уроци... култура, бр. 20, 23.5.1007, с. 1; в „театърът на 
90-те. „реплика от ложата“ и други текстове“, издателство сонм, с., 2001, с. 177-178.

Дойчева, Венета. Залози и покрития. (За фестивала във Враца.) литературен вестник, бр. 20, 
11-17.6.1997, с. 7.

Йожен Йонеско. Биографична справка. В програмата на спектакъла.
Йонеско, Йожен. истината изглежда необичайна. из „противоядия“, изд. група „прогрес“, 

москва 1992.
каменният камерен театър. (разговор на театралните критици Весела груева и александър 

Жеков за преминалия фестивал във Враца.) култура, бр. 22, 6.6.1997, с. 5.
койнаков, Явор. направете своите залози! (Думи на селекционера на фестивала във Враца и 

самата селекция.) култура, бр. 18, 9.5.1997, с. 2.
награди на фестивала на малките театрални форми – Враца’97. литературен вестник, бр. 19, 

4-10.6.1997, с. 8.
национален фестивал на малките театрални форми – Враца’97. (наградите.) култура, бр. 21, 

30.5.1997, с. 4.
николова, камелия. театрален фестивал „Варненско лято’97“. (Думи на селекционера и самата 

селекция.) култура, бр. 21, 30.5.1997, с. 2.
сава георгиев взе наградата за мъжка роля на приключилия в четвъртък национален фестивал... 

снимка от спектакъла. конкурент (Враца), бр. 21, 26.5.-1.6.1997, с. 5.
снимка от спектакъла. конкурент (Враца), бр. 5, 3-9.2.1997, с. 16.
театрален фестивал „Варненско лято’97“. (Включва и програмата на фестивала, и изказване 

на Борислав чакринов.) театър, 1997, бр. 7-8-9, с. 2-13.
урокът завърши. Запишете домашното. (откъс от статия на т. Борисова в „сумское обозрение“ 

за гастрола на театъра със „Зимните навици на зайците“ и „урокът“ в суми, украйна. 
превод георги георгиев.) театър, 1998, бр. 1-2, с. 36.

412. К о т а р а к ъ т  с  ч и з м и, по Шарл перо.
Постановка Стефан Поляков. сценография Венелин Върбанов.
Премиера на 6 март 1997 г.
Спектакъл за деца.

413. Б и й т ъ л с  з а  т е б, от илко иларионов.
Постановка Стефан Делев.
В ролите

мария асенова
ивайло Диков

Премиера 17 април 1997 г. (Балетна зала).

414. П а н с и о н  з а  к у ч е т а, от Юрий Дачев.
Постановка Иван Урумов. сценография иван урумов. съставил програмата 

ина гюлева. оформител на програмата Хари Върбанов.
В ролите

Божана – марина котева
Филип – сава георгиев
Виктор – красимир радков
пътникът – Борислав Борисов
Двойникът на чарли чаплин – теодор гайдарджиев
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Премиера на 23 април 1997 г. (Камерна сцена).
На 21.5.1997 г. играна на VІІІ национален фестивал на малките театрални 

форми във Враца.
Отзиви и други текстове

Дачев, Юрий. след премиерата на „пансион за кучета“... В програмата на спектакъла.
койнаков, Явор. направете своите залози! (Думи на селекционера на фестивала във Враца и 

самата селекция.) култура, бр. 18, 9.5.1997, с. 2.
урумов, иван. В това оскотяло време най-сетне става дума за човешка доброта... В програмата 

на спектакъла.

Сезон 1997/1998
415. Д о г о д и н а  п о  с ъ щ о т о  в р е м е, от Бърнард слейд.
Постановка Теодор Гайдарджиев. сценография румяна мерджанска.
В ролите

Дорис – румяна мерджанска
Джордж – теодор гайдарджиев

Премиера на 23 септември 1997 г.(Камерна сцена).

Отзиви и други текстове
снимка от спектакъла. (през юни 1997 г. е играно закрито представление.) конкурент (Враца), 

бр. 26, 30.6.-6.7.1997, с. 2.
теодор гайдарджиев и в ролята на режисьора. Шанс експрес (Враца), 23.9.1997.

416. П у к  (Морско синьо), от Валери петров.
Постановка Борислав Чакринов (гост). сценография Хари Върбанов. музика 

асен аврамов (гост). програмата изготвиха Хари Върбанов, константин 
Върбанов и ина гюлева.

В ролите
набръчканият – сава георгиев
лили – таня казанджиева
мида, морска котка – румяна мерджанска
майка медуза – марина котева
Хрили – Борислав Борисов
октопод, малка медуза – красимир радков
октопод, малка медуза – георги калчев

Премиера на 21 ноември 1997 г.
Спектакъл за деца.

Отзиви и други текстове
справочник. конкурент (Враца), бр. 58, 17.11.1997, с. 8.
Факти, факти, факти. култура, бр. 4, 30.1.1998, с. 2.
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417. П о г р е б е н и е  б е з  м ъ р т в е ц, от красимир крумов.
Постановка Борислав Чакринов (гост). сценография и костюми Борислав 

чакринов (гост). програмата изготвиха ина гюлева и Хари Върбанов.
В ролите

павел – анастас попдимитров
мина – таня казанджиева
тодор – теодор гайдарджиев
ирина – марина котева
Владимир – красимир радков
гостев – сава георгиев
иванов – Борислав Борисов
семев – огнян симеонов
милко Белински – ивайло Диков
любо майски – георги калчев
Йова – ивелина полякова
Виолета – румяна мерджанска

Премиера на 3 декември 1997 г. (Камерна сцена).
На 22.5.1998 г. играна на ІХ национален фестивал на малките театрални 

форми във Враца.
Отзиви и други текстове

крумов, красимир. погребение без мъртвец. В програмата на спектакъла.
попилиев, ромео. национален фестивал на малките театрални форми – Враца’98... (Думи на 

селекционера и самата селекция.) култура, бр. 18, 8.5.1998, с. 1.
справочник. конкурент (Враца), бр. 68, 1.12.1997, с. 8.
Факти, факти, факти. култура, бр. 4, 30.1.1998, с. 2.
чакринов, Борислав. убеден съм, че успешното развитие на българския театър е немислимо 

без развитието на българската драматургия... В програмата на спектакъла.

418. Щ а с т л и в  с л у ч а й, от славомир мрожек. превод от полски на 
петър Дамянов.

Постановка Елена Цикова (гост). сценография и костюми красимир Въл-
канов (гост).

В ролите
мъжът – огнян симеонов
Жената – румяна мерджанска
новодошлият – Борислав Борисов
старецът – сава георгиев
пеленачето – красимир радков

Премиера на 17 май 1998 г. (Камерна сцена).
На 17.5.1998 г. играна на ІХ национален фестивал на малките театрални фор-

ми във Враца, където Красимир Вълканов получа ІІ награда за костюми, 
Румяна Мерджанска получава ІІІ награда за женска роля, Огнян Симеонов 
получава ІІІ награда за мъжка роля.
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Отзиви и други текстове
Вандов, никола. очевидното. Враца’98. култура, бр. 23, 12.6.1998, с. 6.
Враца’98. награди. театър, 1998, бр. 5–6–7, с. 14.
награди на театралния фестивал Враца’98. култура, бр. 21, 29.5.1998, с. 1.
попилиев, ромео. национален фестивал на малките театрални форми – Враца’98... (Думи на 

селекционера и самата селекция.) култура, бр. 18, 8.5.1998, с. 1.

Сезон 1998/1999
419. Р о з е н к р а н ц  и  Г и л д е н с т е р н  с а  м ъ р т в и, от 

том стопард. превод от английски на светла манева.
Постановка Елена Цикова (гост). сценография и костюми красимир Въл-

канов (гост).
В ролите

розенкранц – станислав Димитров
гилденстерн – красимир радков
актьорът – анастас попдимитров, калин сърменов
алфред, Хамлет – калин Яворов
офелия – таня казанджиева
клавдий – Борислав Борисов
гертруда – марина котева
полоний – румяна мерджанска

Премиера на 17 ноември 1998 г. (Камерна сцена).
На 9.2.1999 г. играна в София на сцената на Театър „София“.
През април 1999 г. Красимир Радков е номиниран за наградата „Аскеер 1999“ 

за поддържаща мъжка роля, Красимир Вълканов е номиниран за награ-
дата „Аскеер 1999“ за костюмография.

На 17.5.1999 г. играна на Х международен фестивал на малките театрални 
форми във Враца, където Станислав Димитров получава ІІІ награда за 
мъжка роля, Красимир Радков получава ІІІ награда за мъжка роля.

На 23.5.1999 г. Красимир Вълканов получава наградата „Аскеер 1999“ за 
сценография.

На 5.9.1999г. играна в програмата на Театрален фестивал „На брега“ в Бургас.
Отзиви и други текстове

„аскеер’99“ – награди. култура, бр. 21, 28.5.1999, с. 3.
груева, Весела. международен фестивал на малките театрални форми – Враца’99. (Думи на 

селекционера и самата селекция.) култура, бр. 16, 23.4.1999, с. 3.
Дечева, Виолета. том стопард или театралниченето в театъра е живо. култура, бр. 7, 19.2.1999, 

с. 2; в „театърът на 90-те. „реплика от ложата“ и други текстове“, издателство сонм, 
с., 2001, с. 259-260.

Йорданов, николай. избори и предпочитания. чуждата драматургия в репертоара на българските 
театри (1990-2012). проблеми на изкуството, 2013, бр. 1, с. 21-26.

награди’99. театър, 1999, бр. 5-6, с. 37-39.
национален фестивал на малките театрални форми – Враца’99. (наградите на форума.) кул-

тура, бр. 21, 28.5.1999, с. 2.
николова, камелия. Българският театър след 1989 и новата британска драма. Второ преработено 

издание. издание на института за изследване на изкуствата, Бан, с., 2018, с. 348-349.
номинации за наградата „аскеер“. култура, бр. 17, 30.4.1999, с. 1.
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първото представление на „розенкранц и гилденстерн са мъртви“… „сънди таймс“, 24 декем-
ври 1995. В програмата на спектакъла.

театрален фестивал „на брега“. (програмата на форума.) култура, бр. 34, 27.8.1999, с. 2.
това, което прави пиесата… „интернешънъл хералд трибюн“, 20 декември 1995. В програмата 

на спектакъла.
Факти, факти, факти. култура, бр. 6, 12.2.1999, с. 2.
Янева, анелия. иван кондов с почетен „аскеер“. младото поколение театрали доминира в 

битката за останалите награди. сега, 17.4.1999, с. 18.

420. М е ж д у  д в а  т у н е л а, по текстове на Йордан радичков. сцени-
чен вариант от Борислав чакринов.

Постановка Борислав Чакринов. сценография и костюми петър Яков.
В ролите:

Йоната, аврам опитомителя, гоца, сусо – Христо гърбов (гост)
родината, матей нищото, араламби, турлака – Борислав Борисов
Бай гаврил, Бабина душица, Шушляка, ангел – сава георгиев
Давидко, Даскал киро, глигор, исай – огнян симеонов
стоилко, илийко, гаврил – красимир радков
гамаша, лазар – георги калчев
петлето, лило, Велико – теодор гайдарджиев
аврамовица, І-ви крокодил – марина котева
кафява лисица, софрона, ІІІ-ти крокодил – румяна мерджанска
мургавата кошничарка, ІІ-ри крокодил – ивелина полякова

Премиера на 19 февруари 1999 г. (Камерна сцена).
Отзиви и други текстове

актьорите от Враца разиграха радичкови страсти. слово (монтана), бр. 31, 26.4.1999, с. 12.
Десета сесия за подкрепа на театрални проекти, 14 и 15 юли 1998 г. култура, бр. 29, 24.7.1998, с. 2.
театър по текстове на Йордан радичков. Вселена (монтана), бр. 15, 21-27.4.1999, с. 4.
чакринов, Борислав. Бяло. В програмата на спектакъла.

421. К а н д и д, по Франсоа-мари аруе Волтер и лилиан Хелман.
Постановка Пламен Марков. сценография и костюми Боряна Желева и пла-

мен лиджев. музикално оформление магдалена люцканова. Хореография 
петя стоилова.

В ролите
герасим георгиев-геро
георги каражеков
Димитър радев
елена атанасова
евгения александрова
иво кусев
мария атанасова
мина костадинова
губернаторът – николай мутафчиев
николай Душански
николай кънчев
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росица петкова
Христина апостолова
Боян славов
гаро ашикян
перо Даниловски
Ярослав Вронски

Премиера на 2 април 1999 г.(в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“).
Премиера във Враца на 8.4.1999 г.
Съвместна продукция с НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.
Участват студенти от класа по Актьорско майсторство на проф. Димитрина 

Гюрова и от класа по Режисура на Пламен Марков.

422. Е s c o r i a l  (Ескориал), от мишел де гелдерод.
Постановка Росен Пенчев (гост). сценография мира каланова (гост, дебют). 

музика росен пенчев.
В ролите

кралят – ивайло герасков (гост)
Фолиал – антон тонев-тони (гост)
кралицата – албена Бъчварова (гост)
монахът – красимир радков

Премиера на 22 май 1999 г.
На 22.5.1999 г. играна на Х международен фестивал на малките театрални 

форми във Враца.
Отзиви и други текстове

груева, Весела. международен фестивал на малките театрални форми – Враца’99. (Думи на 
селекционера и самата селекция.) култура, бр. 16, 23.4.1999, с. 3.

премиерен афиш. театър, 2000, бр. 5-6, II корица.
Факти, факти, факти. култура, бр. 22, 4.6.1999, с. 3.

Сезон 1999/2000
На 1.1.2000 г. Драматичният и Кукленият театър в града се 

обединяват. Новият културен институт е с название Драматично-
куклен театър – Враца. В афиша на обединения театър – след 

налагащи се евентуални промени в съставите – се играят възстановени 
спектаклите от заварения афиш на Кукления театър.

423. А р с е н и к  и  с т а р и  д а н т е л и, от Джоузеф кесълринг. 
превод от английски на Здравко митков.

Постановка Венцислав Асенов. сценография Венелин Върбанов.
В ролите

аби Брустър – Юлия ганчева
малта Брустър – марина котева
теди Брустър – Борислав Борисов
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мортимър Брустър – станислав Димитров
Джонатън Брустър – красимир радков
айнщайн – сава георгиев
Доктор Харпър – анастас попдимитров
илейн Харпър – савелия Дечева (дебют)
Брофи – николай Душански (дебют)
лейтенант руне – огнян симеонов
гипс – анастас попдимитров
Хоскинс – пламен михайлов
спиналзо – пламен михайлов

Премиера на 9 ноември 1999 г.
Отзиви и други текстове

асенов, Венцислав. няколко думи от режисьора, в повечето случаи излишни и точно заради 
това задължителни. В програмата на спектакъла.

424. Д а  и з м и с л и м  п р и к а з к а, по „трите прасенца“. адаптация 
на лъчезар стефанов.

Постановка Лъчезар Стефанов. сценография и кукли Веселин неделчев. 
музика александър райчев.

В ролите
пиф – анна ахчийска-обретенова
паф – капка пеняшка
пуф – наташа Шаматова
Вълк – емил пеняшки

Премиера на 10 ноември 1999 г.(Куклена сцена).
Първото представление след обединението на театрите е на 18.3.2000 г. 

(Куклена сцена).
Куклен спектакъл.

Отзиви и други текстове
николова, камелия. на театър във Враца. литературен вестник, бр. 40, 13-19.12.2000, с. 8; в 

„театърът на границата на ХХ и ХХI век“, издателство „Фигура“, с., 2007, с.187-191.

425. В  о ч а к в а н е  н а  Д я д о  К о л е д а
Премиера през сезон 1999/2000 (Куклена сцена).
Куклен спектакъл.

426. С н е ж а н к а  и  с е д е м т е  д ж у д ж е т а, по Братя грим.
Постановка Анастасия Янкова.
В ролите

снежанка – анна ахчийска
кралицата, джудже – капка пеняшка
принц, две джуджета – емил пеняшки
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ловец, две джуджета – цветан нецов 
огледало, две джуджета – наташа Шаматова

Първото представление след обединението на театрите е на 15.1.2000 г. 
(Куклена сцена).

Куклен спектакъл.

427. Ч е р в е н а т а  ш а п ч и ц а, по Шарл перо. Драматизация на 
анастасия Янкова.

Постановка Анастасия Янкова. сценография и кукли стефка кювлиева. 
музика методи иванов-мечо.

В ролите
червената шапчица, Бабата, ловец – капка пеняшка
Вълк, майка – Явор Зехиров

Първото представление след обединението на театрите е на 22.1.2000 г. 
(Куклена сцена).

Куклен спектакъл.
През 1995 г. Методи Иванов-Мечо получава наградата „Куклар“ за музика.
От 7.1.2016 г. Емил Пеняшки влиза в ролите на Явор Зехиров.
От 6.2.2021 г. Юлия Колова се редува с Капка Пеняшка.

Отзиви и други текстове
кукленият във Враца излиза на открито. телеграф, бр. 5377, 8.6.2020, с. 27.
награди „куклар“. В „никола Вандов, Веселина гюлева, кремена Димитрова. 60 години сто-

личен куклен театър 1946 – 2006“, издателство „Валентин траянов“, с., 2006, с. 103-104.
нова премиера на кукления театър. Зов (Враца), бр. 24, 15.6.1994, с. 3.
синигерска, Дойчина. Дкт – Враца. „червената шапчица“. театър, 2002, бр. 5-6, с. 14.
театрален празник за деца и възрастни. Зов (Враца), бр. 188, 2.10.2013, с. 12.

428. М а к с  К а т е р и ч к а т а, от карл-Хайнрих лаудаж.
Постановка Карл-Хайнрих Лаудаж (германия). сценография и кукли стефка 

кювлиева. музикално оформление наско липов.
В ролите

макс – емил пеняшки
мишката, орехотрошачката – анна ахчийска
таткото, Язовчето – цветан нецов

Първото представление след обединението на театрите е на 12.2.2000 г. 
(Куклена сцена).

Куклен спектакъл.
Отзиви и други текстове

николова, румяна. премиера на сцената на Врачанския куклен театър. Зов (Враца), бр. 6, 
9.2.1994, с. 9.

режисьор от Баден-Баден готви куклена сензация във Враца. Зов за истина (Враца), бр. 14, 
1-8.4.1992, с. 2.

спектакълът „макс катеричката“ е поредната премиера на Държавния куклен театър във Враца. 
Зов за истина (Враца), бр. 4, 27.1.-2.2.1994, с. 2.
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429. М е к о  к а з а н о, от Валери петров.
Постановка Венцислав Асенов. сценография мира каланова. музика андрей 

тотев.
В ролите

светльо – николай Душански
санбернарското куче – емил пеняшки
кълвач – капка пеняшка
костенурка – савелия Дечева
къртица – красимир радков, Явор Зехиров
мишка – анна ахчийска

Премиера на 15 февруари 2000 г. (Голяма сцена).
Спектакъл за деца.

Отзиви и други текстове
Димитрова, кремена. меко казано. култура, бр. 18, 12.5.2000, с. 2.

430. В ъ л ш е б н и я т  ц и л и н д ъ р  и  с л ъ н ч е в а т а  т о п к а, 
от павел Вашичек.

Постановка Анастасия Янкова. сценография стефка кювлиева. музика 
андрей Дреников.

В ролите
Водещ – капка пеняшка
Водещ – анна ахчийска
цилиндър – цветан нецов
слънчевата топка – наташа Шаматова-сълова

Първото представление след обединението на театрите е на 19.2.2000 г. 
(Куклена сцена).

Куклен спектакъл.

431. П р о л е т ,  д о б р е  с и  н и  д о ш л а  (Пижо и Пенда), по 
българска народна приказка.

Постановка Цвете Янева. сценография стефка кювлиева.
В ролите

Баба марта – капка пеняшка
Баба Зима – анна ахчийска 

Първото представление след обединението на театрите е на 26.2.2000 г. 
(Куклена сцена).

Куклен спектакъл.
От 14.1.2021 г. в ролята на Баба Марта влиза и Юлия Колова.

432. П р и к л ю ч е н и е  н а  г о р с к а т а  п о л я н к а
Постановка Цвете Янева. сценография стефка кювлиева.
В ролите

Щурец – анна ахчийска, емил пеняшки
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пчеличка, калинка, Баба мравка – капка пеняшка
Първото представление след обединението на театрите е на 25.3.2000 г. 

(Куклена сцена).
Куклен спектакъл.
На 30.5.2006 г. играна на Фестивала в Силистра.
През януари 2018 г. е премиерата на отново възстановения спектакъл.

433. В е ч е р я  з а  г л у п а ц и, от Франсис Вебер. превод от френски 
на красимир мирчев.

Постановка Борислав Чакринов (гост). костюми мира каланова.
В ролите

пиер – огнян симеонов
кристин – румяна мерджанска
аршамбо – петко петков
Франсоа – Борислав Борисов
льоблан – емил пеняшки
марлен – савелия Дечева
Шавал – теодор гайдарджиев

Премиера на 3 май 2000 г. (Камерна сцена).
На 18.05.2000 г. играна на ХІ международен фестивал на малките театрални 

форми във Враца. 
Отзиви и други текстове

николова, камелия. на театър във Враца. литературен вестник, бр. 40, 13-19.12.2000, с. 8; в 
„театърът на границата на ХХ и ХХI век“, издателство „Фигура“, с., 2007, с.187-191.

434. В е л и к д е н ч е  ц в я т  л ю л е е, по българска народна приказка.
Постановка Цвете Янева.
В ролите

Явор Зехиров
цветан нецов
емил пеняшки
капка пеняшка
анна ахчийска

Първото представление след обединението на театрите е на 4.5.2000 г. 
(Куклена сцена).

Куклен спектакъл.
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Сезон 2000/2001
435. Я г о, по „отело“ от уилям Шекспир. превод от английски на Валери 

петров. сценичен вариант на илиян илиев.
Постановка Илиян Илиев (гост). сценография и костюми николай каров 

(гост).
В ролите

капка пеняшка
Христина апостоловя
Борислав Борисов
емил пеняшки

Премиера на 28 септември 2000 г.(Камерна сцена).
Отзиви и други текстове

николова, камелия. на театър във Враца. литературен вестник, бр. 40, 13-19.12.2000, с. 8; в 
„театърът на границата на ХХ и ХХI век“, издателство „Фигура“, с., 2007, с.187-191.

436. К у ч е т о ,  к о е т о  н е  м о ж е л о  д а  л а е, по Джани родари. 
Драматизация на стефка Йорданова.

Постановка Васко Христофоров. сценография ива Хаджиева. музика ме-
тоди иванов.

В ролите
цветан нецов
капка пеняшка
анна ахчийска
емил пеняшки
симона нанова
таня Боянова
Явор Зехиров

Първото представление след обединението на театрите е на 28.10.2000 г. 
(Куклена сцена).

Куклен спектакъл.
Отзиви и други текстове

трифончовски, любомир. Втора премиера. отечествен зов (Враца), бр. 94, 1.12.1987, с. 2.

437. П у с и я  з а  в е р б л ю д, по „лазарица“ от Йордан радичков.
Постановка Димитър Добрилов. сценограф тодор Деков.

моноспектакъл на петър митев
Премиера на 2 ноември 2000 г.

438. Н е  п р е с и ч а й  н а  ч е р в е н о, от панайот цанев.
Постановка Панайот Цанев (гост). 
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В ролите
пипо – анна ахчийска-обретенова
глупи – капка пеняшка

Премиера на 22 ноември 2000 г. (Куклена сцена).
Куклен спектакъл.

Отзиви и други текстове
Холсим подкрепи „не пресичай на червено“. Враца днес, бр. 33, 2015, с. 3.

439. Д е т с к о  ш о у :  И з м и с л е н  р о ж д е н  д е н. авторски 
спектакъл на наташа Шаматова.

Постановка Наташа Шаматова. 
Първото представление след обединението на театрите е през сезон 

2000/2001. (Куклена зала).
Куклен спектакъл.

440. М а л к и  к у к л е н и  и с т о р и и, от рада москова.
Постановка Вергиния Павлова. сценография и кукли георги чаушев. музика 

кирил маричков.
В ролите

тигърчето, Зебра, папагали – капка пеняшка
слонче, мече, Змия – анна ахчийска-обретенова
кърт, Фламинго, антилопа – наташа Шаматова

Първото представление след обединението на театрите е на 2.12.2000 г. 
(Куклена сцена).

Куклен спектакъл.
На 17.10.1986 г. с премиерата се открива Държавният куклен театър във 

Враца с директор (и.д.) Валентин Паскалев. Участвали са: Мима Дапкова, 
Веселина маркова, таня Боянова, капка иванова, ана ахчийска, Елена 
Преждарова.

От 14.1.2016 г. в ролята на Кърт, Фламинго, Антилопа влиза Янна Генчева.
Отзиви и други текстове

трифончовски, любомир. успешно начало. отечествен зов (Враца), бр. 92, 25.11.1986, с. 5.
тържествено е открит кукленият театър. отечествен зов (Враца), бр. 82, 21.10.1986, с. 1.

441. К о л е д н а  п р и к а з к а
В ролите
гафса, Бубалина – капка пеняшка

муми – анна ахчийска
моми – емил пеняшки, Юлия колова
Дядо коледа – цветан нецов, Явор Зехиров

Първото представление след обединението на театрите е на 7.12.2000 г. 
(Куклена сцена).
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Куклен спектакъл.
Отзиви и други текстове

„коледна приказка“ радва деца. конкурент (Враца), бр. 244, 18.12.2014, с. 9.
„коледна приказка“ за децата от Враца. Шанс нюз (Враца), бр. 89, 18-22.12.2014, с. 8.
спектакълът „коледна приказка“ събужда детските емоции. Зов (Враца), бр. 189, 18.12.2014, с. 8.

442. А м ф и т р и о н  &  А л к м е н а, любовна комедия по Хайнрих 
фон клайст, Жан-Батист молиер, лукиан и Жан Жироду. сценична адап-
тация на николай поляков.

Постановка Николай Поляков. сценография мария Диманова. В музикал-
ното оформление са използвани пиеси от корелли, Вивиани, к. полтър, 
В. николов, п. уомън и други.

В ролите
Юпитер (Зевс) – огнян симеонов
меркурий (Хермес) – петко петков
Хелиос, ерос, аполон – теодор гайдарджиев
амфитрион – анастас попдимитров
созий – Борислав Борисов
аргатифонтид – сава георгиев
алкмена – параскева Джукелова
Харис – ивелина полякова

Премиера на 15 януари 2001 г. (Камерна сцена).
На 19.5.2001 г. играна на ХІІ международен фестивал на малките театрални 

форми във Враца..
Отзиви и други текстове

2001. селекции, номинации, награди. Враца 2001. театър, 2001, бр. 7-9, с. 37-40.
Бабачева, кремена. национален фестивал на малките театрални форми – Враца 2001. (Думи 

на селекционера и самата селекция.) култура, бр. 17, 4.5.2001, с. 2.
синигерска, Дойчина. Дкт – Враца. „амфитрион. алкмена“. театър, 2002, бр. 5-6, с. 13.
Факти, факти, факти. култура, бр. 6, 16.2.2001, с. 2.

443. О б л о г  (Ха да видим кой кого), фолклорен мюзикъл за малки 
и големи от иванка милева-Даковска.

Постановка Стефан Поляков (гост). сценография и костюми елена алек-
сандрова (гост). музика Димитър Вълчев. Хореография стефан поляков.

В ролите
гьоре – сава георгиев
Дойре – цветан нецов
кадри ебилли
попа – петко петков
I попска дъщеря – румяна мерджанска
II попска дъщеря – росица огнянова
Боре – емил пеняшки
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Хорото – капка пеняшка, наташа Шаматова, анна ахчийска-обретенова, 
анна попдимитрова, пламен михайлов, георги николаев, георги 
ивов

Премиера на 13 март 2001 г.
Спектакъл за деца.

Отзиви и други текстове
синигерска, Дойчина. Дкт – Враца. „облог“. театър, 2002, бр. 5-6, с. 13-14.

Сезон 2001/2002
444. С  л ю б о в т а  ш е г а  н е  б и в а, по алфред дьо мюсе. превод 

от френски ерма гечева. и по текстове от макс Фриш и платон. сценична 
редакция на Венцислав асенов.

Постановка Венцислав Асенов. сценография Венелин Върбанов. костюми ка-
терина цанева (гост). Хореография албена атанасова (гост). музикалното 
оформление е предимно с музика от рене обри. снимки Борис Врачовски.

В ролите
Барона – сава георгиев
пердикан – иван Юруков (гост)
Блазиус – Борислав Борисов
Бриден – илиян илиев
камий – ралица ковачева (гост)
плюш – румяна мерджанска
розет – росица огнянова

Премиера на 22 ноември 2001 г. (Камерна сцена).
Отзиви и други текстове

Димитрова, кремена. любовна геометрия. капител (приложение на „капитал“), бр. 51, 2001, с. VI.
мюсе, алфред дьо… Биографична справка. В програмата на спектакъла.
санд, Жорж. ами ако аз изтичам, когато ме обземе неудържима любов? В програмата на 

спектакъла.

445. П а л е ч к а, по приказката на Ханс кр. андерсен. Драматизация на 
Венцислав асенов. стихове от кремена Димитрова.

Постановка Венцислав Асенов. сценография и кукли мира каланова. музика 
павел Васев.

В ролите
палечка – капка пеняшка
разказвачът кристиян – емил пеняшки (до X. 2009 и след ІХ. 2018), руси 

тодоров (2009-2018) 
карцина – анна ахчийска
куакс – емил пеняшки (до сезон 2007/2008), Юлия колова (от сезон 

2008/2009 до ІХ. 2018), Янна генчева (от сезон 2008/2009 до ІХ.  2018)
Хъмбър лъмбър Бръмбар – цветан нецов
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четири бръмбара – наташа Шаматова (до VІ. 2008), анна ахчийска-
обретенова (до VІ. 2008 и след ІХ. 2018), Юлия колова (от сезон 
2008/2009), Янна генчева (от сезон 2008/2009)

сабрина – наташа Шаматова (до сезон 2007/2008), Юлия колова (от 
ІХ. 2018)

кърт къртис – цветан нецов
червено лале – наташа Шаматова (до сезон 2007/2008), Юлия колова 

(от ІХ. 2018)
лястовица – анна ахчийска-обретенова

Премиера на 12 февруари 2002 г. (Куклена сцена).
Куклен спектакъл.
През октомври 2009 г. постановката е възстановена с промени в актьорския 

състав.
На 24.4.2002 г. играна на Националния кукленотеатрален фестивал „Михаил 

Лъкатник“ в Ямбол.
Играна на I национален кукленотеатрален фестивал „Панаир на куклите“ в 

София, 1-8.6.2002 г.

Отзиви и други текстове
Борисова, миглена. капка пеняшка мечтае да играе под режисурата на сина си. Децата я по-

знават като палечка, Йори и прасчо. Втора младост, бр. 17, 20.4.2015, с. 1-5.
методиева, красимира. Завръщането на куклата. монитор, 17.5.2003, с. 21.
спектаклография за 2008 и 2009 г. Драматично-куклен театър – Враца. кукларт, бр. 3, декем-

ври 2009, с. 100.

446. Т р и м а т а  с н е ж к о в ц и. Драматизация на анастасия Янкова. 
Постановка Анастасия Янкова. сценография стефка кювлиева.
В ролите

снежко – капка пеняшка
снежко – цветан нецов
снежко – наташа Шаматова
кученце – анна ахчийска

Първото представление след обединението на театрите е на 4.3.2000 г. 
(Куклена сцена).

Куклен спектакъл.
От 7.1.2016 г. Юлия Колова влиза в ролята на Снежко.
От 30.1.2021 г. Ивелина Попова се редува с Капка Пеняшка.

447. Б а б а  М а р т а  в н у ч к а  ж е н и, от ганета атанасова и тодор 
Вълов.

Постановка Тодор Вълов. Художник стефка кювлиева. музика елена ме-
тодиева.

В ролите
марта – капка пеняшка
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слънчо, минзухар – анна ахчийска-обретенова
кокиче – наташа Шаматова
северен вятър – цветан нецов

Премиера на 5 март 2002 г. (Куклена сцена).
Куклен спектакъл.
От 14.1.2016 г. Янна Генчева влиза в ролята на Кокиче.

448. П о к е р, от емил Бонев.
Постановка Борислав Чакринов (гост). сценография и костюми мира ка-

ланова. 
В ролите

Д-р Вера маневска– румяна мерджанска
Янис – Борислав Борисов

Премиера на 11 март 2002 г. (Камерна сцена).
На 22.5.2002 г. играна на ХІІІ международен фестивал на малките театрални 

форми във Враца.
Отзиви и други текстове

емил Бонев е роден на 20.02.1961 г. в Две могили – русенско. Биографична справка. В про-
грамата на спектакъла.

чакринов, Борислав. убеден съм, че развитието на българския театър е немислимо без разви-
тието на съвременната българска драматургия. В програмата на спектакъла.

449. В у й ч о  В а н я, от антон п. чехов. превод от руски на иван николов.
Постановка Николай Поляков (гост). сценография чайка петрушева (гост).
В ролите

серебряков – сава георгиев 
елена андреевна – румяна мерджанска
софия александровна (соня) – росица огнянова 
Войницки, иван петрович – анастас попдимитров 
астров, михаил лвович – Борислав Борисов 
телегин, иля илич – емил пеняшки
ефим – пламен михайлов, Борислав александров, румен цанов

Премиера на 17 май 2002 г. (Камерна сцена).
На 17.5.2002 г. играна на ХІІІ международен фестивал на малките театрални 

форми във Враца, където Николай Поляков получава ІІ награда за ре-
жисура, Чайка Петрушева получава І награда за сценография, Румяна 
Мерджанска получава І награда за женска роля, Сава Георгиев получава 
III награда за мъжка роля, театърът получава наградата за техническо 
обслужване.

На 12.9.2002 г. играна на Театралния фестивал „На брега“ в Бургас. 
На 20.9.2002 г. играна на Есенния международен театрален фестивал „Сцена 

на кръстопът“ в Пловдив.
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Отзиви и други текстове
2002. селекции, номинации, награди. театър, 2002, бр. 7-9, с. 47-48.
В(андов), н(икола). на брега. (За фестивала в Бургас.) култура, бр. 31, 6.9.2002, с. 2.
В(андов), н(икола). „сцена на кръстопът“ – пловдив 2002. култура, бр. 32, 13.9.2002, с. 3.
Вандов, никола. „на брега“ 2002. култура, бр. 34, 27.9.2002, с. 7.
Днес. (За участието във фестивала „сцена на кръстопът“ в пловдив.) марица (пловдив), бр. 

259, 20.9.2002, с. 20.
калинкова, пенка. Безкрайното колажиране. (За „сцена на кръстопът“ в пловдив.) култура, 

бр. 37, 18.10.2002, с. 6.
константинов, асен. сянка на чайка. капител (приложение на „капитал“), бр. 33, 2002, с. VI.
награди на „Враца 2002“. култура, бр. 22, 31.5.2002, с. 3.
поляков, николай. на 22 ноември 1899 г. директорът на московските императорски театри 

теляковский записал в своя дневник... В програмата на спектакъла.
„сцена кръстопът“ – пловдив 2002. култура, бр. 32, 13.9.2002, с. 3.

Сезон 2002/2003
450. К р а с и в и я т  Ф л а в и о  Б р и а т о р е  е  в  к р и з а, от 

румен Шомов.
Постановка Николай Поляков (гост). сценография мария Диманова (гост).
В ролите 

нино – пламен сираков
Дамяна – марина котева
стария – петко петков
аня – ивелина полякова

Премиера на 26 септември 2002 г. (Камерна сцена).
На 17.5.2003 г. играна на ХІV международен фестивал на малките театрални 

форми във Враца.

451. С н е ж н а т а  к р а л и ц а, по Ханс кр. андерсен.
Авторски спектакъл на Наташа Шаматова, Емил Пеняшки, Цветан Нецов, 

Капка Пеняшка, Анна Ахчийска.
Първото представление след обединението на театрите е на 26.11.2002 г. 

(Куклена сцена).
Куклен спектакъл.

452. П р и н ц  С к р е ж к о
Авторски спектакъл на Наташа Шаматова, Емил Пеняшки, Цветан Нецов, 

Капка Пеняшка, Анна Ахчийска.
Първото представление след обединението на театрите е на 16.12.2002 г. 

(Куклена сцена).
Куклен спектакъл.

Отзиви и други текстове
гушанска, п. и оживяват приказките... Шанс експрес (Враца), бр. 59, 14.12.1993, с. 13.
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453. О г н и в о т о, по Ханс кр. андерсен. адаптация на николай Бояджиев.
Постановка Николай Бояджиев. сценография емелияна тотева. музика 

иван кавръков.
В ролите

Вещица, момченце – наташа Шаматова
кралица, Ханджийка – капка пеняшка
принцеса, придворна дама – анна ахчийска-обретенова
крал, придворен – цветан нецов
Войник – емил пеняшки

Премиера на 14 февруари 2003 г. (Камерна зала).
Куклен спектакъл.
Играна на II международен кукленотеатрален фестивал „Панаир на куклите“ 

в София, 25.5.-1.6.2003 г.

454. С т ъ л б и щ е, от людмила петрушевска. превод от руски на никола 
Вандов.

Постановка Стилиян Петров. сценография и костюми Даниела олег ляхова. 
Звук Владимир ковачев.

В ролите
галя – росица огнянова
слава – огнян симеонов
Юра – илиян илиев
съседката м. – марина котева
света – аглика московска
толя – Борислав Борисов
ира – румяна мерджанска

Премиера на 3 април 2003 г. (Камерна сцена).
На 22.5.2003 г. играна в съпътстващата програма на ХІV международен 

фестивал на малките театрални форми във Враца.
Отзиви и други текстове

Вандов, никола. сезонът. култура, бр. 24, 13.6.2003, с. 8.
петров, стилиян. елегия. В програмата на спектакъла.

455. Б е з т е г л о в н а т а  п р и н ц е с а, от Джордж макдоналд. Дра-
матизация на Венцислав асенов.

Постановка Венцислав Асенов. сценография и кукли емелияна тотева. му-
зика павел Васев.

В ролите
клотилда (зла магьосница) – капка пеняшка
Басанио (гарван) – емил пеняшки
крал карл – цветан нецов
кралица – наташа Шаматова
аврора – анна ахчийска-обретенова
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аврора (като бебе) – кети Филипова
Филастър – емил пеняшки
микучи – капка пеняшка
принц – емил пеняшки
Две котки – цветан нецов и наташа Шаматова

Премиера на 9 май 2003 г. (Куклена сцена).
На 13.3.2004 г. играна в София в Столичен куклен театър.
На 26.4.2005 г. играна на Националния кукленотеатрален фестивал „Михаил 

Лъкатник“ в Ямбол.
На 7.11.2005 г. играна на V международен фестивал „Есенни театрални 

срещи – станциите на желанието“ в Пазарджик в рамките на детския 
фестивал „Жълтият папагал“ (2 представления). 

От септември 2018 г. в ролята на Кралицата и на една от Двете котки влиза 
Юлия Колова.

Отзиви и други текстове
стамболска, теодора. принцеса прелетя над Враца. литературен вестник, бр. 19, 28.5.-3.6.2003, с. 2.

456. Р е в н о с т  в  т р и  ф а к с а, от естер Вилар.
Постановка Николай Поляков. сценография мира каланова. В музикал-

ното оформление са използвани откъси от изпълнения на Ян гарбарек 
и Gotanprotect. Видео – екип на „информационен център“ еаД-Враца: 
галин георгиев, тихомир антов, иван Бебов и станислав Златев. Фото-
граф иво Хаджимишев.

В ролите
елена – ивелина полякова
Яна – румяна мерджанска
ирис – росица огнянова

Премиера на 23 май 2003 г. (Камерна сцена).
На 15.9.2003 г. играна на Есенния международен театрален фестивал „Сцена 

на кръстопът“ в Пловдив.
Отзиви и други текстове

калинкова, пенка. сцена на кръстопът 2003. култура, бр. 44, 28.11.2003, с. 6.
луцова, мария. 20 хитови спектакъла на „сцена на кръстопът“. марица (пловдив), бр. 220, 

13.8.2003, с. 24.
международен театрален фестивал „сцена на кръстопът“, пловдив, 11-22.9.2003 г. (програмата 

на фестивала.) култура, бр. 33, 12.9.2003, с. 2.
селекции, номинации, награди 2003. театър, 2003, бр. 10-12, с. 59-60.
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Сезон 2003/2004
457. К ъ щ а т а  н а  И в а н, от пламен Дойнов.
Постановка Венцислав Асенов. сценография катя атанасова. музика павел 

Васев. Хореограф албена атанасова. Фотограф Христомир сърбинов. 
Художник на плаката и програмата силвия артамонцева.

В ролите
майката – Йорданка стефанова
синът – Димитър мартинов
посетителка – ева тепавичарова
I посетител – Веселин анчев
II посетител – Владислав Виолинов

Премиера на 13 ноември 2003 г. (Камерна сцена).
Копродукция с ЕТ „Тахат“.
На 25 и 27.2.2004 г. играна в София на Камерната сцена на Народен театър 

„Иван Вазов“.
Димитър Мартинов е номиниран за наградата „Аскеер 2004“ за поддържаща 

мъжка роля.
На 12.5.2004 г. играна на XIV Друмеви театрални празници „Нова българска 

драма“ в Шумен, където Йорданка Стефанова получава наградата за 
женска роля.

На 17.5.2004 г. играна на ХV международен фестивал на малките театрални 
форми във Враца, където Венцислав Асенов получава ІІІ награда за режи-
сура, Йорданка Стефанова получава ІІ награда за женска роля, Димитър 
Мартинов получава ІІІ награда за мъжка роля.

На 23.5.2004 г. Йорданка Стефанова получава наградата „Аскеер2004“ за 
водеща женска роля.

На 9.9.2004 г. играна на Празниците на изкуствата „Аполония“ в Созопол. 
На 20.10.2004 г. играна на II международeн фестивал „Театрален пристан на 

голямата река“ в Русе.
На 26.5.2005 г. играна на Театралния фестивал в град Левски.

Отзиви и други текстове
12-те най-интересни спектакъла през 2003 според театралните критици на лВ. литературен 

вестник, бр. 41, 17.12.2003 – 6.1.2004, с. 19.
2004. номинации, селекции, награди. театър, 2004, бр. 10-12, с. 33-35.
атанасова, албена. актьори, не позволявайте на народа да заспи. петър слабаков прибра 

почетния „аскеер“ със сълзи в очите. стандарт, бр. 4089, 25.5.2004, с. 22.
В(андов), н(икола). „аскеер 2004“: номинации. култура, бр. 19/20, 30.4.2004, с. 2.
В(андов), н(икола). „аскеер 2004“: наградите. култура, бр. 23, 28.5.2004, с. 2.
годишни театрални награди „аскеер 2004“. литературен вестник, бр. 21, 26.5.-1.6.2004, с. 6.
Дечева, Виолета. посещение. култура, бр. 10, 5.3.2004, с. 3; в „между идеологиите и хедониз-

ма. театърът в началото на новия век. част I“, издателство Black Flamingo Publishing, 
с., 2013, с. 72-73.

Дечева, Виолета. За познатите форми. (За фестивала във Враца.) култура, бр. 21, 5.6.2009, с. 8.
Димитрова, Диляна. Жартиери на „аскеер“-и. труд, 25.5.2004, с. 16.
Дойнов, пламен. За „къщата на иван“ или За планината в музея. В програмата на спектакъла; 

в програмата на Друмевите театрални празници „нова българска драма“, Шумен 2004.
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Друмеви театрални празници „нова българска драма“ 2004. (афиш на фестивала и наградите.) 
литературен вестник, бр. 20, 19-25.5.2004, с. 8.

иванова, аве. аскеерите между „мирно!“ и „свободно!“. седем, 28.4.-4.5.2004, с. 15.
иванова, Ваня. „аскеер“ – награда и бдение. Да не заспиваме! Вестникът, 28.5.-3.6.2004.
иванова, елисавета. театър „Българска армия“ събра будители на нацията. петър слабаков е 

фаворит на тазгодишния „аскеер“. Българска армия, 25.5.2004, с. 16.
константинов, асен. подобия и различия. (За форума в Шумен, публикувани са и наградите.) 

култура, бр. 24, 4.6.2004, с. 4.
константинов, асен. Фест-life. (За форума в русе.) култура, бр. 44, 19.11.2004, с. 3.
кръстева, елена. „аскеери“ с блясък на „мулен руж“. (За наградите „аскеер 2004“.) монитор, 

25.5.2004.
маргарита младенова спечели „аскеер 2004“ за режисура. сега, бр. 118, 25.5.2004.
николова, камелия. Друмеви театрални празници „нова българска драма“ 2004. литературен 

вестник, бр. 20, 19-25.5.2004, с. 8.
панчева, светлана. кабаре и обяснение в любов към театъра. пловдивският спектакъл „све-

кърва“ на мариус куркински е най-доброто представление за сезона. (За наградите 
„аскеер 2004“.) Дума, 25.5.2004, с. 13.

патрашкова, кристина и Димитър стайков. кабаре раздаде „аскеер 2004“. 24 часа, 25.5.2004, с. 36.
петър слабаков ще получи голямата награда „аскеер“. Дневник, 23.4.2004, с. 16.
пламенов, светлин. какво крие българското гърло – пита с пиесата си драматургът пламен 

Дойнов. Шуменска заря, бр. 92, 13.5.2004, с. 16.
програма на II международeн фестивал „театрален пристан на голямата река“, русе 2004 (18-23 

октомври)... култура, бр. 38, 15.10.2004, с. 3.
рулева, галина. За кого е „аскеер“-ът? новинар, 22.5.2004, с. 16.
рулева, галина. Дъжд и откровения на раздаването на „аскеер“-ите. новинар, 25.5.2004, с. 6.
стефанова, аглика. пиесата на пламен Дойнов „къщата на иван“ ни кани в един „частен 

музей“ на иван Вазов... В програмата на спектакъла.
стефанова, аглика. корумпиране на историята. литературен вестник, бр. 38, 26.11.-2.12.2003, с. 8.
театралните награди от Враца. култура, бр. 23, 28.5.2004, с. 4.
терзиев, асен. къщата на иван. егоист, бр. 87, април 2004, с. 124.
Факти, факти, факти. култура, бр. 7-8, 20.2.2004, с. 3.
червенкова, Даниела. Враца... Добрич... казанлък... театър, 2004, бр. 5-6, с. 22-25.
чернев, Димитър. пиеси като „къщата на иван“ от пламен Дойнов отдавна трябваше да бъдат 

написани и изиграни в българския театър... В програмата на спектакъла; в програмата 
на Друмевите театрални празници „нова българска драма“, Шумен 2004.

чернев, Димитър. Българският музей: експонатите от миналото като желания образ и на бъдеще. 
литературен вестник, бр. 37, 19-25.11.2003, с. 6; в „критикът с моята сянка. текстове за 
театър и други“, авангард принт, русе, 2006, с. 88-90.

чернев, Димитър. Фестивалът и паметта на реката (За II издание на международния театрален 
фестивал „театрален пристан на голямата река“ в русе). литературен вестник, бр. 37, 
10-16.11.2004, с. 6.

Янева, анелия. и нека по-добрият победи... този път зад всички награди „аскеер“ стои достоен 
избраник. капитал Light (приложение на „капитал“), бр. 21, 29.5.-4.6.2004, с. 20-21.

458. К а л п а з а н с к и  р а й, детско шоу с много игри и награди от 
панайот цанев.

Постановка Панайот Цанев. 
В ролите

капка пеняшка
анна ахчийска-обретенова

Първото представление след обединението на театрите е на 29.12.2003 г. 
(Куклена сцена).

Куклен спектакъл.
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459. Д и д р о  в  П е т е р б у р г, от Волфганг Херлес. превод от немски 
на Владко мурдаров.

Постановка Николай Поляков. сценография марина Додова и Виржиния 
Додова. музикално оформление николай поляков.

В ролите
екатерина ІІ, императрица на русия – румяна мерджанска
екатерина романова, княгиня Дашкова – росица огнянова
Дидро – Димитър мартинов
павел иванович лажечников – Борислав Борисов

Премиера на 20 февруари 2004 г. (Камерна сцена).
Първа постановка на пиесата в България.
На 22.5.2004 г. играна на ХV международен фестивал на малките театрал-

ни форми във Враца, където Николай Поляков получава ІІ награда за 
режисура, Марина Додова и Виржиния Додова получават І награда за 
сценография, а Димитър Мартинов получава ІІІ награда за мъжка роля.

На 16.9.2004 г. играна на Есенния международен театрален фестивал „Сцена 
на кръстопът“ в Пловдив.

На 10.11.2004 г. играна в София на сцената на Сатиричния театър „Алеко 
Константинов“.

Отзиви и други текстове
2004. номинации, селекции, награди. театър, 2004, бр. 10-12, с. 33-35.
андрей слабаков дебютира в театъра на феста „сцена на кръстопът“. 24 часа, 30.8.2004, с. 33.
Волфганг Херлес е роден през 1951 г. в оберфранкен. Биографична справка. В програмата на 

спектакъла.
Дечева, Виолета. Захер-мазох срещу Дидро. култура, бр. 44, 19.11.2004, с. 2; в „между иде-

ологиите и хедонизма. театърът в началото на новия век. част I“, издателство Black 
Flamingo Publishing, с., 2013, с. 255-256.

калинкова, пенка. „сцена на кръстопът 2004“ – бърза панорама. култура, бр. 38, 15.10.2004, с. 6.
луцова, мария. наша драма на „сцена на кръстопът“. марица (пловдив), бр. 191, 12.7.2004, 

с. 20.
театралните награди от Враца. култура, бр. 23, 28.5.2004, с. 4.
P.S., P.P.S., P.P.P.S. В програмата на спектакъла.

460. Ч е т и р и  п р и к а з к и  з а  е д и н  з м е й, от милада ма-
шатова. 

Постановка Анастасия Янкова. сценография и кукли наталия Димитрова.
В ролите

Змей – емил пеняшки
принцеса – капка пеняшка
принцеса – наташа Шаматова

Премиера на 11 март 2004 г. (Куклена сцена).
На 23 и 24.4.2005 г. играна на Фестивала в Благоевград.
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461. О р ф е й, от Жан кокто.
Постановка Росен Пенчев. сценография и костюми николай каров. музика 

росен пенчев.
В ролите 

орфей – емил пеняшки
евридика – милена копралева
сава георгиев
огнян симеонов
илиян илиев

Премиера на 19 март 2004 г. (Камерна сцена).
Отзиви и други текстове

стоянов, стоян. „орфей“ – нова премиера на врачанска сцена. (архив на театъра, 24.3.2004, с.1-2.)
Хитова, Даниела. „орфей“ е един различен спектакъл. (архив на театъра, „Шанс експрес“ 

(Враца), с. 2.)

462. П р и н ц е с а т а  и  с в и н а р я т, театрална игра от Дядо пънч 
(панчо панчев) с подсказване от андерсен.

Постановка Стефан Поляков. сценография и костюми екатерина енева. 
музика Юлиян слабаков.

В ролите
емил пеняшки
румяна мерджанска
анна ахчийска-обретенова
малинка лютибродска, капка пеняшка
петко петков

Премиера на 26 април 2004 г. (Голяма сцена).

Сезон 2004/2005
463. В а л о н с к а  н о щ, от ерик-еманюел Шмит. превод от френски на 

снежина русинова-Здравкова. сценична редакция на николай поляков.
Постановка Николай Поляков. сценография и костюми чайка петрушева. 

музикално оформление николай поляков (използвани са фантазии от 
моцарт, майлс Дейвис, чик кърия, Дизи гилеспи и мирослава кацарова).

В ролите
Дон Жуан – огнян симеонов
Херцогиня дьо Вобрикур – марина котева
анжелик дьо Шифрьовил – росица огнянова
рицарят дьо Шифрьовил – Владислав Виолинов
графиня дьо ла рош-пике – румяна мерджанска
госпожица дьо ла тренгл – малинка лютибродска
ортанс дьо отклер – ивелина полякова
госпожа касен – капка пеняшка
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сганарел – сава георгиев
марион – Ваня герджикова (сътрудник)

Премиера на 9 март 2005 г. (Камерна сцена).
На 21.5.2005 г. играна на ХVІ международен фестивал на малките театрални 

форми във Враца, където Чайка Петрушева получава ІІ награда за сце-
нография, Росица Огнянова получава III награда за женска роля.

На 7.11.2005 г. играна на V международен фестивал „Есенни театрални сре-
щи – станциите на желанието“ в Пазарджик.

Отзиви и други текстове
Вандов, никола. от хвърчащи листа. култура, бр. 10, 18.3.2005, с. 4.
Вандов, никола. Банални бележки на един журиращ. (За фестивала във Враца.) култура, бр. 

22, 10.6.2005, с. 8.
Вандов, никола. един израстващ фестивал. V международен фестивал „есенни театрални 

срещи“ в пазарджик. култура, бр. 44, 16.12.2005, с. 7.
наградите във Враца. култура, бр. 21, 3.6.2005, с. 1.
ортега-и-гасет. из „Въведение към един „Дон Хуан“. В програмата на спектакъла.
русинова-Здравкова, снежина. В рамките на десет години ерик-еманюел Шмит стана най-

играният и най-четеният пишещ на френски език автор... В програмата на спектакъла.
театрални фестивали – 2005. селекции, награди. театър, 2005, бр. 10-12, с. 36-39.

464. Х р а н а  з а  к у ч е т а  и  к о т к и, от николай павлов (гундеров).
Постановка Венцислав Асенов. сценография и костюми стефка кювлиева. 

музика павел Васев.
В ролите: 

тина – росица огнянова
Филип – ивайло рогозинов
парцала – Борислав Борисов
майката – румяна мерджанска
Бащата – кирил стаменов
посетител – огнян симеонов

Премиера на 11 май 2005 г. (Камерна сцена).
На 16.5.2005 г. играна на ХVІ международен фестивал на малките театрални 

форми във Враца.
Отзиви и други текстове

Вандов, никола. Банални бележки на един журиращ. (За фестивала във Враца.) култура, бр. 
22, 10.6.2005, с. 8.

павлов, н. Запис от едната страна. В програмата на спектакъла.

Сезон 2005/2006
465. И  н а й - м ъ д р и я т  с и  е  м а л к о  п р о с т, от александър 

островски. превод от руски любен любенов.
Постановка Красимир Ранков (гост). сценография и костюми мира каланова. 

музика александър каланов и Йордан Борисов. Хореография светлин 
ивелинов и антоанета алексиева.



Летопис на Драматично-куклен театър – Враца, 1938 – 2022

276

В ролите
глумов – ивайло рогозинов
глумова – марина котева
мамаев – сава георгиев
мамаева – росица огнянова
крутицки – теодор гайдарджиев
городулин – Борислав Борисов
курчаев – огнян симеонов
голутвин – кирил стаменов
турусина – румяна мерджанска
машенка – Ваня герджикова
манефа – ивелина полякова
слуги – пламен михайлов, илия Йорданов (сътрудник)

Премиера на 21 септември 2005 г. (Камерна сцена).
Отзиви и други текстове

гюлева, Веселина. през целия си творчески път александър островски... В програмата на 
спектакъла.

466. С  о г ъ н я  и г р а  н е  б и в а, детско шоу за противопожарна 
охрана и безопасност от панайот цанев. стихове от иван ангелов.

Постановка Панайот Цанев. музика евгений платов. 
В ролите

Водещ – капка пеняшка
Водещ – наташа Шаматова

Премиера на 5 октомври 2005 г. (Куклена сцена).
На 18.4.2006 г. играна на Театралния фестивал в Благоевград.
На 5.5.2006 г. играна на Международния фестивал на детския театър „Въл-

шебната завеса“ в Търговище.

467. Ме н т ов и  ц е л у в к и  (по „Куцият от остров Инишмаан“), 
от мартин макдона. превод от английски андрей Жишев.

Постановка Борислав Чакринов. сценография и костюми мария Диманова.
В ролите: 

кейт – марина котева
айлийн – румяна мерджанска
Джони – сава георгиев
Били – тони карабашев
Бартли – Владислав Виолинов
Хелън – Христина караиванова
Боби – Борислав Борисов
мами о’Дугъл – ивелина полякова
мак Шари – Димитър мартинов

Премиера на 31 октомври 2005 г. (Камерна сцена).
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На 16.5.2006 г. играна на ХVІІ международен фестивал на малките театрални 
форми във Враца, където Сава Георгиев получава ІІІ награда за мъжка 
роля.

На 24.5.2006 г. играна на гастрол в Букурещ, Румъния, по покана на Българ-
ското посолство.

Отзиви и други текстове
Дечева, Виолета. с вкус на кино и макдона. култура, бр. 14, 14.4.2006, с. 2; в „между идеоло-

гиите и хедонизма. театърът в началото на новия век. част I“, издателство Black Flamingo 
Publishing, с., 2013, с. 221-222.

мартин макдона е от ирландско потекло, но живее и работи в лондон. В програмата на спек-
такъла.

наградите на Враца 2006. култура, бр. 22, 9.6.2006, с. 1.
николова, камелия. мартин макдона – най-успешният съвременен ирландски драматург – на 

50. литературен вестник, бр. 10, 11-17.3.2020, с. 8.
селекции, номинации, награди 2006. театър, 2006, бр. 9-12, с. 56-59.
чакринов, Борислав. За пътищата и пътеките… В програмата на спектакъла.

468. Га н г с т а, от ребека причард. превод от английски на андрей Филипов. 
Постановка Димитър Мартинов. сценография мира каланова и Димитър 

мартинов. костюми мариета ценова.
В ролите

Бу – Христина караиванова
мари – ана Щастливова
чистачка – Ваня митева

Премиера на 17 януари 2006 г. (Балетна сцена).
Отзиви и други текстове

андрей Филипов е автор на две стихосбирки и пет пиеси… В програмата на спектакъла.
ана Щастливова е родена в гр. сливен на 13.01.1982 г. В програмата на спектакъла.
Ваня митева работи в театъра от началото на 2003 г. В програмата на спектакъла.
мариета ценова е водещ български дизайнер в последните години. В програмата на спектакъла.
митко (Димитър) мартинов е работил в театрите русе, сливен, Благоевград… В програмата 

на спектакъла. 
ребека причард е родена през 1971 г. (Биографична справка.) В програмата на спектакъла.

469. П р и к л юч е н и я  о п а с н и  с ъ с  ге р о и  с л а д ко гл а с н и, 
от недялко Йорданов.

Постановка Стефан Поляков. сценография и костюми елена александрова.
В ролите

Водещ – капка пеняшка
гарванът пенчо – росица огнянова
магарето генчо – кирил стаменов
петелът Димитър – Веселин анчев, емил пеняшки
кокошката стоянка – румяна мерджанска
славейчето слави – тони карабашев
Бухалът илия – теодор гайдарджиев
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лисицата елвира – малинка лютибродска
пътпъдъкът Харалампи – емил пеняшки, ивайло рогозинов
Щъркелът Йордан – петко петков

Премиера на 14 април 2006 г. (Голяма сцена).

470. И в о н а ,  п р и н ц е с а т а  н а  Б у р г у н д а, от Витолд гомб-
рович. превод от полски на Димитрина лау-Буковска.

Постановка Венцислав Асенов. сценография и костюми мира каланова.
В ролите

ивона – румяна мерджанска
крал игнаци – Димитър мартинов
кралица малгожата – росица огнянова
принц Филип – Владислав Виолинов
иза – мира каланова
цирил – Димитър мартинов
циприян – тони карабашев
първа леля – капка пеняшка
Втора леля – малинка лютибродска

Премиера на 15 март 2006 г. (Камерна сцена).
Отзиви и други текстове

Витолд гомбрович (биографична справка). В програмата на спектакъла.
гомбрович, Витолд. идеята на драмата. В програмата на спектакъла. 
от историята на една мълчалива принцеса стана спектакъл за отличен. Шанс експрес (Враца), 

бр 12, 21.3.2006, с. 16.

471. Е л а  п р и  м е н ,  К р е м ъ л !, от алексей казанцев. превод от 
руски на Добринка стефанова.

Постановка Николай Поляков. сценография и костюми мария Диманова. 
кукла майя петрова. музикално оформление николай поляков.

В ролите
николай онов – анастас попдимитров
антоан Хлебов – Владислав Виолинов
олга саварска – Христина караиванова
клоун – наташа Шаматова

Премиера на 4 май 2006 г. (Камерна сцена).
Първа постановка на пиесата у нас.
На 21.5.2006 г. играна на ХVІІ международен фестивал на малките театрални 

форми във Враца, където Анастас Попдимитров печели ІІ награда за 
мъжка роля, а Христина Караиванова печели ІІІ награда за женска роля.

На 10.9.2006 г. играна в Международен театрален фестивал „Ристо 
Шишков“в Струмица (Македония).

На 18.9.2006 г. играна на Х есенен международен театрален фестивал „Сцена 
на кръстопът“ в Пловдив.
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На 13.10.2006 г. играна на Международния театрален фестивал „Подмосков-
ние вечера“ в Москва (Русия), където Анастас Попдимитров печели I 
награда за мъжка роля. 

На 23.10.2006 г. играна в София, на сцената на Театрална работилница 
„Сфумато“.

На 3.11.2006 г. играна на Международния „Балкан Театър Фест“ в Дими-
тровград (Сърбия).

Отзиви и други текстове
калинкова, пенка. Юбилейната „сцена на кръстопът“. култура, бр. 36, 20.10.2006, с. 11.
наградите на Враца 2006. култура, бр. 22, 9.6.2006, с. 1.
селекции, номинации, награди 2006. театър, 2006, бр. 9-12, с. 56-59.
три премиери на „сцена на кръстопът“. монитор, бр. 2679, 2.9.2006, с. 41.

472. С в и н е т е, от константин костенко. 
Постановка Красимир Ранков (гост).сценография и костюми красимир 

Вълканов (гост).
В ролите

пьотр – красимир Доков (гост)
Василий – Борислав Борисов
Борис – Димитър мартинов

Премиера на 30 май 2006 г. (Балетна сцена)

Сезон 2006/2007
473. О с к а р  и  р о з о в а т а  д а м а, от ерик-еманюел Шмит. превод 

от френски на Зорница китинска.
Постановка Йордан Славейков (дебют на професионална сцена). Художник 

мира каланова. оригинална музика александър каланов и Йордан Бо-
рисов.
моноспектакъл на Йорданка стефанова

Премиера на 23 септември 2006 г. (Камерна сцена).
Йордан Славейков е номиниран за наградата на САБ „Икар 2007“ за дебют.
Йорданка Стефанова е номинирана за наградата „Аскеер 2007“ за водеща 

женска роля.
На 1.5.2007 г. играна на фестивала „Балкански театрални европортрети“ 

в Благоевград, където Йорданка Стефанова получава наградата за 
женска роля.

На 16.5.2007 г. играна на ХVІІІ международен фестивал на малките театрални 
форми във Враца, където Йорданка Стефанова получава І награда за 
женска роля.

На 25.6.2007 г. играна на откриването на фестивала „Черната кутия“ в 
Пловдив.
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На 25.6.2007 г. играна на Есенния международен театрален фестивал „Сцена 
на кръстопът“ в Пловдив.

На 30.6.2007 г. играна на Малкия сезон на Театрална работилница „Сфумато“ 
в София.

На 30.11.2007 г. играна на XII международен театрален фестивал в Анкара, 
Турция.

На 10.5.2008 г. играна на IV международен фестивал на Християнското из-
куство и култура в София.

На 16.05. 2008 г. играна на II международен фестивал на спектаклите за един 
актьор BGMOT 2008, където Йорданка Стефанова получава наградата 
за най-добра женска роля.

Отзиви и други текстове
александър каланов и Йордан Борисов. композитори. В програмата на спектакъла.
„аскеер“: номинации. култура, бр. 15, 20.4.2007, с. 2.
Богдановски, лео. куркински срещу Деян Донков за „икар“.телеграф, 12.1.2007, с. 19.
Вандов, никола. наградите на саБ „икар 2007“. (съдържа номинациите и наградите.) култура, 

бр. 13, 6.4.2007, с. 3.
Вандов, никола. „Балкански театрални европортрети“,Благоевград, 28.4.-5.5.2007. (Думи на 

селекционера и самата селекция.) култура, бр. 16, 27.4.2007, с. 2.
Вандов, никола. от хвърчащи листа III. оскар и розовата дама. Бюлетин на фестивала „Бал-

кански театрални европортрети“ в Благоевград, бр. 3, 4.5.2007, с. 7.
Дагер, елисавета. Започва софийски театрален салон 2007. Българска армия, бр. 16566, 

16.3.2007, с. 24.
Дечева, Виолета. оскар. култура, бр. 28, 20.7.2007, с. 2.
Димитрова, Диляна. гледаме спектакли с номинации. Дневен труд, бр. 72, 14.3.2007, с. 26.
ерик-еманюел Шмит. автор. В програмата на спектакъла.
Йордан славейков. режисьор. В програмата на спектакъла.
Йорданка стефанова. актриса. В програмата на спектакъла.
камен Донев открива софийския театрален салон. седемнайсет представления, номинирани 

за годишните награди „икар“ на саБ, може да гледаме по столични сцени от 19 до 27 
март. Дума, бр. 63, 16.3.2007, с. 24.

кръстева, елена. Защо икар отива на цирк. монитор, бр. 2804, 13.1.2007, с. 30.
луцова, мария. нов театрален фест в пловдив. (За форума „черната кутия“.) марица (пловдив), 

бр. 158, 15.6.2007, с. 14.
луцова, мария. рекорд! мариус разтърси 35 хиляди българи със „сътресение“. проф. марга-

рита младенова, сашо морфов, иван урумов, камен Донев, Боян иванов поставят през 
новия сезон. иван Добчев прави „лазар и исус“ по едноименната творба на писателя 
на Юнеско за 2007-а емилиян станев. марица (пловдив), бр. 180, 7.7.2007, с. 10.

мира каланова. Художник. В програмата на спектакъла.
михайлова, милена. Детето-ангел и вярата. Бюлетин на фестивала „Балкански театрални 

европортрети“ в Благоевград, бр. 3, 4.5.2007, с. 5.
михайлова, милена. „Балкански театрални европортрети“ или за новото лице на театралните 

празници в Благоевград. литературен вестник, бр. 19, 16-22.5.2007, с. 8.
на 16 май т.г. приключи II международен фестивал на спектаклите за един актьор „BGMOT 

2008“... (наградите на форума.) култура, бр. 19, 23.5.2008, с. 3.
награди 2008. театър, 2008, бр. 10-12, с. 47-48.
наградите в Благоевград. култура, бр. 18, 11.5.2007, с. 4.
номинации „икар 2007“. Light (приложение на „капитал“), бр. 6, 10-16.2.2007, с. 46.
пенева, елена. театърът е лекарство срещу самота и пристанище за самотници. (разговор с 

режисьора Йордан славейков.) Бюлетин на фестивала „Балкански театрални европорт-
рети“ в Благоевград, бр. 3, 4.5.2007, с. 6.

пенева, елена. картината се получи. (За фестивала в Благоевград.) култура, бр. 21, 1.6.2007, с. 8.
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пирозова, гергана. „икар“ за всички. при тазгодишните театрални награди липсва интрига. 
Дневник, бр. 11, 17.1.2007, с. 19.

пирозова, гергана. „театрален салон“ отброява дните до икарите. Дневник, бр. 54, 19.3.2007, 
с. 19.

пирозова, гергана. театърът между Враца и анкара. литературен вестник, бр. 3, 30.1.-5.2.2008, 
с. 8.

програма на „софийски театрален салон 2007“. литературен вестник, бр. 10, 14-20.3.2007, с. 8.
публиката за... „оскар и розовата дама“. Бюлетин на фестивала „Балкански театрални евро-

портрети“ в Благоевград, бр. 2, 2.5.2007, с. 8.
театрални награди – Враца 2007. култура, бр. 21, 1.6.2007, с. 2.
тошева, кристина. мозаечен фестивал. (За фестивала във Враца.) култура, бр. 23, 15.6.2007, с. 6.
BGMOT – 2008. (селекцията на фестивала.) култура, бр. 17, 9.5.2008, с. 16.

474. Б е т о в е н  2 1, от константин илиев.
Постановка Борислав Чакринов. сценография и костюми мария Диманова.
В ролите

мария седларова – марина котева
Димитър седларов – анастас попдимитров
радослав – Юлиян петров 
Венета – ивелина полякова
тони – росица огнянова
Вихра – румяна мерджанска
Богомил милев-Богомолецът – Борислав Борисов
Звезделина – ева тепавичарова
цико – Димитър Димитров
Джурко – теодор гайдарджиев
тоа път – тони карабашев

Премиера на 14 ноември 2006 г. (Камерна сцена).
На 5.12.2007 г. играна на Зимните театрални вечери в София (на сцената на 

Театър „София“).
Отзиви и други текстове

Зимни театрални вечери. театър, 2008, бр. 1-3, III корица.
константин илиев е драматург, белетрист, преводач. В програмата на спектакъл

475. О т с р е щ н и я  б р я г  н а  щ а с т и е т о, от рада александрова.
Постановка Петър Петров (гост). сценография и костюми Весела саръи-

ванова (гост). музикално оформление Валя Бояджиева.
В ролите

старият писател – сава георгиев
музата, смъртта, лаура – росица огнянова
Баба геройка – марина котева
пиринка от съда – малинка лютибродска
Доктор примирев – кирил стаменов
Журналистката – камелия лишковска

Премиера на 20 декември 2006 г. (Камерна сцена).
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Пиесата е написана в памет на Радой Ралин.
На 14.5.2008 г. играна на XVIII международен фестивал Друмеви театрални 

празници „Нова българска драма“ Шумен.
Отзиви и други текстове

александрова, рада. посвещение на радой ралин. В програмата на спектакъла.
гьорова, севелина. а сега какво ми предстои. словото днес, бр. 11, 22.3.2007.
петров, петър. и режисура ли?! В „автографи издайници. неподредени спомени“, издателска 

къща „рта“, с., 2010, с. 230-247.
пиесата „отсрещният бряг на щастието“ е посветена на радой ралин... В програмата на спек-

такъла.
ралин, радой. Всичко ми говори. В програмата на спектакъла.

476. М е ч о  П у х, от Венцислав асенов по алън милн.
Постановка Венцислав Асенов. сценография и кукли маноела Дойчинова. 

музика павел Васев.
В ролите

мечо пух – наташа Шаматова, емил пеняшки
прасчо, Йори – капка пеняшка
кенга – анна ахчийска
ру – наташа Шаматова
тигър – цветан нецов
муслон – Борислав Борисов (глас)

Премиера на 17 януари 2007 г. (Куклена сцена).
През октомври 2009 г. в ролята на Мечо Пух влиза Юлия Колова.

Отзиви и други текстове
Борисова, миглена. капка пеняшка мечтае да играе под режисурата на сина си. Децата я по-

знават като палечка, Йори и прасчо. Втора младост, бр. 17, 20.4.2015, с. 1-5.
след спектакъла „мечо пух“ младата актриса Юлия колова сподели. Зов (Враца), бр. 184, 

27.10.2009, с. 5.
спектаклография за 2007 г. Драматично-куклен театър – Враца. кукларт, бр. 1, февруари 

2008, с. 60.
спектаклография за 2008 и 2009 г. Драматично-куклен театър – Враца. кукларт, бр. 3, декем-

ври 2009, с. 100.

477. С у п е р м а р к е т, от Биляна сръблянович. превод от сръбски на 
Добринка стефанова.

Постановка Борис Тодорович (сърбия). сценография мария Диманова.
В ролите

лео Шварц – Димитър мартинов
Даяна църноевич-Шварц – Христина караиванова
малкия – ивайло рогозинов
господин Брита – огнян симеонов
колегата маер – кирил стаменов
колежката милер – росица огнянова

Премиера на 23 март 2007 г. (Камерна сцена).
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Отзиви и други текстове 
Биляна сръблянович е родена през 1970 г. Биографична справка. В програмата на спектакъла.
тодорович, Борис. Всичко можете да купите от супермаркет. В програмата на спектакъла. 

478. У ч и л и щ е  з а  ж е н и, от Жан-Батист молиер. превод от френски 
на кирил кадийски. сценичен вариант на николай поляков.

Постановка Николай Поляков. сценография и костюми мария Диманова. 
пластика татяна соколова.

В ролите
арнолф – анастас попдимитров 
агнес – камелия лишковска
орас – тони карабашев 
ален – Юлиян петров 
Жоржет – ева тепавичарова
кризалд – огнян симеонов 
анрик – петър горанов 
оронт – Борислав Борисов 
нотариус – теодор гайдарджиев
мъжът от бара – Димитър мартинов 
преминаващата дама – Венцислава грозданова

Премиера на 9 май 2007 г. (Камерна сцена).
На 21.5.2007 г. играна на ХVІІІ международен фестивал на малките теа-

трални форми във Враца, където Мария Диманова получава ІІ награда 
за сценография.

Отзиви и други текстове
молиер, Ж. Б. из предговор към изданието на „училище за жени“. В програмата на спектакъла.
театрални награди – Враца 2007. култура, бр. 21, 1.6.2007, с. 2.
тошева, кристина. мозаечен фестивал. (За фестивала във Враца.) култура, бр. 23, 15.6.2007, с. 6.

Сезон 2007/2008
479. С т р а ш н и  с м е ш к и ,  с м е ш н и  с т р а ш к и  з а  г е -

р о и  с ъ с  о п а ш к и, от недялко Йорданов.
Постановка Стефан Поляков. сценография и костюми екатерина енева-

александрова. музика петър цанков.
В ролите

Водещ – румяна мерджанска
Заекът стоянчо – тони карабашев
Вълкът бай коста – Димитър Димитров
лили късата поличка – камелия лишковска
Дядо Борко – огнян симеонов
глигана Хули – кирил стаменов
глигана ганчо – Борислав Борисов
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глигана Хулиганчо – Юлиян петров
Премиера на 26 септември 2007 г. (Голяма сцена).

480. И г р а  н а  м ъ ж  и  ж е н а, от кирил топалов.
Постановка Красимир Ранков (гост). сценография и костюми николай ни-

нов (гост).
В ролите

мъжът – Борислав Борисов
Жената – румяна мерджанска

Премиера на 23 ноември 2007 г. (Камерна сцена).
Отзиви и други текстове

кирил топалов. Биографична справка. В програмата на спектакъла.
топалов, кирил. играта. В програмата на спектакъла.

481. К о ж а  и  н е б е, от Димитър Динев. превод от немски на Димитър 
Динев.

Постановка Бойко Илиев (гост). Художник на татуировките нина цончева. 
музикално оформление сашо младенов. пластика александра Хонг.

В ролите
тя – параскева Джукелова
той – асен Блатечки
Войник – ники илиев

Премиера на 12 декември 2007 г. (Камерна сцена).
Копродукция с Продуцентска къща „Евро диалог“ – София.
На 13.5.2008 г. играна на XVIII международен фестивал Друмеви театрални 

празници „Нова българска драма“ в Шумен.
Отзиви и други текстове

Василева, красимира. „кожа и небе“ – нова българска пиеса на сцената на театър „сълза и 
смях“. В „под ръка с мелпомена“, издателско ателие аб, с., 2012, с. 49-50.

Дечева, Виолета. на пазар като на пазар. култура, бр. 6, 14.2.2008; в „между идеологиите и хе-
донизма. театърът в началото на новия век. част I“, издателство BlackFlamingoPublishing, 
с., 2013, с. 97-98.

482. С е к с у а л н и  п е р в е р з и и  в  Ч и к а г о, от Дейвид мамет. 
превод от английски теодора Йотова. сценичен вариант Венцислав асенов.

Постановка Венцислав Асенов. сценография и костюми маноела Дойчинова.
В ролите

Дан Шапиро – Юлиян петров
Бърнард литко – калин костадинов
Дебора соломон – силвана пишимарова
Джоан уебър – ева тепавичарова

Премиера на 18 януари 2008 г. (Камерна сцена).
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Отзиви и други текстове
Дейвид мамет е роден на 30 ноември 1947 г. в чикаго. Биографична справка. В програмата 

на спектакъла.

483. С ъ н  в  л я т н а  н о щ, от уилям Шекспир. превод от английски 
на Валери петров. сценичен вариант на николай поляков.

Постановка Николай Поляков. сценография и костюми мария Диманова. 
Хореография маргарита градечлиева. музикално оформление николай 
поляков.

В ролите
тезей, оберон – Димитър мартинов
егей, пък – анастас попдимитров
Хиполита, титания – румяна мерджанска
Фея – камелия лишковска
лизандър – тони карабашев
Деметрий – калин костадинов 
Хермия – лидия инджова
елена – росица огнянова
клина – ивелина полякова
талашко – кирил стаменов
Дъното – Борислав Борисов
пискуна – огнян симеонов
носльо – Делчо чолаков
комара – теодор гайдарджиев

Премиера на 4 април 2008 г. (Камерна сцена).
На 22.5.2008 г. играна на ХІХ международен фестивал на малките театрал-

ни форми във Враца, където Николай Поляков получава ІІІ награда за 
режисура, Мария Диманова получава І награда за сценография, Лидия 
Инджова получава ІІІ награда за женска роля.

На 25.06.2008 г. играна на Фестивала „Перперикон“ в Кърджали.
На 10.10.2008 г. играна на Международния театрален фестивал „Йоаким 

Интер Фест“ в Крагуевац (Сърбия).
Отзиви и други текстове

Дечева, Виолета. камерно за Враца 2008. култура, бр. 20, 30.5.2008, с. 3.
награди 2008. театър, 2008, бр. 10-12, с. 47.48.
наградите на „Враца 2008“. култура, бр. 20, 30.5.2008, с. 3.
рангелова, преслава. Житейските роли на лидия инджова. монитор, бр. 7301, 13.2.2021, с. 16.

484. Е н и г м а т и ч н и  в а р и а ц и и, от ерик-еманюел Шмит. превод 
от френски снежина русинова-Здравкова.

Постановка Йордан Славейков. сценография и костюми мира каланова. 
музика александър каланов и Йордан Борисов.

В ролите: 
абел Знорко – Веселин ранков 
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ерик ласал – пенко господинов
Премиера на 8 май 2008 г. (Камерна сцена).
На 16.5.2008 г. играна на ХІХ международен фестивал на малките театрални 

форми във Враца.
На 15.10.2009 г. играна на III панаир на младите в Младежки театър „Нико-

лай Бинев“, София.
Отзиви и други текстове

николова, патриция. между реформата и театралните подвизи. сезон 2009/2010. труд, бр. 
205, 27.7.2010, с. 24.

славейков, Йордан. на маргиналите с любов, без омерзение. В програмата на спектакъла.
макарова, Элеонора. глаза в глаза... (За фестивала във Враца през 2008 година.) страстной 

бульвар, 10 (москва), 2008, бр. 2(112), с. 116-119.

485. Б р е м е н с к и т е  г р а д с к и  м у з и к а н т и, по Братя грим. 
сценичен вариант на светлозар гагов.

Постановка Светлозар Гагов. сценография Диляна първанова. 
В ролите

I музикант, магаре, разбойник – цветан нецов
II музикант, куче, разбойник – емил пеняшки, Борис николов/Борислав 

сарафанов
III музикант, котка, разбойник – капка пеняшка
IV музикант, петел, разбойник – наташа Шаматова, анатоли Бенкин
техен колега от друг град – анна ахчийска

Премиера на 14 май 2008 г. ( Камерна сцена).
Спектакъл за деца.

Отзиви и други текстове
спектаклография за 2008 и 2009 г. Драматично-куклен театър – Враца. кукларт, бр. 3, декем-

ври 2009, с. 100.

Сезон 2008/2009
486. Х о р о в о д, от артур Шницлер. превод от немски на софия тоцева.
Простановка Борислав Чакринов. сценография и костюми мария Диманова.
В ролите

уличницата – камелия лишковска
слугинята – Богомила лачева, цветана горкиева
младата госпожа – ева тепавичарова, ралица ковачева-Бежан
сладкото момиче – росица огнянова
актрисата – румяна мерджанска
Войникът – тони карабашев, калин костадинов
младият господин – Борислав сарафанов
съпругът – Борислав Борисов
поетът – огнян симеонов
графът – анастас попдимитров
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Премиера на 29 октомври 2008 г. (Камерна сцена).
На 11.9.2009 г играна на Театралния фестивал „На брега“ в Бургас.
На 7.11.2009 г играна на Международния фестивал „Есенни театрални срещи 

– Станциите на желанието“ в Пазарджик.
На 10.11.2009 г. играна на Международния фестивал „Балкан Театър Фест“ 

в Димитровград (Сърбия).
През ноември 2009 г. играна на Фестивала в Питещ, Румъния.
По-късно влиза Росица Александрова.

Отзиви и други текстове
Блатечки върти жестоки игри. (За фестивала „на брега“.) монитор, бр. 3626, 4.9.2009, с. 23-24.
Бойчева, Дима. селекционерът никола Вандов: Двете европейски постановки на пазарджишкия 

театър спасиха фестивала. Дали тукашната общественост съзнава, че има най-добрия 
извънстоличен театър. това постижение трябва да се пази и подкрепя. (разговор с никола 
Вандов.) Знаме (пазарджик), бр. 206, 9.11.2009, с. 8.

Врачански театрали играят в сърбия. Зов (Враца), бр. 195, 11.11.2009, с. 9.
Врачанските театрали на турне в румъния. Зов (Враца), бр. 204, 24.11.2009, с. 5.
една от най-скандалните пиеси – отново на врачанска сцена. Враца днес, 19.21.3.2013,
иванова, аве. „Хоровод“ – Борислав чакринов – Враца: браво! култура, бр. 38, 7.11.2008, с. 2.
питещ аплодира врачански артисти. Шанс експрес (Враца), бр. 76, 27.11.2009, с. 2.
попиванова, калина. „Хоровод“ отново на врачанска сцена. Зов (Враца), 11.4.2013, с. 12.
скандалният „Хоровод“. Враца днес, бр. 10, 9-11.2.2010, с. 5.

487. В е л и к д е н, от слободан стоянович. превод от сръбски на слободан 
алексич.

Постановка Владимир Лазич (сърбия).сценография и костюми петьо начев.
В ролите

капитан Йордан стоянов – Димитър Димитров
поручик сотир славейков – стефан поляков
поручик Желев – калин костадинов
ординарец кръстьо – теодор гайдарджиев
поп григор – сава георгиев
Войник – куриер – анатоли Бенкин
раде марианович
александър Златанов
милан наков
александър тръмчич
игор гоцев
Зоран Живкович
слободан алексич
александър радулович
Боряна лямович
наталия гелебан
александра стоянович
марта келер
Весна симонович
Йелена Велкович
миляна Живкович
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Премиера на 10 ноември 2008 г.
На 25.11.2008 г. играна в Белград (Сърбия).

488. Д а  у б и е ш  п р е м и е р, от емил андреев.
Постановка Светлозар Гагов. сценография и костюми Диляна първанова.
В ролите

серафим – стефан мавродиев (гост)
Бай Димитър – петко петков (гост)
писателя – Борислав сарафанов
пламенчо – Борислав Борисов
методи – Дидо мачев (гост)
Фончо – кирил стаменов
павел дивия – Димитър Димитров
санчо – анатоли Бенкин
лилето – малинка лютибродска

Премиера на 13 януари 2009 г. (Камерна сцена).
Съвместно с Общински театър-Видин.

Отзиви и други текстове
„Да убиеш премиер“ в криводол. Враца днес, бр. 27, 16-19.4.2010, с. 4.
„Да убиеш премиер“ в лом. Враца днес, бр. 64, 14-16.9.2010, с. 2.
За автора. В програмата на спектакъла
миракъл. речник за чужди думи. В програмата на спектакъла
самотният, отчаян и пенсиониран учител… В програмата на спектакъла.
петър цветковски купи „убийството на премиер“. Зов (Враца), бр. 57, 23.3.2010, с. 12.
„убийството на премиер“ в Борован. Враца днес, бр. 23, 30.3-1.4.2010, с. 5.

489. Д - р  (Диплома), комедия от Бранислав нушич.
Постановка Димитър Стоянов (гост).сценография и костюми георги мирчев 

(гост). музикално оформление Димитър стоянов.
В ролите

Живота цвийович – пламен сираков (гост), Веско Зехиров (гост) 
мара – марина котева
славка – камелия лишковска
милорад – огнян симеонов
Вуйчо Благо – теодор гайдарджиев
г-жа Драга – румяна мерджанска
Велимир – Делчо чолаков
клара – малинка лютибродска
марица – Богомила лачева
Д-р райсер – сава георгиев
пиколо – илия Йорданов (сътрудник)
пепика – Веселина павлова (сътрудник)

Премиера на 2 февруари 2009 г. (Камерна сцена).
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Отзиви и други текстове
Бранислав нушич – сръбски писател и комедиограф. В програмата на спектакъла.
Бранислав нушич пише забавната комедия… В програмата на спектакъла. 
В Борован гледат „Доктор“ от нушич. Враца днес, бр. 91, 20.23.11.2009, с. 4.
Д-р отива в Борован. Шанс експрес (Враца), бр. 75, 20.11.2009, с. 5.
„Д-р“ от нушич в Борован. Зов за истина (Враца), бр. 39, 25-11-1.12.2009, с. 3.
„Доктор“ гостува в криводол. Враца днес, бр. 83, 23-26.0.2009, с. 4.
„Доктор“ направи фурор в Борован. Шанс нюз (Враца), бр.229, 1.12.2009, с. 8.
посмейте се с „Доктор“. Враца днес, бр. 10, 9-11.2.2010, с. 5.
стоянов, Димитър. от която и страна да погледнем този автор… В програмата на спектакъла.
театърът започва годината с „Д-р“. Шанс нюз (Враца), бр. 3, 6.1.2010, с. 8.

490. С ъ н у в а х  б я г, по пиесата на михаил Булгаков „Бяг“. превод от 
руски на Банчо Банов. сценична версия за хора и дяволи от Веселина 
гюлева и николай поляков.

Постановка Николай Поляков. сценография и костюми мария Диманова.
В ролите

серафима корзухина – Жана илиева 
сергей голубков – анатоли Бенкин
григорий чарнота – огнян симеонов 
люска – росица огнянова 
роман Хлудов – анастас попдимитров 
Дяволи – Димитър мартинов, тони карабашев

Премиера 12 май 2009 г. (Камерна сцена).
На 16.5.2009 г. играна на ХХ международен фестивал на малките театрални 

форми във Враца, където Анастас Попдимитров печели ІІ награда за 
мъжка роля.

На 30 и 31.5.2009 г. играна на Фестивала „Руска класика“ в Москва (Русия), 
където Анастас Попдимитров печели I награда за мъжка роля.

На 8.9.2009 г. играна на Международния театрален фестивал „Ристо Шиш-
ков“ в Струмица (Македония).

На 14.3.2010 г. играна на Международния театрален фестивал „В театър 
Славия“ в Белград (Сърбия).

На 25.11.2009 г. играна на Международния театрален фестивал в Питещ (Ру-
мъния), където Анастас Попдимитров печели І награда за мъжка роля.

На 10.10.2010 г. играна на Международния театрален фестивал „Йоаким 
Интер Фест“ в Крагуевац (Сърбия), където Анастас Попдимитров 
получава награда за най-добра мъжка роля.

Отзиви и други текстове
анастас попдимитров награден и в сърбия. Шанс експрес (Враца), бр. 40, 22.10.2010, с. 1.
анастас попдимитров с награда от румъния. кДк (издание на дейците на културата – Враца), 

декември 2009, с. 8.
Врачанските театрали на турне в румъния. 5.Зов (Враца), бр. 204, 24.11.2009, с. 5.
Депутат и тв бос заведоха ученици на театър. Шанс нюз (Враца), бр. 41, 29.10.2010, с. 3.
Депутат от герБ води деца на театър. Зов (Враца), бр. 178, 28.10.2010, с. 12.
Депутат от герБ води деца на театър. Враца днес, бр. 78, 2-4.11.2010, с. 5.



Летопис на Драматично-куклен театър – Враца, 1938 – 2022

290

Директорът на Дкт – Враца се върна с награда. Журито единодушно го призна за най-добър 
актьор. навигатор (Враца), бр. 57, 3.12.2009, с. 6.

гастрол на врачанския театър. Зов за истина (Враца), бр. 40, 2-8.12.2009, с. 3.
местен театър с нова престижна награда. Зов (Враца), 27.11.2014, с. 8.
много награди за „сънувах бяг“. Шанс експрес (Враца), бр. 38, 8.10.2010, с. 4.
поредна награда за Врачанския театър. Шанс експрес (Враца), бр. 48, 21.12.2010, с. 8.
питещ аплодира врачански артисти. Шанс експрес (Враца), бр. 76, 27.112009, с. 2.
поредно признание за Врачанския театър. Зов (Враца), бр. 210, 2.12.2009, с. 8.
поредно признание за Врачанския театър зад граница. Враца днес, бр. 87, 28.11-1.12.2014, с. 3.
театрални награди 2009. театър, 2009, бр. 10-12, втора корица.
театърът отива в Белград. Шанс експрес (Враца), бр. 12, 12-18.3.2010, с. 4.
„тестът“ с наградата за режисура. Враца днес (Враца), бр. 90, 14-16-.12.2010, с. 3.
стефан чукойски подари театър на тийнейджъри. Шанс нюз (Враца), бр. 166, 16-17.11.2010, с. 8. 
чукойски подари театър на тийнейджъри. Враца днес, бр. 82, 16-18.11.2010, с. 3.

Сезон 2009/2010
491. Т а н ц у в а щ и  р ъ ц е, от Явор Зехиров.
Постановка Явор Зехиров. сценография, костюми и кукли Веселка Беширова. 

музикално оформление Явор Зехиров.
В ролите

анна ахчийска-обретенова
капка пеняшка
Юлия колова
Янна генчева
руси тодоров
цветан нецов

Премиера на 1 октомври 2009 г.(Куклена сцена).
Отзиви и други текстове

спектаклография за 2008 и 2009 г. Драматично-куклен театър – Враца. кукларт, бр. 3, декем-
ври 2009, с. 100.

„танцуващи ръце“ омайва публиката. Шанс експрес (Враца), бр. 77, 4.12.2009, с. 16.

492. Т е о р и я  н а  Е л  Т и  з а  д о м а ш н и т е  л ю б и м ц и, 
от стивън кинг. превод от английски на Весела прошкова.

Постановка Теодор Гайдарджиев.
моноспектакъл на теодор гайдарджиев

Премиера на 23 октомври 2009 г. (Балетна сцена).

493. Н а й - и с т и н с к и я т  и л и  С ъ щ и я т  т о з и  М ю н -
х а у з е н, комична фантазия за живота и смъртта на знаменития барон 
карл Фридрих Йероним фон мюнхаузен, станал герой на много весели 
книги и предания, от григорий горин. превод от руски на михаил маринов.

Постановка Венцислав Асенов. сценография и костюми теодора лазарова. 
Хореография Бойка Дичева. снимки Борислав сарафанов.
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В ролите:
карл Фридрих Йероним фон мюнхаузен – Борислав Борисов
марта – Богомила лачева, росица огнянова
Якобина фон мюнхаузен – румяна мерджанска
теофил фон мюнхаузен – анатоли Бенкин
томас – Делчо чолаков
Бургмистър – петър горанов
Хайнрих рамкопф – калин костадинов
Франц муса – Борислав сарафанов
съдия – сава георгиев
екскурзовод – анна орозова

Премиера на 26 октомври 2009 г. (Камерна сцена).
На 21.5.2010 играна на ХХІ международен фестивал на малките театрални 

форми във Враца. 
Отзиви и други текстове

Волейболисти гледаха „най-истинският“. Зов за истина (Враца), бр. 4, 2.2.2011, с. 5.
Волейболисти на театрална постановка. Зов (Враца), бр.17, 28.1.2011, с. 12.
георгиев, красен. Хитрините на барон мюнхаузен нямат край. Шанс нюз (Враца), бр. 207, 

30.10.2009, с. 8.
григорий израилевич горин (биографична справка). В програмата на спектакъла.
Депутат и съветник дариха младежи. Враца днес, бр. 33, 4-7.5.2012, с. 3.
Жест на бизнесмен зарадва пенсионери. Зов (Враца), бр. 62, 5.4.2011, с. 12.
сериозен разказ за смисъла на живота. Зов (Враца), бр. 21, 4.2.2013, с. 12.

494. Г р е х о в н а т а  л ю б о в  н а  з о г р а ф а  З а х а р и й, от 
павел спасов.

Постановка Любомир Бъчваров. сценография Христо панев.
моноспектакъл на любомир Бъчваров

Премиера на 16 март 2010 г. (Камерна сцена).
На 17.2.2010 г. играна предпремиерно в Оряхово.

Отзиви и други текстове
александров, георги. любомир Бъчваров: Вълнувам се от всяка среща с публиката. Шанс нюз 

(Враца), бр. 53, 18.3.2010, с. 8.
александров, георги. любомир Бъчваров: Вълнувам се от всяка среща с публиката. моноспек-

такълът „греховната любов на зографа Захарий“ дебютира на врачанска сцена. Враца 
днес, бр. 20, 19-22.3.2010, с. 3.

александров, георги. любомир Бъчваров: срещата с публиката ме зарежда с енергия. моно-
спектакълът „греховната любов на зографа Захарий“ отново на врачанска сцена. Зов 
(Враца), бр. 70, 14.4.2010, с. 6.

стотици гледаха премиерното заглавие на Врачанския театър. Зов (Враца), бр. 157, 29.9.2010, с. 2.

495. Т е с т ъ т  (Храбрият Симон Корах), от лукас Берфус. превод 
от немски на Владко мурдаров.

Постановка Николай Поляков. сценография и костюми Вечеслав парапанов.
В ролите

симон – сава георгиев
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Хеле – ивелина полякова
петер – Делчо чолаков
агнес – камелия лишковска
Францек – калин костадинов
погребални агенти – Янна генчева, Юлия колова, Венцислава грозданова, 

анна попдимитрова
Премиера на 8 март 2010 г. (Камерна сцена).
На 16.5.2010 г. играна на ХХІ международен фестивал на малките театрални 

форми във Враца, където Сава Георгиев печели ІІІ награда за мъжка роля.
На 20.11.2010 г .играна на Международния театрален фестивал в Питещ, 

Румъния, където Николай Поляков печели І награда за режисура.
Отзиви и други текстове

Депутат и тв бос заведоха ученици на театър. Шанс нюз (Враца), бр. 41, 29.10.2010, с. 3.
Депутат от герБ води деца на театър. Зов (Враца), бр. 178, 28.10.2010, с. 12.
Депутат от герБ води деца на „тестът“. Шанс нюз (Враца), бр. 161,28.10-1.11.2010, с. 8.
Депутат от герБ води деца на театър. Враца днес, бр. 78, 2-4.11.2010, с. 5.
луканов, кирил. Драматургията, а не режисьорът създават пиесата. премиерата на Врачанския 

театър е доста шизофренна за нормални. конкурент (Враца), бр. 48, 11.3.2010, с. 9.
лукас Берфус е роден през 1971 г. Биографична справка. В програмата на спектакъла.
на 8 март се състоя премиерата на постановката „тестът“. (снимка от спектакъла.) Зов за истина 

(Враца), бр. 9, 10-6.3.2010, с. 3.
наградите на Враца 2010. култура, бр. 21, 4.6.2010, с. 3.
поредна награда за Врачанския театър. Шанс експрес (Враца), бр. 48, 21.12.2010, с. 8.
театрални награди – 2010. театър, 2010, бр. 10-12, втора корица.
театърът отива в Белград. Шанс експрес (Враца), бр. 12, 12-18.3.2010, с. 4.
„тестът“ това е… В програмата на спектакъла.
тест за бащинство във Врачанския театър. Враца днес, бр. 18, 12-15.3.2010, с. 7.
„тестът“ с наградата за режисура. Враца днес, бр. 90, 14-16-.12.2010, с. 3.
тестът с награда за режисура. Зов за истина (Враца), бр. 46, 15-21.12.2010, с. 3.
„тестът“ с наградата за режисура. Зов за истина (Враца), бр. 46, 15-21.12.2010, с. 3.
според някои данни, всяка година в германия се появяват около 40000 от т.нар. „кукувичи 

гнезда“. В програмата на спектакъла. 
стефан чукойски подари театър на тийнейджъри. Шанс нюз (Враца), бр. 166, 16-17.11.2010, с. 8. 
чукойски подари театър на тийнейджъри. Враца днес, бр. 82, 16-18.11.2010, с. 3.

496. П о с л е д е н  ч а с  –  Я в о р о в, по пейо Яворов.
Постановка Димитър Мартинов. сценография мира каланова и Димитър 

мартинов. костюми мариета ценова. музика теодоси спасов. консул-
танти пл. Димитров – асоциация на българските психолози; п. миланов 
и Хр. Белев – ансамбъл „Филип кутев“. 
моноспектакъл на Димитър мартинов

Премиера на 26 март 2010 г. (Балетна сцена).
Постановката е реализира с любезното съдействие на Национален литера-

турен музей и къща- музей „П. К. Яворов“.
На 8.7.2010 г. играна на Международния театрален фестивал „Актьор на 

Европа“ в Ресен (Македония)
Отзиви и други текстове 

авторски спектакъл „последен час – Яворов“. Зов за истина (Враца), бр. 12, 31.3-6.4.2010, с. 5.
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Бизнесмен и депутат даряват спектакъл. Шанс нюз (Враца), бр. 116, 22.6.2010, с. 8.
Бизнесмени черпят с билети за театър. Зов (Враца), бр. 117, 22.6.2010, с. 12.
Дати от живота на Яворов. В програмата на спектакъла.
Димитър мартинов е роден на 29 март 1964 г. В програмата на спектакъла.
Врачански спектакъл на международен фестивал. Зов (Враца), бр. 123, 30.6.2010, с. 12.
„… Знаеш ли, приятелю, какво има в душата ми…“ Яворов пред м. тихов, 15.10.1914 г. В 

програмата на спектакъла.
канят спектакъл на театъра във Враца на фестивал в македония. Шанс нюз (Враца), бр. 122, 

30.6.2010, с. 8.
константинов, к. „тия угаснали очи…“ В програмата на спектакъла.
откупиха спектакъл за деца. Зов за истина (Враца), бр. 24, 23-29.7.2010, с.5.
поканиха постановка на театъра ни в македония. Шанс експрес (Враца), бр. 27, 2.7.2010, с. 1.
„уважаеми господин председателю, при един нещастен случай… В програмата на спектакъла.
чукойски подари театър на тийнейджъри. Враца днес, бр. 82, 16-18.11.2010, с. 3.

497. Е д н а  ж е н а  –  т р и м а  м ъ ж е, от петър петрович-пеция. 
превод от сръбски Блажо николич. редакция на емил андреев. сце-
нична адаптация на Владимир лазич. превод на текста на песните от 
мианович-маш.

Постановка Владимир Лазич (сърбия). Асистент-режисьор и преводач 
Слободан Алексич. сценография и костюми мира каланова. музикално 
оформление Владимир лазич. В музикалното оформление са използвани 
откъси от горан Брегович и ненад милосавлевич-галия.

В ролите
Йован лющина – кирил стаменов
лука Вуйич – калин костадинов
смиля – румяна мерджанска
радоица михич – Борислав сарафанов
анджа – малинка лютибродска
рада стаич – Богомила лачева, камелия лишковска

Премиера на 23 април 2010 г. (Камерна сцена).
На 11.11.2010 г. играна на Международния фестивал „Балкан Театър Фест“ 

Димитровград (Сърбия.)
Отзиви и други текстове

Вижте „една жена – трима мъже“. Враца днес, бр. 31, 30.4-4.5.2010, с. 4.
Врачанският театър гостува в Бяла слатина. Враца днес, бр. 71, 4-7.10.2013, с. 5.
„една жена – трима мъже“ в криводол. Зов за истина (Враца), бр. 44, 1-7.12010, с. 3.
една жена и трима мъже ще подобряват климата в „Ботев“. с постановката на Врачанския 

театър ще разнообразяват ежедневието на Врачанските футболисти. Шанс нюз (Враца), 
бр. 155, 7-11.10.2010, с. 4.

една жена и трима мъже тръгват на турне. Шанс нюз (Враца), бр. 163, 4-8.11.2010, с. 8.
комедия на Врачанския театър тръгва на турне. Зов за истина (Враца), бр. 41, 10-16.11.2010, с. 4.
комедия на Врачанския театър тръгва на турне. Зов (Враца), бр. 182, 3.11.2010, с. 12.
лазич, Владимир. обичам чувството за хумор на пеция... В програмата на спектакъла.
момент от спектакъла „една жена, трима мъже“ и снимка от спектакъла. конкурент (Враца), 

бр. 102, 31.5.2010, с. 9.
отборът на „Ботев“ – Враца на театър. Зов (Враца), бр. 162, 6.10.2010, с. 7.
премиера. „една жена – трима мъже“. Зов за истина (Враца), бр. 16, 28.4-4.52010, с. 2.
програма на Дкт – Враца. премиера „една жена – трима мъже. За режисьора. Зов (Враца), 

бр. 82, 30.4.2010, с. 
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498. С т о л о в е т е, от Йожен Йонеско.
Постановка Люпчо Горгиевски (македония). сценография Валентин свето-

зарев. костюми Благой мицевски. музика марян нечак.
В ролите 

старецът – анастас попдимитров
старицата – Йоана поповска (македония)
александър лозановски

Премиера на 9 октомври 2010 г.(в Театър „The Tabernacle“, Лондон, Велико-
британия).

Копродукция с Малък драмски театър – Битола, Македония.
На 22.5.2011 г. играна на ХХІІ международен фестивал на малките театрални 

форми във Враца, където Анастас Попдимитров получава І награда за 
мъжка роля, Йоана Поповска получава І награда за женска роля.Йоана 
Поповска и Анастас Попдимитров получават и специален приз от меж-
дународното жури.

На12.10.2011 г. играна на Международния театрален фестивал „На булевар-
да“ в Букурещ (Румъния).

На19.7.2012 г. играна на Международния театрален фестивал „Скопско лято“ 
в Скопие (Македония).

На 9.9.2013 г. играна на Международния „Камерен фестивал“ в Битола (Ма-
кедония).

Играна на Международния театрален фестивал „Албамоно“ Тирана (Алба-
ния) 22-28.9.2012 г., където Анастас Попдимитров печели наградата 
„Гран при“.

На 20.11.2012 г. играна на Международния театрален фестивал в Питещ 
(Румъния), където спектакълът получава „Специална награда“.

На 3.8.2013 г. играна на Международния фестивал „Актьор на Европа“ в Ресен 
(Македония), където Анастас Попдимитров получава награда „Актьор 
на Европа“.

На 4.9.2013 г. играна на Международния театрален фестивал Ex Ponto (Люб-
ляна, Словения), където е класиран от публиката като втори най-добър 
спектакъл. 

На 11.9.2013 г. играна на Международния театрален фестивал на камерния 
театър „Ристо Шишков“ в Струмица (Македония), където печели на-
града на критиката за най-добро актьорско изпълнение.

На 1.6.2016 г. играна на Международния „Фестивал на камерен театър 55“ 
в Сараево (Босна и Херцеговина).

Играна на Международното театрално биенале в Подгорица (Черна гора).
Играна на Международния фестивал „Балкан Театър Фест“ в Димитровград 

(Сърбия), където печели награда за най-добър спектакъл.
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Отзиви и други текстове
анастас попдимитров вече е актьор на европа. спектакълът „столовете“ тръгва на обиколка 

от торонто до москва. конкурент (Враца), 17.7.2013, с. 7.
В европа оцениха Врачанския театър. Зов (Враца), бр. 182, 26.11.2012, с. 12.
Врачанската трупа жъне успехи на международната театрална сцена. театърът представи 

„столовете“ и „Боб“ на три европейски конкурса. Шанс нюз (Враца), 19-23.9.2013, с. 8.
Дкт-Враца с изяви на 3 европейски сцени. Враца днес, бр.68, 24-26.9.2013, с. 7.
Йоана поповска гостува в спектакъла „столовете“. Зов (Враца), бр. 162, 29.10.2012, с.2.
местен театър с нова престижна награда. Зов (Враца), 27.11.2014, с. 8.
наши актьори с първи награди. Враца днес, бр. 38, 24-26.5.2011, с. 1.
поредно признание за Врачанския театър зад граница. Враца днес, бр. 87, 28.11-1.12.2014, с. 3.
преселници и воеводи аплодираха театрали. Зов (Враца), бр. 49, 17.3.2011, с. 12.
театралните награди „Враца 2011“. култура, бр. 22, 10.6.2011, с. 3.
театърът във Враца взе 3 приза в чужбина. конкурент (Враца), бр.183, 19.9.2013, с. 16.
Хитова постановка на македонски премиер. Враца днес, бр. 17, 8-10.3.2011, с. 7.
Шефът на Врачанския театър взе голяма награда в албания. Шанс нюз (Враца), бр. 63, 

2-3.10.202, с. 8.

499. Ш е к с п и р  –  с ъ б р а н и  с ъ ч и н е н и я, от Джес Борджисън, 
адам лонг и Даниъл сингър. превод от английски на Харалампи аничкин.

Постановка ВенциславАсенов. сценография и костюми мира каланова. 
графичен дизайн надежда кръстева.

В ролите
анатоли Бенкин
Борислав Борисов
калин костадинов

Премиера на 21 септември 2010 г. (Камерна сцена).
Отзиви и други текстове

Бизнесмен купи билети за театър. Зов (Враца), бр. 17, 31.1.2012, с. 12.
„Ботев“ загрява за „Банско“ с Шекспир. Враца днес, бр. 20, 18-21.3.2011, с. 8
„Ботев“ загрява за „Банско“ с Шекспир. Шанс нюз (Враца), бр. 21, 17-21.3.2011, с. 8.
„Ботев“ загрява за „Банско“ с Шекспир. Зов (Враца), бр. 48, 16.3.2011, с. 6. 
Врачанският театър с две представления в лом. Враца днес, бр. 84, 19-21.11.2013, с. 5.
изключителен зрителски интерес към постановка. Зов (Враца), бр. 11, 21.1.2013, с. 12.
кръстева, калина. Затворници участват в театрална постановка. конкурент (Враца), бр. 80, 

28.4.2014, с. 16.
кръстева, калина. театрали се отдават на турнета от първия месец на сезона. конкурент (Вра-

ца), бр. 173, 9.9.2014, с. 16.
пандурска, Виктория. актьори влизат със спектакъл в затвора. Зов, 18.4.2014, с. 8.
парадоксът на нашето време е… В програмата на спектакъла.
попиванова, калина. „Шекспир – събрани съчинения“ или една много смешна вечер в театъра. 

Зов (Враца), бр.111, 14.6.2013, с. 12.
премиерно театрално представление. Зов (Враца), бр. 151, 20.9.2010, с. 12.
снимка от спектакъла. театър, 2014, бр. 7-9, първа корица.
Фирми осигуряват билети за почитатели на мелпомена. Зов (Враца), бр. 13, 25.1.2012, с. 12.
Шекспир във врачанския затвор. 200 раирани аплодират мъжки състав на местната трупа. Шанс 

нюз (Враца), бр. 34, 12.5.2014, с. 8.
„Шекспир – събрани съчинения“. (снимка от спектакъла с коментар.) Зов за истина (Враца), 

бр. 35, 22-28.9.2010, с. 1.
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500. И з г у б е н и  в  з в е з д и т е, от семьон Злотников. превод от 
руски на Борислав чакринов. 

Постановка Борислав Чакринов. сценография и костюми Борислав чакринов. 
В ролите

Жената – румяна мерджанска
Бегачът – огнян симеонов
мъжът с пудела – Борислав Борисов
Доцента – Димитър мартинов

Премиера на 4 ноември 2010 г. (Камерна сцена).
На 16.5.2011 г. играна на ХХІІ международен фестивал на малките театрал-

ни форми във Враца, където Румяна Мерджанска получава І награда за 
женска роля.

На 13.10.2011г. играна на Международния театрален фестивал в Крагуевац 
(Сърбия).

На 10.11.2011 г. играна на Международния „Балкан Театър Фест“ в Дими-
тровград (Сърбия).

Отзиви и други текстове
ачилдиев, сергей. Вярвате ли, че словото може да спаси света? (из интервю с автора за вестник 

„невское время“) В програмата на спектакъла.
„изгубени в звездите“ отново на наша сцена. Враца днес, бр. 79, 1-3.11.2011, с. 7.
„изгубени сред звездите“ е новата театрална премиера. Зов (Враца), бр. 157, 10.10.2011, с. 12.
наши актьори с първи награди. Враца днес, бр. 38, 24-26.5.2011, с. 1.
нова премиера на Врачанския театър. Зов (Враца), бр. 180, 1.11.2010, с. 12. 
семьон Злотников е роден на 18.09.1945 г. Биографична справка. В програмата на спектакъла.
стефанов, красимир. нова премиера на Врачанския театър. Враца днес, бр. 72, 11-13.10.2011, с. 5.
театрални награди – 2011. театър, 2011, бр. 7-9, втора корица.
театралните награди „Враца 2011“. култура, бр. 22, 10.6.2011, с. 3.

501. М а л к а т а  б а б а  Я г а, драматизация на емилия маленова по 
едноименния роман на отфрид пройслер.

Постановка Емил Йорданов. сценография и кукли никола налбантов. музика 
Христо намлиев.

В ролите
малката Баба Яга, леля румпумпел – Юлия колова
главна вещица, г-н пфеферкорн, старица, Дете, Хулиган – Янна генчева
абрахас, Блатната вещица, лесничей, снежко – Явор Зехиров

Премиера на 8 март 2011 г. (Куклена сцена).
Играна на Фестивала в Битола (Македония).
На 28.9.2012 г. играна на Международния детски фестивал в Прищина (Косово).

Отзиви и други текстове 
снимка от спектакъла. театър, 2014, бр. 7-9, с. 35.

502. Р е й с, от станислав стратиев.
Постановка Венцислав Асенов. сценография Бойко Дойчинов. музика павел 

Васев.
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В ролите
разумен – огнян симеонов
неразумен – калин костадинов
Виртуоз – Димитър Димитров
Влюбен – Борислав сарафанов, Делчо чолаков
Влюбена – камелия лишковска
Безотговорен – анатоли Бенкин
мъж – кирил стаменов
Жена – Жана рашева
алдомировци – теодор гайдарджиев

Премиера на 9 март 2011 г. (Камерна сцена).
Отзиви и други текстове

В козлодуй гледат „рейс“. Зов (Враца), бр. 89, 19.5.2011, с. 9.
„рейс“ отново напълни театралната зала. Зов (Враца), 12.9.2013, с. 12.

503. С ъ в с е м  п р о с т а  и с т о р и я, от мария мишурина-ладо.
Постановка Люпчо Горгиевски (македония). сценография и костюми мария 

Диманова. музика марян нечак (македония).
В ролите

крава Зорка – анна ахчийска
кобила сестричка – Жана рашева
свиня – ралица ковачева-Бежан
куче – калина кипрова
петел – константин соколов
стопанин – кирил стаменов
стопанка – марина котева
Даша – ина георгиева
съсед – анастас попдимитров
алексей – александър алексич

Премиера на 29 май 2011 г. (Камерна сцена).
По-късно в ролята на Куче влиза Йоланда Михайлова.
По-късно в ролята на Петел влиза Георги Грозев.
По-късно в ролята на Алексей влизат Борислав Сарафанов/Калин Костадинов.

Отзиви и други текстове 
Бизнесмени черпят с театър. Шанс експрес (Враца), 13.12.2012.
горгиевски, л(юпчо). съвсем обикновена приказка… В програмата на спектакъла.
Депутат подари билети за театър на инвалиди. конкурент (Враца), 4.12.2014, с. 2.
Депутат черпи инвалиди с театър. Благотворителният жест е по повод международния ден на 

хората в неравностойно положение. Шанс нюз (Враца), бр. 85, 4-8.12.2014, с. 8.
мария мишурина (ладо) е родена на 14 октомври 1965 г. в киев. Биографична справка. В 

програмата на спектакъла.
свършиха билетите за „съвсем проста история“. конкурент (Враца), бр. 240, 11.2.2012, с. 16.
„съвсем проста история“ за любовта… на голяма сцена. Зов (Враца), бр. 10, 20.1.2014, с. 8.
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504. С л а д к и ш  о т  л ю б о в, по мотиви от „Рибарски свади“ на 

карло голдони. адаптация на Владимир лазич. стихове на снежана 
маш. превод на стиховете на български от слободан алексич, Димитър 
мартинов и останалите актьори.

Постановка Владимир Лазич (сърбия). Асистент-режисьор Слободан 
Алексич. сценография красимир Вълканов (гост). костюми мария Дима-
нова. композитор нино адемович & comp. Хореография ива караманчева 
(гост). корепетитор олга младенова.

В ролите
падрон тони – Димитър Димитров
Донна паскуа – малинка ганчева
падрон Фурте – Борислав Борисов
Донна либера – румяна мерджанска
карлеоне – Димитър мартинов, кирил стаменов
лучано – сава георгиев
Бушети – огнян симеонов
орсета – росица огнянова
кека (Франческа) – Юлия колова
лучета – камелия лишковска
тоффоло – калин костадинов
марчело – анатоли Бенкин
Джузепе (Беппо) – Делчо чолаков
Джоконда – Янна генчева
Фелисиано – петър горанов
Баба – теодор гайдарджиев
Дядо – слободан алексич (гост)
корлеоне – кирил стаменов

Премиера на 27 септември 2011 г. (Камерна сцена).
Отзиви и други текстове

актьори отбелязват с постановки международния ден на театъра. Зов (Враца), бр. 27.3.2012, 
с. 12.

актьори поднасят сладкиш от любов в козлодуй. Шанс нюз (Враца), бр. 12, 14-18.2.2013, с. 4.
куп отличия за врачански спектакъл. Враца днес, бр. 87, 29.11-1.12.2011, с. 2.
лазич, Владимир. режисьорски бележки. В програмата на спектакъла.
отличават спектакъл на врачанските театрали. Зов (Враца), бр. 191, 28.11.2011, с. 12.
попиванова, калина. смешният вариант на живота. Зов (Враца), бр. 75, 19.4.2013, с. 12.
„сладкиш от любов“ за Деня на влюбените. конкурент (Враца), бр. 29, 12.2.2013, с. 16.
„сладкиш от любов“ ще „подслади“ душата на зрителите. Враца днес, бр. 84, 19-21.11.2013, с. 5.
снимка от спектакъла. театър, 2014, бр. 7-9, с. 36.
театрален афиш. (За премиерата на „сладкиш от любов“.) Зов (Враца), бр. 152, 3.10.2011, с. 12.
театрална трупа гостува с комедия на енергетиците. Зов (Враца), 12.2.2013, с. 12.
театърът откри сезона с интересна премиера. Зов (Враца), бр. 150, 29.9.2011, с. 12.
Шеф на съветници купи билети за театър. Зов (Враца), бр. 158, 11.10.2011, с. 12.
Шеф на фирма подари „сладкиш от любов“. Зов (Враца), бр. 164, 19.10.2011, с. 12.
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505. Т а н г о, от славомир мрожек. превод от полски на михаил маринов. 
сценичен вариант на николай поляков.

Постановка Николай Поляков. сценография и костюми мария Диманова. 
Хореография альоша миладинов.

В ролите
едек – Борислав Борисов
еугениуш – сава георгиев
еугения – ивелина полякова
стомил – огнян симеонов
елеонора – Жана рашева
артур – константин соколов
аля – калина кипрова, сабина коен

Премиера на 28 ноември 2011, г. (Камерна сцена).
Копродукция с Театралната мрежи NETA.
На 23.11.2011 г. играна предпремиерно на Фестивала на експерименталните 

постановки в Питещ (Румъния), където получава наградата за най-
добър спектакъл, Николай Поляков получава наградата за най-добър 
режисьор, Жана Рашева получава наградата за женска роля.

На 2.2.2012 г. играна в София на сцената на Театрална работилница 
„Сфумато“.

Сава Георгиев е номиниран за наградата „Аскеер2012“ за поддържаща 
мъжка роля.

На 12.5.2012 г. играна на Театралния фестивал в Благоевград, където Нико-
лай Поляков получава награда за режисура, а Сава Георгиев награда за 
мъжка роля.

На 22.5.2012 г. играна на ХХІІІ национален фестивал на малките театрални 
форми и на І фестивал на NETA във Враца, където Николай Поляков 
получава ІІ награда за режисура, Огнян Симеонов получава ІІ награда за 
мъжка роля, Сава Георгиев получава ІІІ награда за мъжка роля. Журито 
на NETA присъжда на представлението наградата за най-добро пред-
ставление и за най-добра режисура.

На 10.9.2012 г. играна на Международния фестивал на камерния театър 
„Ристо Шишков“ в Струмица (Македония).

16.11.2012 г. играна на Международния „Балкан Театър Фест“ в Димитров-
град (Сърбия).

В периода от 2.02.2012 г. до 23.10.2012 г. играни пет представления в София 
на сцената на Театрална работилница „Сфумато“.

Отзиви и други текстове
асен Шопов получава „аскеер“ за цялостно творчество. класа, бр. 1246, 12.4.2012, с. 20.
асен Шопов с „аскеер“. труд, бр. 101, 12.4.2012, с. 30.
Балев, Васил. „аскеер“ за рицаря, Витенберг или нощната пеперуда? преса, бр. 101, 12.4.2012, 

с. 1 и 24.
Биолчев, Боян. Действителността в най-типичните произведения на мрожек… В програмата 

на спектакъла.
В(андов), н(икола). „аскеер 2012“: номинации. култура, бр. 15, 20.4.2012, с. 3.
Врачанските театрали с най-много награди. Зов (Враца), бр. 88, 28.5.2012, с. 12.
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гигова, ирина. Явор гърдев шампион с 9 номинации „аскеер“. новинар, бр. 87, 12.4.2012, с. 22.
гърдев срещу младенова за „аскеер“. сега, бр. 87, 12.4.2012, с. 16.
Депутат плати гастрол на хитова постановка. Шанс нюз, бр. 56, 4-5.9.2012, с. 8.
Дечева, Виолета. Враца 2012 – кратка равносметка. култура, бр. 21, 1.6.2012, с. 4; в „между 

идеологиите и хедонизма. театърът в началото на новия век. част II“, издателство Black 
Flamingo Publishing, с., 2014, с. 236-239.

куп отличия за врачански спектакъл. Враца днес, бр. 87, 29.11-1.12.2011, с. 2.
местен театър с нова престижна награда. Зов (Враца), 27.11.2014, с. 8.
миланов, милен. номинации за „аскеер 2012“. литературен вестник, бр. 15, 25.4.-1.5.2012, с. 7.
мрожек, славомир. афоризми. В програмата на спектакъла.
николова, камелия. каква беше театралната 2011? (сред отговорилите на анкетата е и ромео 

попилиев.) литературен вестник, бр. 41/42, 14-27.12.2011, с. 21-22.
общински съветник подари „танго“. Шанс нюз (Враца), бр. 2, 11.1.2012, с. 8.
отличават спектакъл на врачанските театрали. Зов (Враца), бр. 191, 28.11.2011, с. 12.
пандурска, Виктория. едно красиво „танго“ за младо поколение, изгубило пътя си. Зов (Враца), 

бр. 28, 14.2.2014, с. 8.
пеева, майя. спектакълът „танго“ се завърна с отличия от румъния. Шанс нюз (Враца), бр. 

84, 29-30.11.2011, с. 8.
поляков, николай. Важна бележка на режисьора. В програмата на спектакъла.
поредно признание за Врачанския театър зад граница. Враца днес, бр. 87, 28.11-1.12.2014, с. 3.
представят „танго“ на врачанска сцена. Зов (Враца), бр. 186, 21.11.2011, с. 12.
представят „танго“ на македонска сцена. Зов (Враца), септември 2012.
представят „танго“ на софийска сцена. Зов (Враца), бр. 124, 3.9.2012, с. 12.
представят „танго“ на софийска сцена. Зов (Враца), бр. 144, 3.10.2012, с. 12.
ризова, лора. мая новоселска напъва и за „аскеер“. телеграф, бр. 2488, 12.4.2012, с. 19.
собственик на фирма дари постановка на бедни деца. Зов (Враца), бр. 208, 21.12.2011, с. 12.
спектакълът на Врачанския драматично-куклен театър по пиесата „танго“... (За наградите от 

фестивала в румъния.) култура, бр. 41, 2.12.2011, с. 3.
стайков, Димитър. народният театър води с 13 номинации „аскеер“. след икарите и тези 

награди порязват артистите, нашумели като звезди от тв сериалите. 24 часа, бр. 101, 
12.4.2012, с. 17.

театрални награди – Благоевград 2012. култура, бр. 21, 1.6.2012, с. 3.
театрални награди – Враца 2012. култура, бр. 21, 1.6.2012, с. 4.
Фирми осигуряват билети за почитатели на мелпомена. Зов (Враца), бр. 13, 25.1.2012, с. 12.
цветкова, мариана. Явор гърдев – лидер в номинациите за „аскеер“. монитор, бр. 4445, 

12.4.2012, с. 25.

506. Д в а н а й с е т а  н о щ, от уилям Шекспир. превод от английски 
на Валери петров.

Постановка Надежда Сейкова. сценография и костюми мария Диманова. 
Хореограф альоша миладинов. композитор на песните Димитър Вълчев. 
китарист Димо Филипов.

В ролите
оливия – ралица ковачева-Бежан
Виола – Янна генчева
орсино – анатоли Бенкин
тоби – кирил стаменов
андрю – калин костадинов
себастиан – александър алексич, Борислав сарафанов
капитана – Делчо чолаков
малволио – Явор Зехиров
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Шутът – георги грозев
мария – Диана милушева, камелия лишковска
стража – анна попдимитрова

Премиера на 13 декември 2011 г. (Камерна сцена).
Отзиви и други текстове

актьори и ученици обсъждат спектакъл. Зов (Враца), бр. 35, 24.2.2012,.с.12.
Дариха 50 билета за театър на бедни деца. Зов (Враца), бр. 133, 18.9.2012, с. 12.
„Дванадесета нощ“ с премиера на врачанска сцена. Шанс нюз (Враца), бр. 88, 13-14.12.2011, с. 8.
„Дванадесета нощ“ на врачанска сцена. Зов (Враца), бр. 8.12.2011, с. 12.
сейкова, надежда. комедията „Дванайсета нощ“ е написана за забавлението на кралица ели-

забет І по коледните празници. В програмата на спектакъла.

507. О б у в к и  з а  щ а с т и е, драматизация на Венцислав асенов по 
Братя грим.

Постановка Венцислав Асенов. сценография Венцислав асенов. музика 
павел Васев. Хореография Юлия колова.

В ролите
анна ахчийска
капка пеняшка
Юлия колова
росица огнянова
ина георгиева
цветана Велинова
петър горанов
цветан нецов

Премиера на 14 декември 2011 г. (Камерна сцена).
Спектакъл за деца.

Отзиви и други текстове
актьори отбелязват с постановки международния ден на театъра. Зов (Враца), бр. 27.3.2012, 

с. 12.
Бизнес дама дари театрален спектакъл на бедни деца. Зов (Враца), 10.12.2014.
Депутат подари спектакъл на деца. Зов (Враца), бр. 5, 13.1.2012, с. 12.

508. К а в к а з к и я т  т е б е ш и р е н  к р ъ г, от Бертолт Брехт. 
превод от немски на константин илиев.

Постановка Венцислав Асенов. сценография и костюми маноела Дойчинова. 
музика павел Васев.

В ролите
анатоли Бенкин
Борислав сарафанов
аздак, певецът аркадий чхеидзе – огнян симеонов
калин костадинов
петър горанов
Жана рашева
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ина георгиева
Явор Зехиров
росица огнянова
цветана Велинова
Юлия колова
Янна генчева

Премиера на 10 май 2012 г. (Камерна сцена).
На 16.5.2012 г. играна на ХХІІІ национален фестивал на малките театрални 

форми във Враца, където Огнян Симеонов печели ІІ награда за мъжка 
роля, а ансамбълът печели наградата на проф. Стефан Драгостинов за 
най-добре музициращ актьор.

Отзиви и други текстове
Врачанските театрали с най-много награди. Зов (Враца), бр. 88, 28.5.2012, с. 12.
с пиеса на Брехт вдигна завеса театралният фестивал. Вежди рашидов прати поздравителен 

адрес. Шанс нюз (Враца), 17-22.5.2012, с. 8.
театрален празник за деца и възрастни. Зов (Враца), бр. 188, 2.10.2013, с. 12.
театрални награди – Враца 2012. култура, бр. 21, 1.6.2012, с. 4.

509. Ж и в а к, авторски спектакъл на Димитър Живков.
Постановка Димитър Стефанов. сценография и костюми Димитър Димитров. 

музика мартин каров. Фотограф Владислав Христов.
моноспектакъл на Димитър Живков

Премиера на 29 май 2012 г.
Съвместно с Продуцентска къща „Креди Арте“ – София.
На 15.5.2013 г. играна на Международния фестивал Друмеви театрални 

празници „Нова българска драма“ в Шумен, където Димитър Живков 
получава наградата за мъжка роля.

Играна на І фестивал „Тара-ра-бумбия“ (Територия за млад театър) в Бла-
гоевград, 13-20.5.2013 г.

На 23.5.2013 г. Димитър Живков получава наградата „Аскеер“ за изгряваща 
звезда.

През ноември 2018 г. Димитър Живков получава приза „Посланик на Враца“ 
за „Живак“.

Отзиви и други текстове
актьор стана посланик на Враца. телеграф, бр. 4824, 16.11.2018, с. 8.
аскеер 2013: награди. култура, бр. 20, 31.5.2013, с. 1.
аскеер 2013: номинации. култура, бр. 15, 19.4.2013, с. 2.
атанасова, албена. „аскеерите“ тръгват в атака. стандарт, бр. 7259, 12.4.2013, с. 36-37.
Балев, Васил. трима клоуни търсят статуетка. обявиха номинираните за „аскеер“ 2013. преса, 

бр. 101, 12.4.2013, с. 23.
гигова, ирина. „самотни персонажи“ и „Живак“ – върхове на малкия сезон. Димитър Живков 

се раздава като мариус. новинар, бр. 155, 6.7.2012, с. 14.
Дечева, Виолета. един актьор, една история. култура, бр. 20, 31.5.2013, с. 3.
Димитър Живков представя „Живак“. Дума, бр. 215, 6.11.2018, с. 19.
Дойчева, Венета. „Друмевите театрални празници“ в Шумен. литературен вестник, бр. 24, 

26.6.-2.7.2013, с. 8.
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миланов, милен. театрални награди „аскеер“ – номинации. литературен вестник, бр. 15, 
17-23.4.2013, с. 7.

награди „аскеер 2013“. литературен вестник, бр. 20, 29.5.-4.6.2013, с. 16.
над сто постановки бяха разгледани за наградите „аскеер“. сега, бр. 87, 12.4.2013, с. 16.
номинации за „аскеер 2013“. Българска армия, бр. 15, 12.4.2013, с. 25.
премиерен афиш. театър, 2012, бр. 7-9, втора корица.
първанова, мариана. „Хамлет“ посяга и към каската на „аскеер“. монитор, бр. 4796, 12.4.2013, 

с. 23.
ризова, лора. клоуни напират за „аскеер“. телеграф, бр. 2840, 12.4.2013, с. 16.
стайков, Димитър. аскеерите попълниха дупките, оставени от икарите. 24 часа, бр. 101, 

12.4.2013, с. 34.
театрални награди 2013. театър, 2013, бр. 10-12, с. 48-51.
тошева, райна. актьор стана посланик на Враца. телеграф, бр. 4824, 16.11.2018, с. 8.
цветкова, Виолета. аскеери 3 D. труд, бр. 134, 18.5.2013, с. 28-29.

Сезон 2012/2013
510. Ум н и я т  х р а б ъ р  ш и в а ч, от светлозар гагов по Братя грим.
Постановка Светлозар Гагов. сценография Диляна първанова.
В ролите

Юлия колова
анатоли Бенкин
Борислав сарафанов
калин костадинов

Премиера на 5 ноември 2012 г. (Камерна сцена).
Спектакъл за деца.
През 2012 г. Играна на фестивала „Златното петле“ в Бяла Слатина.
През 2015 г. играна на XVI международен фестивал на спектакли за деца 

„Вълшебната завеса“ в Търговище, където постановката получава 
наградата за находчиви визуални решения.

На 28.4.2017 г. играна на Националния кукленотеатрален фестивал „Михаил 
Лакатник“ в Ямбол.

Отзиви и други текстове
постановка на Врачанския театър на фестивал „Златното петле“. Зов (Враца), 17.10.2012, с. 12.
стоянова, светломира. Ямбол – 2 в 1 – два юбилея в една година. кратък обзор на българската 

куклена сцена през погледа на фестивала. (За фестивала в Ямбол.) кукларт, бр. 11, 
декември 2017, с. 43-45.

театрални награди 2015. театър, 2015, бр. 10-12, с. 37-40.

511. Л и з е л о т е  и  м е с е ц  м а й, от Жолт пожгаи. превод от ун-
гарски на нели Димова.

Постановка Венцислав Асенов. сценография и костюми маноела Дойчинова. 
В ролите

лизелоте – Жана рашева
карл, лудвиг, Хенрик, Хайнрих, роланд, николаус, мъжът – константин 

соколов



Летопис на Драматично-куклен театър – Враца, 1938 – 2022

304

Премиера на 25 ноември 2012 г. (Камерна сцена).
На 21.11.2012 г. играна предпремиерно на Международен театрален фестивал 

в Питещ (Румъния), където печели награда „Най-добър спектакъл“, а 
Маноела Дойчинова печели награда „Най-добро оформление и костюми“.

На 16.5.2013 г. играна на ХХІV национален фестивал на малките театрални 
форми във Враца, където Жана Рашева получава ІІ награда за женска 
роля, Константин Соколов получава III награда за мъжка роля.

На 14.10.2013 г. играна на Международния театрален фестивал „На булевар-
да“ в Букурещ (Румъния).

В периода от 8.4.2013 г. До 14.4.2014 г. играна пет пъти в София на сцената 
на читалище „Славянска беседа“.

Отзиви и други текстове
В европа оцениха Врачанския театър. Зов (Враца), бр. 182, 26.11.2012, с. 12.
За автора. В програмата на спектакъла.
местен театър с нова престижна награда. Зов (Враца), 27.11.2014, с. 8.
награди на Враца 2013. култура, бр. 26, 12.7.2013, с. 4.
поредно признание за Врачанския театър зад граница. Враца днес, бр. 87, 28.11-1.12.2014, с. 3.
театрални награди 2013. театър, 2013, бр. 10-12, с. 48-51.

512. Т ъ р г о в ц и  н а  п р е з е р в а т и в и, от Ханох левин. превод 
от иврит на Жозеф Бенато.

Постановка Борислав Чакринов. сценография Борислав чакринов.
В ролите

Шмуел спрол – огнян симеонов
Йоханан цингербай – Борислав Борисов
Бела Берло – румяна мерджанска
м-1 – анатоли Бенкин
м-2 – георги грозев

Премиера на 5 декември 2012 г. (Камерна сцена).
На 22.5.2013 г. играна на ХХІV национален фестивал на малките театрални 

форми във Враца, където Румяна Мерджанска получава ІІІ награда за 
женска роля, а Огнян Симеонов получава ІІ награда за мъжка роля.

На 8.11.2013 г. играна на Международния „Балкан Театър Фест“ в Дими-
тровград (Сърбия).

На 24.11.2013 г. играна предпремиерно на Международен театрален фестивал 
в Питещ (Румъния), където печели награда за най-добра сценография.

На 9.9.2018 г. играна на XXVI международен фестивал на камерния театър 
„Ристо Шишков“ и на VIII фестивал на камерната драма NETA в Стру-
мица, Македония, където награда на NETA за женска роля получава 
Румяна Мерджанска.

Отзиви и други текстове
4 награди за театъра от румъния. Враца днес, бр. 87, 29.11-2.12.2013, с. 1.
Видова, таня. театърът във Враца взе три приза в чужбина. конкурент (Враца), бр. 183, 

19.9.2013, с. 16.
награди на Враца 2013. култура, бр. 26, 12.6.2013, с. 4.
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театрални награди 2013. театър, 2013, бр. 10-12, с. 48-51.
театърът във Враца представя. конкурент (Враца), бр. 234, 3.12.2012, с. 16.
„търговци на презервативи“ е новата пиеса на сезона. Зов (Враца), 29.11.2012, с. 12.
Ханох левин (1943-1999). Биографична справка. В програмата на спектакъла.
чакринов, Борислав. отношението си към тази пиеса бих определил като „влюбване от пръв 

поглед“. В програмата на спектакъла.

513. Х и т ъ р  П е т ъ р, от панчо панчев.
Постановка Стефан Поляков. сценография и костюми елена александрова.
В ролите

кръчмарката – Юлия колова
Хитър петър – калин костадинов
настрадин Ходжа – кирил стаменов
глашатаят – Борислав сарафанов
съдия, поп – Явор Зехиров

Премиера на 17 декември 2012 г. (Камерна сцена).
Спектакъл за деца.

Отзиви и други текстове
Бизнесмени черпят с театър. Шанс експрес (Враца), 13.12.2012.
Врачанският театър гостува в Бяла слатина. Враца днес, бр. 71, 4-7.10.2013, с. 5.
Врачанският театър с две представления в лом. Враца днес, бр. 84, 19-21.11.2013, с. 5.
Заможни хора даряват театрална постановка. Зов (Враца), бр. 195, 13.12.2012, с. 2.
кръстева, калина. театрали се отдават на турнета от първия месец на сезона. конкурент (Вра-

ца), бр. 173, 9.9.2014, с. 16.

514. Б о б, от елин рахнев.
Постановка Люпчо Горгиевски (македония). сценография и костюми мария 

Диманова. музика марян нечак (македония).
В ролите

тя – Йоана поповска (македония)
той – анастас попдимитров
пианиста – георги грозев 

Премиера на 16 февруари 2013 г. (Камерна сцена).
Копродукция с Малък драмски театър в Битола (Македония).
На 13.3.2013г. играна в Белград, Сърбия.
На 14.5.2013г. играна на XXIII международен фестивал Друмеви театрални 

празници „Нова българска драма“ в Шумен.
На 18.5.2013 г. играна на II фестивал на NETA във Враца, където триото 

актьори Йоана Поповска, Анастас Попдимитров и Георги Грозев пече-
лят наградата на проф. Стефан Драгостинов за най-добър музициращ 
актьор, а журито на ІІ фестивал на NETA присъжда голямата награда 
на спектакъла.

На 10.9.2013г. играна на гастрол в Битола, Македония.
На 12.9.2013 г. играна на Международния театрален фестивал на камерния 

театър в Струмица (Македония), където печели наградата на крити-
ката за най-добър спектакъл.
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На 16.11.2013 г. играна на Международния „Балкан Театър Фест“ в Дими-
тровград (Сърбия).

На 25.11.2013 г. играна на Международния театрален фестивал в Питещ 
(Румъния), където печели награда за най-добро представление, а Анас-
тас Попдимитров печели награда за най-добър актьор, Йоана Поповска 
получава специалната награда на журито.

На 14.10.2014 г. играна на Международния театрален фестивал на NETA в 
Букурещ (Румъния).

Отзиви и други текстове
4 награди за театъра от румъния. Враца днес, бр. 87, 29.11-2.12.2013, с. 1.
„Боб“ обра наградите от театралните фестивали във Враца. Враца днес, бр. 40, 28-30.5.2013, с. 7.
Вандов, никола. „скритото“ послание. (За фестивала във Враца.) култура, бр. 26, 12.6.2013, с. 4.
Видова, таня. театърът във Враца взе три приза в чужбина. конкурент (Враца), бр. 183, 

19.9.2013, с. 16.
Врачанската трупа жъне успехи на международната театрална сцена. театърът представи 

„столовете“ и „Боб“ на три европейски конкурса. Шанс нюз (Враца), 19-23.9.2013, с. 8.
горгиевски, люпчо. „Боб“ е представление… В програмата на театъра.
гран при спечели „Боб“.конкурент (Враца), бр. 99, 14.5.2013, с. 5.
Дойчева, Венета. „Друмевите театрални празници“ в Шумен. литературен вестник, бр. 24, 

26.6.-2.7.2013, с. 8.
македонската стоянка мутафова играе в българския „Боб“. авторът елин рахнев възхитен от 

играта на Йоана поповска. 24 часа, 15.2.2013.
награди на Враца 2013. култура, бр. 26, 12.6.2013, с. 4.
рахнев, елин. „Боб“ е писана… В програмата на спектакъла.

515. U n d e r g r о u n d  (Ъндърграунд), от Христо Бойчев.
Постановка Николай Поляков. сценография и костюми кънчо касабов.
В ролите

Васко – Борислав сарафанов
соня, госпожицата – росица огнянова
рем, илия – огнян симеонов
Хелвия, Ватман, Барман, архивар, чистачка – ивелина полякова
петър, Йосиф – Делчо чолаков
клеопатра, клео – румяна мерджанска
страшни съдии – пламен михайлов и Христо михайлов

Премиера на 8 март 2013 г. (Камерна сцена).
Отзиви и други текстове

Бойчев, Христо. когато започнах да пиша тази пиеса бяхме все още братя със съветския съюз. 
В програмата на спектакъла.

поляков, николай. човек може да се шегува с всичко – политика, власт, бунтове, революции… 
В програмата на спектакъла.

попиванова, калина. чанта с мечти равно на чанта, пълна с пари? Зов (Враца), бр. 73, 17.4.2013, 
с. 12.

представиха емблематична пиеса на паметна дата. Зов (Враца), бр. 153, 11.11.2015, с. 8.
свършиха билетите за успешна постановка на местен театър. Зов (Враца), 13.1.2014, с. 8.
спектакъл за самоиронията и за границата между сън и реалност. Зов (Враца), 8.3.2013.
Христо Бойчев: „илюзията е фундаментът на човешкото обществуване“. Зов (Враца), бр. 96, 

24.5.2013, с. 7.
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Сезон 2013/2014
516. Ж е н и т б а, от николай В. гогол. сценичен вариант на Владимир 

лазич. превод на сценичния вариант на слободан алексич.
Постановка Владимир Лазич (сърбия). костюми Виржиния Додова. пластика 

татяна соколова. корепетитор олга младенова.
В ролите

подкальосин, иван кузмич – анастас попдимитров
кочкарьов, иван Фомин – кирил стаменов
агафя тихоновна – росица огнянова
Фьокла ивановна – румяна мерджанска
арина пантелеймоновна – цветана Велинова
пържени яйца, иван павлович – огнян симеонов
анучкин, никадор иванович – калин костадинов
Жевакин, Балтазар Балтазарович – георги грозев
стариков, алексей Димитриевич – теодор гайдарджиев
слугиня – камелия лишковска

Премиера на 28 януари 2014 г. (Камерна сцена).
Отзиви и други текстове

Владимир лазич. Биографична справка. В програмата на спектакъла. 
Врачанският драматично-куклен театър поставя най-новата си постановка „Женитба“… (снимка 

от спектакъла.) Земя, бр. 19, 29.01.2014, с. 19.
история за велики обещания, изневери и очаквания в театъра. Зов (Враца), 24.1.2014.
лазич, Владимир. Думи за гогол и за постановката. В програмата на спектакъла.
пандурска, Виктория. „Женитба“ – класическа комедия през погледа на Владимир лазич. Зов 

(Враца), бр. 17, 29.1.2014, с. 8.
сръбски режисьор поставя „Женитба“ във Враца. конкурент (Враца), бр. 18, 28.1.2014, с. 16.

517. О щ е  в е д н ъ ж ,  а к о  п о з в о л и т е… (За удоволстви-
ето да я видя отново), от мишел трамбле. превод от английски на 
Харалампи аничкин.

Постановка Николай Поляков (гост). сценография и костюми Виржиния 
Додова.

В ролите
нана – станка калчева (гост)
разказвач – анастас попдимитров

Премиера на 11 февруари 2014 г. (Камерна сцена).
На 22.5.2014 г. играна на ХХV национален фестивал на малките театрални 

форми във Враца, където Николай Поляков получава І награда за режи-
сура, Станка Калчева получава ІІ награда за женска роля, а Анастас 
Попдимитров получава ІІ награда за мъжка роля.

На 9.6.2014 г. играна в основната програма на XXII международен театрален 
фестивал „Варненско лято“.
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На 22.9.2014 г. играна на XVIII есенен театрален фестивал „Сцена на кръс-
топът“ в Пловдив.

На 4.11.2016 г. играна на Международния „Балкан Театър Фест“ в Дими-
тровград (Сърбия).

Отзиви и други текстове
ангелова, елена. В изкуството автобиографичните елементи са просто любопитна подробност. 

(разговор с режисьора николай поляков.) Бюлетин на XXII международен театрален 
фестивал „Варненско лято“, бр. 4, 10.6.2014, с. 4.

До коледа – безплатен театър за бедни деца във Враца. Шанс нюз (Враца), бр. 80, 3-7.12.2015. с. 8.
Започна „Варненско лято“ с най-доброто от родния театър. Дума, бр. 123, 2.6.2014, с. 20.
калинкова, пенка. „сцена на кръстопът“ – възможните избори. марица (пловдив), бр. 202, 

30.8.2014, с. 11.
кръстева, калина. аплодираха станка калчева на врачанска театрална сцена. конкурент 

(Враца), 4.3.2014, с. 
кръстева, калина. станка калчева: големите награди са пълните салони. конкурент (Враца), 

бр. 44, 6.3.2014, с. 1-7.
наградите във Враца 2014. култура, бр. 20, 30.5.2014, с. 1.
овации за станка калчева във Враца. стандарт, бр. 7535, 23.1.2014, с. 23.
поляков, николай. първо харесах пиесата. В програмата на спектакъла.
станка калчева има премиера във Врачанския театър. 24 часа, бр. 24, 25.1.2014, с. 80.
станка калчева с премиера във Враца. монитор, бр. 5074, 25.1.2014, с. 33.
станка калчева с премиера по трамбле. телеграф, бр. 3118, 25.1.2014, с. 19.
стефанов, Васил. Фестивалът като огледало. (За Враца 2014.) култура, бр. 22, 13.6.2014, с. 5.
театрали се отдават на турнета от първия месец на сезона. конкурент (Враца), бр. 173, 

9.9.2014, с. 16.
театърът осигурява безплатен достъп с подкрепа на дарители. конкурент (Враца), 2.12.2015, с. 5.

518. З а б р а д к а  н а  с л ъ н ц е т о, от кирил топалов.
Постановка Анастас Попдимитров. сценография анастас попдимитров. 

костюми Виржиния Додова.
В ролите

Жена – марина котева, румяна мерджанска
абдуллах – петко петков
Фатима – камелия лишковска
нуртен – милена милчева
Хатидже – Йоланда михайлова
мария – цветана горкиева
сара – сабина коен

Премиера на 10 април 2014 г. (Камерна сцена).
На 5.11.2014 г. играна на Международния „Балкан Театър Фест“ в Дими-

тровград (Сърбия).
На 15.11.2014 г. играна на Международния театрален фестивал в Питещ (Ру-

мъния), където Анастас Попдимитров получава І награда за режисура.
Отзиви и други текстове

Видова, таня. театърът във Враца взе три приза в чужбина. конкурент (Враца), бр. 183, 
19.9.2013, с. 16.

Висока цена на символа мюсюлманска забрадка. Зов (Враца), бр.65, 10.4.2014, с. 8.
Два пъти играят „Забрадка на слънцето“ във Враца. Враца днес, бр. 4, 1.2015, с . 5.
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Дерменджиева, мария. Заразени сме с малоумие. (разговор с писателя и драматурга кирил 
топалов.) гласове, бр. 41, 23-29.10.2009, с. 8-9.

До коледа – безплатен театър за бедни деца във Враца. Шанс нюз (Враца), бр. 80, 3-7.12.2015. с. 8.
Два пъти играят „Забрадки на слънцето“ във Враца. Враца днес, бр. 2, 9-12.1.2015, с. 5.
местен театър с нова престижна награда. Зов (Враца), 27.11.2014, с. 8.
попдимитров, анастас. по данни на оон всяка година в света са убивани над 20000 жени при 

така наречените „убийства на честта“… В програмата на спектакъла.
поредно признание за Врачанския театър зад граница. Враца днес, бр. 87, 28.11-1.12.2014, с. 3.
снимка от спектакъла. театър, 2014, бр. 7-9, с. 36.
театърът осигурява безплатен достъп с подкрепа на дарители. конкурент (Враца), 2.12.2015, с. 5.
топалов, кирил. проблемът за мюсюлманската забрадка от редица години предизвиква остри 

дискусии… В програмата на спектакъла.
тошева, райна. кирил топалов сипва сол в раните. стандарт, бр. 7611, 10.4.2014, с. 25.

519. К о т а р а к ъ т  с  ч и з м и, от нина стойчева по Шарл перо.
Постановка Стефан Поляков. сценография и костюми Виржиния Додова.
В ролите

минашу – Юлия колова
Блез – георги грозев
Жан – калин костадинов
Жано – кирил стаменов
продавачката – анна ахчийска
принцеса – ивелина попова
царят – Явор Зехиров, Борислав сарафанов
Великият съветник – Димитър Димитров
роб, Великан – петър горанов
разбойници – Валери павлов

Премиера на 29 април 2014 г. (Голяма сцена).
Спектакъл за деца.

Отзиви и други текстове
кръстева, калина. театрали се отдават на турнета от първия месец на сезона. конкурент (Вра-

ца), бр. 173, 9.9.2014, с. 16.
поляков, стефан. мили приятелчета… В програмата на спектакъла.

520. Т о б е л и я, от любомир Джуркович. превод от сръбски на александра 
ливен.

Постановка Ник Ъпър (словения). сценография и костюми мария Димано-
ва. музика Дамир Домитрович (словения). Дизайн на осветление нико 
горшич (ник ъпър). Хореография Ясна крез (словения). консултант 
Веселина гюлева.

В ролите
майка – Йоана поповска (македония)
ана – росица огнянова
Бояна – камелия лишковска

Премиера на 29 април 2014 г. (Камерна сцена).
На 21.5.2014 г. играна на ІІІ фестивал на NETA във Враца, където спектакълът 
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печели „награда за единство на режисьорското решение и актьорската 
игра“.

На 11.7.2014 г. играна на Международния театрален фестивал „Актьор на 
Европа“ в Ресен, Македония, където получава наградата за най-добър 
спектакъл.

На 17 и 18.9.2014 г. играна на Международния театрален фестивал „Ex 
Ponto“ в Любляна (Словения), където печели наградата на публиката 
за най-добър спектакъл.

На 8.10.2014 г. играна на Биеналто на европейския театър в Подгорица (Черна 
гора).

На 31.8.2015 г. играна на Международния фестивал на NETA в Букурещ (Ру-
мъния).

На 10.9.2015 г. играна на XXIII международен фестивал на камерния театър 
„Ристо Шишков“ в Струмица, Македония.

На 21.11.2015 г. играна на Международния театрален фестивал в Питещ 
(Румъния), където печели голямата награда за най-добър спектакъл, а 
Нико Горшич печели награда за режисура.

На 5.3.2016 г. играна на Международния театрален фестивал „VIRKAS`16“ 
във Вировитица (Хърватска).

Отзиви и други текстове
анастас попдимитров с международна награда. Враца днес, бр.65, 15-17.9.2015, с. 2.
Врачански театрали гостуват на македонска сцена. конкурент (Враца), бр. 174, 30.9.2015, с. 16.
Врачанският театър започва сезон с турне. Враца днес, бр. 61, 1-3.9.2015, с. 2.
Врачанският театър взе награда в словения. конкурент (Враца), бр. 185, 26.9.2014, с. 16.
Врачанският театър се върна с голяма награда от словения. успехът е грандиозен, тъй като 

фестивалът в любляна е от най-реномираните в европа. Шанс нюз (Враца), 30.9.2014, с. 8.
Врачанският театър играе на биеналето в черна гора. конкурент (Враца), бр. 192, 7.10.2014, с. 12.
Врачанският драматичен театър спечели 2 награди на фестивал в румъния. конкурент (Враца), 

бр. 230, 1.12.2015, с. 16.
горшич, нико. Жената, която обичаше твърде много. В програмата на XXV националeн фести-

вал на малките театрални форми и IV международен фестивал на New European Theatre 
Action – NETA във Враца.

гюлева, Веселина. голяма награда за анастас попдимитров. (на фестивала „ристо Шишков“ 
в македония.) култура, бр. 32, 25.9.2015, с. 4.

Две награди в румъния спечели театрална постановка. (спектакълът „тобелия“ на Драматично-
куклен театър с две награди от международен фестивал в град питещ.) Зов нюз (Враца), 
бр. 166, 30.11.2015, с. 8.

Драматургът любомир Джуркович е роден през 1952 в черна гора. Биографична справка. В 
програмата на спектакъла.

кръстева, калина. театрали се отдават на турнета от първия месец на сезона. конкурент (Вра-
ца), бр. 173, 9.9.2014, с. 16.

наградите във Враца 2014. култура, бр. 20, 30.5.2014, с. 1.
пандурска, Виктория. ник ъпър „В театъра текстът се прави за актьорите“. Зов (Враца), 

27.4.2014, с. 4.
пореден успех на Врачанския театър зад граница. Враца днес, бр. 69, 26-29.9.2014, с. 2.
поредно признание зад граница за анастас попдимитров. Зов (Враца), бр. 114, 15.9.2015, с. 2.
сълов, николай. театрали от Враца откриват сезона на еврофестивал. В престижната селекция 

попадна спектакълът „тобелия“. конкурент (Враца), 3.9.2015, с. 9.
сълов, николай. анастас попдимитров донесе награда от фест в македония. конкурент 

(Враца), 17.9.2015, с. 9.
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театърът във Враца започва новия си сезон с турне в чужбина. трупата е поканена на два силни 
международни фестивала, където ще покаже две постановки. Шанс нюз (Враца), бр. 55, 
1-2.9.2015, с. 8.

„тобелия“ отива на турне в черна гора. Враца днес, бр. 72, 7-9.10.2014, с. 5.
ъпър, ник. Благодаря на анастас попдимитров… В програмата на спектакъла.
Nik Upper (нико горшич), словения. Биографична справка. В програмата на спектакъла.

521. М е к о  к а з а н о, от Валери петров.
Постановка Емил Йорданов. сценография и кукли Димитър Димитров. му-

зика Владимир Джамбазов.
В ролите

светльо – Янна генчева
кучето, мишока – емил пеняшки
кълви – Явор Зехиров
коки – Юлия колова
къртис – капка пеняшка

Премиера на 12 юни 2014 г. (Куклена сцена).
Спектакъл за деца. 

Отзиви и други текстове
В правец гледаха „меко казано“. Враца днес, бр. 75, 17-20.10.2014, с. 4.
Врачански актьори играха пред хлапета в правец. конкурент (Враца), бр. 199, 16.10.2014, с. 3.

Сезон 2014/2015
522. В и к  з а  л ю б о в  (Жижи + Юго), от Жозиан Баласко. превод 

от френски на пламен Дончев.
Постановка Борислав Чакринов. сценография и костюми мария Диманова.
В ролите

Жижи ортега – румяна мерджанска
Юго мартиал – огнян симеонов
силвестър – Борислав Борисов
леон – георги грозев

Премиера на 4 ноември 2014 г. (Камерна сцена).
Отзиви и други текстове

аплодисменти за „Вик за любов“. Враца днес, бр. 81, 7-10.11.2014, с. 3.
Зрители се насладиха на премиерно представление. Зов (Враца), бр. 159, 6.11.2014, с. 8.
премиера на комедия с много перипетии и обрати. Зов (Враца), бр. 57, 4.11.2014, с. 8.

523. К о л е д н а  п р и к а з к а
В ролите

гафса, Бубалина – капка пеняшка
муми – анна ахчийска
моми – емил пеняшки, Юлия колова
Дядо коледа – цветан нецов, Явор Зехиров
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Играна след обединението на театрите през сезон 2014/2015.
Куклен спектакъл.

Отзиви и други текстове
„коледна приказка“ радва деца. конкурент (Враца), бр. 244, 18.12.2014, с. 9.
„коледна приказка“ за децата от Враца. Шанс нюз (Враца), бр. 89, 18-22.12.2014, с. 8.
спектакълът „коледна приказка“ събужда детските емоции. Зов (Враца), бр. 189, 18.12.2014, с. 8.

524. Р о д о л ю б ц и, от радослав Дорич. превод от сръбски на светлана 
атанасова.

Постановка Васил Василев. сценография и костюми николай нинов.
В ролите

Йеротие Жутич – петко петков
Драгиша Бояджията – сава георгиев
алекса нушич – петър горанов
сърбиянка Зулфикармуйчич – цветана горкиева
милош трандафилович, Джаф – Делчо чолаков
плексия Баич – ралица ковачева-Бежан
гаврило Босанеца – георги грозев
Добривое каменаря – кирил стаменов
лаза Зидаря – Явор Зехиров
Йован попович – анатоли Бенкин
гута циганина – калин костадинов
Доктор – красен Ханджиев
Виолета Бузанчич – сабина коен
цеца Жутич – милена милчева
Джока – ивайло кирев

Премиера на 8 януари 2015 г.
Отзиви и други текстове

актьори играха с табели „Jesuis Charlie“. конкурент (Враца), 12.1.2015.
актьорите във Враца играят извънредно заради „Шарли ебдо“. конкурент (Враца), 15.1.2015.
Бивш заместник-министър прави партия във Враца. това обаче се случва само на театралната 

сцена в политическата комедия „родолюбци“. Шанс нюз (Враца), бр. 1, 6-7.1.2015, с. 8.
Бивш заместник-министър на културата прави партия на сцената. Зов (Враца), бр. 1, 6.1.2015, с. 8.
местни актьори солидарни с трагедията във Франция. (спектакълът „родолюбци“ от радослав 

Дорич в камерна зала на Дкт – Враца.) Зов нюз (Враца), бр. 5, 12.1.2015, с. 8.

525. Б а щ а т а, от аугуст стриндберг. превод от шведски на Васа ганчева.
Постановка Люпчо Горгиевски (македония). сценография и костюми мария 

Диманова. композитор марян нечак (македония).
В ролите

адолф – анастас попдимитров
лаура – румяна мерджанска
Берта – Йоланда михайлова
Доктор Йостермарк – Борислав Борисов
пасторът – Димитър Димитров
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Бавачката – марина котева
ньойд – Борислав сарафанов

Премиера на 21 януари 2015 г. (Камерна сцена).
По-късно в ролята на Берта влиза Емона Илиева.
На 22.5.2015 г. играна на ІV фестивал на NETA във Враца, където получава 

наградата за най-добър спектакъл.
На 9.9.2015 г. играна на XXIII международен театрален фестивал на камер-

ния театър „Ристо Шишков“в Струмица, Македония, където Анастас 
Попдимитров получава Голямата награда.

На 29.9.2015 г. играна на Международния театрален фестивал в Тетово 
(Македония).

На 15.10.2015 г. играна на Международния театрален фестивал „На булевар-
да“ в Букурещ (Румъния).

На 5.11.2015 г. играна на Международния „Балкан Театър Фест“ в Дими-
тровгрод (Сърбия).

На 19.11.2016 г. играна на Международния театрален фестивал в Питещ 
(Румъния), където Анастас Попдимитров печели Голямата награда, а 
Мария Диманова печели наградата за сценография.

Отзиви и други текстове
ангел престойски води служителите си на театър. конкурент (Враца), 16.3.2015.
анастас попдимитров с международна награда. Враца днес, бр.65, 15-17.9.2015, с. 2.
Вик-шеф черпи работниците си с театър. по този начин дружеството помага на местната трупа, 

и се превръща в неин меценат. Шанс нюз (Враца), бр. 20, 7-18.3.2015, с. 8.
Враца 2015: наградите. култура, бр. 22, 5.6.2015, с. 3.
Врачански театрали гостуват на македонска сцена. конкурент (Враца), бр. 174, 30.9.2015, с. 16.
Врачанският театър започва сезон с турне. Враца днес, бр. 61, 1-3.9.2015, с. 2.
Врачанският театър представя историята на полудял баща. конкурент (Враца), 22.1.2015.
горгиевски, люпчо. Всички сме божии деца. В програмата на спектакъла.
гюлева, Веселина. голяма награда за анастас попдимитров. (на фестивала „ристо Шишков“ 

в македония.) култура, бр. 32, 25.9.2015, с. 4.
поредно признание зад граница за анастас попдимитров. Зов (Враца), бр. 114, 15.9.2015, с. 2.
сълов, николай. театрали от Враца откриват сезона на еврофестивал. В престижната селекция 

попадна спектакълът „тобелия“. конкурент (Враца), 3.9.2015, с. 9.
сълов, николай. анастас попдимитров донесе награда от фест в македония. конкурент 

(Враца), 17.9.2015, с. 9.
театърът във Враца започва новия си сезон с турне в чужбина. трупата е поканена на два силни 

международни фестивала, където ще покаже две постановки. Шанс нюз (Враца), бр. 55, 
1-2.9.2015, с. 8.

трупата във Враца – с трета премиера за сезона. „Бащата“ от аугуст стринберг се играе на 
камерна сцена. Шанс нюз (Враца), 22-26.1.2015, с. 8.

Ясни са призьорите на фестивалите във Враца. Зов (Враца), бр. 91, 25.5.2015, с. 8.

526. П р и к а з к и  о т  В и е н с к а т а  г о р а, от Йодьон фон Хорват. 
превод от немски на Владко мурдаров. текстове на песните от Йохан Вол-
фганг гьоте, райнер мария рилке, николаус ленау и Венцислав асенов.

Постановка Венцислав Асенов. сценография и костюми кирил Буховски. 
музика павел Васев. Хореография Валерий кондратцев. Фотограф Бо-
рислав сарафанов.
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В ролите
конферансието – георги грозев
алфред – Димитър костадинов 
майката – капка пеняшка
Бабата – ивелина полякова
Хирлингер – Борислав сарафанов
Валерѝ – ралица ковачева-Бежан
мариане – ина георгиева
музикален педагог – милена милчева 
ида – Юлия колова
оскар – красен Ханджиев
Хавличек – калин костадинов
Дамата – ивелина попова, емона илиева
ритмайстер – Явор Зехиров
цауберкьонинг, наричан Вълшебника – огнян симеонов
I леля – цветана горкиева
II леля – Йоланда михайлова
ерих – ивайло кирев
ема – сабина коен
американецът – кирил стаменов
Баронесата – Янна генчева
момичета от кабарето – ивелина попова, Йоланда михайлова, милена 

милчева, сабина коен, цветана горкиева, Юлия колова, Янна генчева
Премиера на 25 март 2015 г. (Камерна сцена).
По-късно (от 2016) в ролята на Алфред влиза Валери Белев. 
По-късно (от ноември 2015) в ролята на Музикален педагог влиза Жана Рашева. 
По-късно (от 2016) в ролята на Ритмайстер влиза Борислав Борисов.
На 16.5.2015 г. играна на Националния фестивал на малките театрални форми 

във Враца, където Ралица Ковачева-Бежан получава II награда за женска 
роля, Капка Пеняшка получава наградата на проф. Стефан Драгостинов 
за най-музикален и пеещ актьор.

На 13.5.2015г. играна в Младежки театър „Николай Бинев“ в София.
Отзиви и други текстове

Враца 2015: наградите. култура, бр. 22, 5.6.2015, с. 3.
Йодьон фон Хорват. Биографична справка. В програмата на спектакъла.
наградиха най-добрите на театрални фестивали. Два форума събраха знакови постановки и 

творци във Враца. конкурент (Враца), бр. 96, 25.5.2015, с. 3.
николова, милена. Врачански театрали играят „приказки от виенската гора“. конкурент 

(Враца), 26.11.2015, с. 9.
раздадоха наградите на двата театрални фестивала във Враца. най-голяма се оказа конкурен-

цията сред актьорите, журито даде по две първи отличия за мъжка и женска роля. Шанс 
нюз (Враца), 26.5.2015.

станаха ясни победителите в 26 фестивал на малките форми. Враца днес, бр. 38, 26-28.5.2015, с. 4.
театрални награди 2015. театър, 2015, бр. 10-12, с. 37-40.
трупата на Враца посреща с ново заглавие празника. премиерните представления на „приказ-

ки от Виенската гора“ са в навечерието на международния ден на театъра. Шанс нюз 
(Враца), бр. 23, 26-30.3.2015, с. 8.
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Сезон 2015/2016
527. С и н я т а  п т и ц а, от морис метерлинк.
Постановка Бетина Примо. сценография и костюми ивелина минева. музика 

емилия гацова. анимация Боряна кръстева. мултимедия петко танчев.
В ролите

титил – кирил трифонов 
митил – Вероника Шомаклийска
майката, Бабата – Янна генчева
Бащата, Дядото – иван наньов
Феята, Забравата – Юлия колова
светлината – Йоланда михайлова
нощта – пламена пенчева
с участието на трупа „темп“ от младежки дом, Враца

Премиера на 2 октомври 2015 г. (Голяма сцена).
Спектакъл за деца.

Отзиви и други текстове
премиера на „синята птица“ пълни залата. конкурент (Враца), бр. 190, 6.10.2015, с. 16.
уникален детски спектакъл на местна сцена. Зов (Враца), бр. 124, 1.10.2015, с. 8.

528. П о с л е д е н  к в а р т е т, по мотиви от разказа на Ярон Зилберман 
„късен квартет“. превод и сценична адаптация на Десислава Шпатова.

Постановка Десислава Шпатова. сценография и костюми николета алекси-
ева. музикална преработка и интерпретация на живо константин цеков 
(ФсБ).

В ролите
питър – рашко младенов
робърт – Валентин ганев
Даниел – стоян младенов
Джулиет – Йорданка стефанова
александра – катерина Златарова
нина – кристина иванова

Премиера на 10 октомври 2015 г. (сцената на Театрална работилница „Сфу-
мато“, София).

Съвместен проект с Театрална работилница „Сфумато“.
На 27.3.2016 г. Константин Цеков получава наградата на САБ „Икар 2016“ 

за музика.
В периода от 10.10.2015 г. до 12.1.2016 г. са играни пет представления на 

сцената на ТР „Сфумато“.
На 9.9.2016 г. играна на Празниците на изкуствата „Аполония“ в Созопол.

Отзиви и други текстове
актьори свирят Бетовен на живо. Земя, бр. 196, 15.10.2015, с. 18.
атанасова, албена. подводни камъни, скука и опера на икарите. стандарт, бр. 8306, 29.3.2016, 

с. 24-25.
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Василева, сабина. В „сфумато“ засвири „последен квартет“. сега, бр. 246, 26.10.2015, с. 16.
Василева, сабина. Явор гърдев и крис Шарков „полетяха“ с „икар“ 2016. сега, бр. 72, 

29.3.2016, с. 18.
Василева, сабина. човекът на изкуството бе героят на изминалия сезон. сега, бр. 204, 

7.9.2016, с. 16.
гигова, ирина. актьори свирят Бетовен на живо в „последен квартет“. новинар, бр. 241, 

14.10.2015, с. 15.
Димитрова, мария. Драмата с четири номинации за икар. „евридика в подземния свят“ и 

„сестри палавееви“ с признание от съюза на артистите. марица (пловдив), бр. 10, 
14.1.2016, с. 6.

За 10 дни на „аполония“ ще има над 70 културни прояви. сега, бр. 140, 22.6.2016, с. 16.
„икар 2016“. национални награди на съюза на артистите в България. литературен вестник, 

бр. 13, 30.3.-5.4.2016, с. 8.
„икар“ за чочо. стандарт, бр. 8232, 13.1.2016, с. 25.
каприев, георги. ансамбълът и солистите. култура, бр. 44, 18.12.2015, с. 2.
костова, Ваня. Валентин ганев ходи на уроци по контрабас. телеграф, бр. 3751, 6.11.2015, с. 29.
кръстева, елена. актьорите към рашидов: не отнемайте от театъра. (За наградите „икар“.) 

монитор, бр. 5794, 29.3.2016, с. 23.
номинации за театралните награди икар 2016. литературен вестник, бр. 2, 13-19.1.2016, с. 8.
панчева, светлана. Вдъхновение от киното. Дума, бр. 281, 5.12.2015, с. 26.
последен квартет. програмата, бр. 727, 9-15.10.2015, с. 21.
ризова, лора. 300 първо бойкотират, после чакат икари. телеграф, бр. 3887, 29.3.2016, с. 19.
семерджиева, Вилиана. 8 спектакъла в театралната програма на „аполония“. Дума, бр. 190, 

20.8.2016, с. 26.
стайков, Димитър. театрални звезди превземат „аполония“. 24 часа, бр. 228, 25.8.2016, с. 17.
чочо попйорданов с посмъртен „икар“. час пик (приложенние на „ретро“), бр. 4, 28.1.-

3.2.2016, с. 14.

529. Н о р а, от Хенрик ибсен. превод от норвежки на Димитър стоевски. 
адаптация на нико горшич.

Постановка Ник Ъпър (нико горшич, словения). сценография нико гор-
шич. костюми мария Диманова. Хореография татяна соколова. Дизайн 
пламен кънчев.

В ролите
нора – камелия лишковска
торвалд Хелмер – огнян симеонов
Доктор ранк – анастас попдимитров
кристине линде – росица огнянова
нилс крогстад – калин костадинов

Премиера на 3 ноември 2015 г. (Камерна сцена).
На 18.5.2016 г. играна на ІV фестивал на NETA във Враца, където получава 

награда за най-добър спектакъл, а Камелия Лишковска получава специ-
ално поощрение.

На 21.10.2016 г. играна на Международния театрален фестивал „На булевар-
да“ в Букурещ (Румъния).

На 9.9.2017 г. играна на Международния фестивал на камерния театър „Ристо 
Шишков“ в Струмица (Македония), където Камелия Лишковска печели 
награда за женска роля.

На 16.10.2017 г. играна на Международния „Балкан Театър Фест“ в Димит-
ровград (Сърбия).
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Отзиви и други текстове
До коледа – безплатен театър за бедни деца във Враца. Шанс нюз (Враца), бр. 80, 3-7.12.2015. с. 8.
ибсен и неговата „нора“. В програмата на спектакъла.
наградите на Враца 2016. култура, бр. 19, 27.5.2016, с. 1.
„нора“ е третото ново заглавие в театралния афиш. Зов (Враца), бр. 147, 3.11.2015, с. 8.
„нора“ на ибсен с премиера на врачанска сцена. конкурент (Враца), бр. 210, 3.11.2015, с. 16.
президентът на нета пристигна във Враца заради „нора“. конкурент (Враца), бр. 213, 

6.11.2015, с. 2.
театърът осигурява безплатен достъп с подкрепа на дарители. конкурент (Враца), 2.12.2015, с. 5.
ъпър, ник. ибсен и капиталистическата приказка. В програмата на спектакъла.

530. О т б л и з о, от патрик марбър. превод от английски на искра ангелова 
и пламен марков.

Постановка Тамара Янков. сценография красимир Вълканов и мария Дима-
нова. костюми мария Диманова. музика и видео калин николов.

В ролиге
алис – сабина коен
Дан – Васил Зелямов
лари – анатоли Бенкин
ана – цветана горкиева

Премиера на 11 март 2016 г. (Камерна сцена).
На 16.5.2016 г. играна на ХХVІІ международен фестивал на малките театрални 

форми във Враца, където Тамара Янков получава III награда за режисура, 
Сабина Коен получа ІІ награда за женска роля, Анатоли Бенкин получава 
ІІІ награда за мъжка роля.

Отзиви и други текстове
Байчинска, светлана. предимствата на малката сцена. (За фестивала във Враца.) култура, бр. 

23, 24.6.2016, с. 9.
наградите на Враца 2016. култура, бр. 19, 27.5.2016, с. 1.
Янков, тамара. „отблизо“ е история... В програмата на спектакъла.

531. С п а с и т е л я, комедия от кирил топалов.
Постановка Васил Василев. сценография и костюми Васил Василев.
В ролите

спасител – георги грозев
Барман – калин костадинов
Барманка – росица огнянова
певица – цветана горкиева
Журналистка – ина георгиева
надомник – ивайло кирев
морският – красен Ханджиев
лекарка – румяна мерджанска

Премиера на 3 май 2016 г. (Камерна сцена).
Кирил Топалов е номиниран за наградата „Аскеер 2017“ за съвременна бъл-

гарска драматургия.
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На 21.5.2016 г. играна на ХХVІІ международен фестивал на малките теат-
рални форми във Враца.

Отзиви и други текстове
Врачанският театър игра премиерно „спасителят“ от кирил топалов. конкурент (Враца), бр. 

86, 5.5.2016, с. 9.
признание за театъра във Враца. номинация за театралната пиеса на Дкт-Враца „спасителя“ 

за престижната награда аскеер 2017 г. конкурент, бр. 68, 7.4.2017, с. 16.
топалов, кирил. пет пояснения от автора на „спасителя“. В програмата на спектакъла.

Сезон 2016/2017
532. З о н а  З а м ф и р о в а, от стеван стремац. превод от сръбски на 

слободан алексич.
Постановка Слободан Алексич (сърбия). сценография слободан алексич. 

костюми Биляна кръстич. музика Василие петрович. 
В ролите

Хаджи Замфир – кирил стаменов
ташана – марина котева
Зона Замфирова – камелия лишковска
манчо – анатоли Бенкин
митанчо – Борислав сарафанов
Васка – Янна генчева
чорбаджи рангел – петър горанов
манулач – георги грозев
Журналист – ивайло кирев
коте – красен Ханджиев
поте – калин костадинов
кръчмар – сава георгиев
леля Дока – румяна мерджанска
таска – цветана горкиева
Дениза – анна ахчийска
музиканти – любомир иванов, ани михайлова, иван Флоров, цветан 

цеков
Премиера на 18 октомври 2016 г. (Камерна сцена).

533. О п а с н о  з и м н о  п р и к л ю ч е н и е, от панчо панчев по 
„Червената шапчица“ на Шарл перо.

Постановка Стефан Поляков. сценография и костюми стефан поляков. 
музика Димитър Вълчев. Хореография стефан поляков.

В ролите
червената шапчица – Юлия колова
Вълкът – Борислав сарафанов
майката, Бабата – румяна мерджанска
ловецът – калин костадинов
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чичо мануш – кирил стаменов
Бобо – анна ахчийска

Премиера на 3 февруари 2017 г. (Камерна сцена).
Спектакъл за деца.
На 12.5.2017 г. играна на Международния фестивал на спектакли за деца 

„Вълшебната завеса“ в Търговище.

534. Т а р т ю ф, по Жан-Батист молиер. превод от френски на асен раз-
цветников.

Постановка Венцислав Асенов. сценография и костюми невена георгиева.
В ролите

клеант – иван станчев
госпожа пернел – цветана горкиева
оргон – огнян симеонов
елмира – ина георгиева
Дамис – Виктор ганчев
мариана – сабина коен
Валер – Валери Белев
тартюф – Борислав Борисов
Дорина – ралица ковачева-Бежан
г-н лоял – красен Ханджиев

Премиера на 25 април 2017 г. (Камерна сцена).
На 21.5.2017 г. играна на ХХVІІІ международен фестивал на малките теа-

трални форми във Враца, където Венцислав Асенов печели ІІ награда 
за режисура, Сабина Коен печели ІІ награда за женска роля, Борислав 
Борисов печели І награда за мъжка роля и Огнян Симеонов печели ІІІ 
награда за мъжка роля.

На 8.10.2017 г. играна на Международния театрален „Фестивал на булеварда“ 
в Букурещ (Румъния).

На 13.10.2017 г. играна на Международния театрален фестивал в Крагуевац 
(Сърбия).

на 7.4.2018 г. сабина коен получава награда на Дст „алеко константинов“ 
„кукерикон“ за дебют.

Отзиви и други текстове
Враца 2017 – награди. култура, бр. 22, 9.6.2017, с. 4.
театър подреди премиера на „тартюф“. конкурент (Враца), бр. 77, 24.4.2017, с. 16.
Христакиев, красимир. „тартюф“, или за превеса на визуалната сигнификация. литературен 

вестник, бр. 39, 29.11.-5.12.2017, с. 6-7 и 15.
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Сезон 2017/2018
535. С и м у л а т о р  з а  ч и ф т о с в а н е, комедия от Джоузеф скрим-

шоу. превод от английски на любов костова.
Постановка Венцислав Асенов. сценография и костюми мария Диманова.
В ролите

моника – цветана горкиева
Боби – Борислав Борисов
сервитьор – Борислав сарафанов

Премиера на 3 октомври 2017 г. (Камерна сцена).
На 14.12.2018 г. играна на Международния „Балкан Театър Фест“ в Димит-

ровград (Сърбия).

536. Ш о к о л а д о в о  к о л е д н о  ш о у
Постановка Светлозар Гагов.
В ролите

Юлия колова
анатоли Бенкин

Премиера на 9 декември 2017 г. (Куклена зала).

537. Л е т е н е, от оля мухина. превод от руски на Добринка стефанова.
Постановка Възкресия Вихърова. Асистент-режисьор Дарина Стоименова 

(студентка от нБу). сценография арх. Зарко узунов. Хореография росен 
михайлов.

В ролите
теодор софрониев
георги грозев
емона илиева
Венета иванова
Виктор ганчев
красен Ханджиев
стефани ивайло
ина георгиева

Премиера на 19 декември 2017 г. (Камерна сцена).
По-късно влиза Милена Милчева.
На 21.5.2018 г. играна на XXIX национален фестивал на малките театрални 

форми във Враца, където младата трупа печели колективна награда.
На 18.10.2018 г. играна на Международния театрален фестивал „На булевар-

да“ в Букурущ (Румъния).
Отзиви и други текстове

ХХІХ национален фестивал на малките театрални форми и VІІІ фестивал на NETA – Враца 
2018 (програма). Враца днес, бр. 34, 15-17.5.2018, с. 7.
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александров, Жоро. Драматично-куклен театър Враца представя нова заглавие. театър (елек-
тронна версия), 27.5.2018.

Вандов, никола. Довиждане. (За фестивала във Враца.) култура, бр. 29, 27.7.2018, с. 10.
Враца стана театрална столица. Враца днес, бр. 35, 18-23.5.2018, с. 2.
кортенкса, мирослава. Западните Балкани през погледа на театъра. Фестивалът във Враца 

показа, че изкуството последно ще напусне бедния ни северозапад. публиката видя 15 
представления, гостуваха трупи от 6 страни. стандарт, бр. 8053, 21.52018, с. 14.

награди Враца 2018. култура, бр. 21, 1.6.2018, с. 1.

538. Р о м е о  и  Жу л и е т а, от уилям Шекспир. превод от английски 
на Валери петров.

Постановка Венцислав Асенов. сценография и костюми невена георгиева. 
музика павел Васев.

В ролите
ескал – петър горанов
парис – иван Юруков (видеозапис)
капулети – кирил стаменов
ромео – Виктор ганчев
меркуцио – Борислав Борисов
Бенволио – теодор софрониев
тибалт – Борислав сарафанов
отец лоренцо – огнян симеонов
Балтазар, ІV зрител – красен Ханджиев
синьора монтеки – емона илиева
синьора капулети – цветана горкиева
Жулиета – сабина коен
Дойката на Жулиета – румяна мерджанска
розалинда, ІІ зрител – стефани ивайло
І зрител – анна ахчийска
ІІІ зрител – капка пеняшка

Премиера на 9 март 2018 г. (Камерна сцена).

Сезон 2018/2019
539. П р е д г р а д и е, от ерик Богосян. превод от английски на георги 

Даскалов.
Постановка Евгени Будинов (дебют). сценография мария Диманова. кос-

тюми мариела иванкова.
В ролите

тим – Виктор ганчев
Бъф – Борислав сарафанов
Джеф – калин костадинов
сузи – Венета иванова
Би – Би – камелия лишковска
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назир чорди – красен Ханджиев
пакиза чорди – емона илиева
нийл монихън – георги грозев
ерика – стефани ивайло

Премиера на 13 септември 2018 г. (Камерна сцена).
На 13.2.2019 г. играна в София на сцената на Сатиричен театър „Алеко 

Константинов“.
Отзиви и други текстове

александров, Жоро. Драматично-куклен театър Враца представя ново заглавие. театър (елек-
тронна версия), 27.5.2018.

евгени Будинов дебютира като режисьор. 24 часа, бр. 246, 8.9.2018, с. 54.
евгени Будинов с дебют в режисурата. монитор, бр. 6558, 18.9.2018, с. 16.
митрев, петър. Депутатът евгени Будинов дебютира като режисьор. галерия, бр. 36, 4-11.9.2018, 

с. 58-59.

540. Ге р г ь о в д е н, по „ивкова слава“ на стеван стремац. превод от 
сръбски на слободан алексич.

Постановка Слободан Алексич (сърбия). сценография и костюми слободан 
алексич. музика Василие петрович (сърбия).

В ролите
петър горанов
малинка ганчева-лютибродска
теодор софрониев
румяна мерджанска
камелия лишковска
калин костадинов
красен Ханджиев
капка пеняшка
Юлия колова
ивайло Вълчев
анна ахчийска
сава георгиев
кирил стаменов
цветан нецов
ивайло кирев
петко петков
оркестър – любомир иванов, цветослав николов, калоян трайков, никола 

Вутов, иван иванов, калин костадинов
солистка – капка пеняшка

Премиера на 22 ноември 2018 г. (Камерна сцена).
Музикантите са от оркестъра към Народно читалище „Развитие“.

Отзиви и други текстове
„гергьовден“ е новото заглавие на театъра във Враца. Земя, бр. 227, 27.11.2018, с. 18.
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541. К р а с а в и ц а т а  и  к н я з ъ т, по повестта „сънят на чичото“ 
от Фьодор м. Достоевски. пълната и забележителна история на славата 
и тържественото падение на маря александрова и целия ѝ дом. Драма-
тизация на николай поляков.

Постановка Николай Поляков. сценография и костюми Виржиния Додова.
В ролите

емона илиева
сабина коен
анастас попдимитров
ивайло Вълчев
Борислав Борисов
огнян симеонов
Венета иванова
стефани ивайло
теодор софрониев
ивайло кирев

Премиера 10 декември 2018 г. (Камерна сцена).
На 19.1.2019 г. играна в София на сцената на Сатиричен театър „Алеко 

Константинов“ (на голямата сцена).
На 16.5.2019 г. играна на Националния фестивал на малките театрални форми 

във Враца.
На 8.9.2019 г. играна на XXVII международен фестивал на камерния театър 

„Ристо Шишков“ и на IХ фестивал на камерната драма NETA в Стру-
мица, Северна Македония, където спектакълът получава награда на 
NETA „за продуктивно сценично преобразуване на прозаичната творба 
„Сънят на чичото“ на Достоевски в жанра на комедия“.

През октомври 2019 г. играна в Букурещ, Румъния.
Отзиви и други текстове

Байков, михаил. предстоящо: Враца 2019. (Думи на селекционера на фестивала във Враца и 
самата селекция.) Вестник „к“, бр. 14, 19.4.2019, с. 1.

Христакиев, красимир. „красавицата и княза“ на Дкт Враца. литературен вестник, бр. 34, 
23-29.10.2019, с. 8.

542. Д я д о  в а д и  р я п а, от мариета ангелова. текст на песните от 
елена Димитрова.

Постановка Мариета Ангелова. сценография недко Данев и красимир Ва-
силев. кукли недко Данев. музика петко манчев.

В ролите
разказвач, мишка – Юлия колова
разказвач, Баба, Внучка – капка пеняшка
разказвач, куче, котка – анна ахчийска
разказвач, Дядо – цветан нецов

Премиера на 18 февруари 2019 г. (Куклена сцена).
Куклен спектакъл.
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543. З а  с в е т л о т о ,  к о е т о  б е, поетичен спектакъл по текстове 
на Димитър подвързачов, Димчо Дебелянов, Христо смирненски, тома 
измирлиев, алеко константинов, Димитър Бояджиев, Христо Ясенов, 
николай лилиев, Дора габе, елисавета Багряна, александър Вутимски. 
идея и композиция маргарита младенова.

Постановка Маргарита Младенова. сценография и костюми ивайло николов. 
музика Христо намлиев. Фотографи цвете горки и изабела манолова.

В ролите
румяна мерджанска
огнян симеонов
петър горанов
милена милчева
росица огнянова
ралица ковачева-Бежан
камелия лишковска
сабина коен
ивайло Вълчев
Венета иванова
калин костадинов
емона илиева
цветана горкиева
теодор софрониев
Владимир Богатинов
красен Ханджиев
ивайло кирев
георги грозев

Премиера на 24 април 2019 г. (Камерна сцена).
На 21.5.2019 г. играна на ХХХ национален фестивал на малките театрални 

форми във Враца, където Маргарита Младенова получава награда за 
режисура, Ивайло Николов получава награда за сценография, актьорите 
от спектакъла получават колективна актьорска награда.

На 16.12.2019 г. играна в София на Камерната сцена на Народния театър 
„Иван Вазов“.

Маргарита Младенова е номинирана за театралната награда на САБ „Икар 
2020“ за режисура.

На 10.3.2020 г. играна на Софийския театрален салон, на сцената на Театър 
„Азарян“ в Националния дворец на културата.

Постановката е селекционирана за Театралния фестивал „Нова българска 
драма“ 2020 в Шумен, но пандемията от Ковид-19 отлага фестивала.

Отзиви и други текстове
Байков, михаил. предстоящо: Враца 2019. (Думи на селекционера на фестивала във Враца и 

самата селекция.) Вестник „к“, бр. 14, 19.4.2019, с. 1.
гигова, ирина. Бойко кръстанов се бори с връстници за мъжкия „икар“. монитор, бр. 6980, 

31.1.2020, с. 16.
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За светлото, което бе. програмата, специално издание за софийския театрален салон, март 
2020, с. 20.

калоянов, Христо. никога не е било светло. литературен вестник, бр. 8, 26.2.-3.3.2020, с. 8.
лозанова, лиза. Владо пенев поведе война срещу икарите. най-престижните театрални призове 

остават без пари. уикенд, бр. 6, 8-14.2.2020, с. 68-69.
марин Янев с „икар“ за принос към театъра. труд, бр. 26, 31.1.2020, с. 18.
март е за театър. (програма на софийския театрален салон, който беше отложен.) програмата, 

бр. 941, 21-27.2.2020, с. 14-15.
медея и маричков литват с „икари“. телеграф, бр. 5252, 31.1.2020, с. 11.
младенова, маргарита. „За светлото, което бе“ е поетичен спектакъл за духа и творбите на 

българската литературна бохема от първите десетилетия на миналия век... театър „аза-
рян“, програма март 2020, с. 8.

награди Враца 2019. Вестник „к“, бр. 20, 31.5.2019, с. 1.
номинации за националните награди икар 2020. литературен вестник, бр. 5, 5-11.2.2020, с. 8.
семерджиева, Вилиана. марин Янев получава почетен „икар“. Дума, бр. 26, 7.2.2020, с. 21.
театралния фестивал „нова българска драма“ 2020 ще представи селекцията си през 2021 г. 

литературен вестник, бр. 20, 20-26.5.2020, с. 8.
тошева, райна. Блатечки с награда във Враца. телеграф, бр. 5006, 24.5.2019, с. 11.

Сезон 2019/2020
544. И з в ъ н  к о н т р о л, от рей куни. превод от английски на Вен-

цислав асенов.
Постановка Венцислав Асенов. сценография и костюми росица грънчарова. 

музика павел Васев.
В ролите

цветана горкиева
Борислав Борисов
петър горанов
росица огнянова
калин костадинов
Джордж пиджън – Владимир Богатинов
Делчо чолаков
красен Ханджиев
ралица ковачева-Бежан

Премиера на 6 ноември 2019 г. (Камерна сцена).
На 24.1.2020 г. играна в София на голямата сцена на Младежкия театър.
През февруари 2020 г. Владимир Богатинов е номиниран за наградата „Златен 

Кукерикон“ в категория „Млада надежда“.

545. Ч о в е к ъ т  с  п е т т е  к о т к и, от Йон сабдару. превод от ру-
мънски на лора ненковска.

Постановка Боян Иванов. сценография и костюми Ванина цандева. Хорео-
графия татяна соколова. музикално оформление S.U.S.F.

В ролите
оливър – огнян симеонов
матилда – цветана горкиева
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рози – милена милчева
силвия – сабина коен
лариса – Венета иванова
нинет – камелия лишковска

Премиера на 13 декември 2019 г. (Камерна сцена)

546. Х и л я д а  м е т р а  н а д  м о р е т о  I I I  –  А й г ъ р, от 
петър маринков.

Постановка Владлен Александров. сценография и костюми Весела статкова 
и иван карев. музика евгени господинов.

В ролите
Делчо чолаков
кирил стаменов
росица огнянова
Димитър Димитров
румяна мерджанска
калин костадинов
Борислав сарафанов
ивайло кирев
красен Ханджиев
теодор софрониев
ивайло Вълчев

Премиера на 29 януари 2020 г. (Камерна сцена).
Пиесата е номинирана в категория „Съвременна българска драматургия“ за 

„Аскеер 2021“.
Отзиви и други текстове

малин кръстев, свежен младенов и Христо мутафчиев посягат към мъжкия „аскеер“. мо-
нитор, бр. 7373, 11.5.2021, с. 17.

Сезон 2020/2021
547. Щ а с т л и в и я т  п р и н ц, по приказките на оскар уайлд „сла-

веят и розата“ и „младият крал“. превод от английски на сидер Флорин.
Постановка Веселин Мезеклиев. сценография и костюми мария Диманова.
В ролите

Щастливият принц – сабина коен
славеят и розата – емона илиева
младият крал – теодор софрониев

Премиера на 13 октомври 2020 г.
На 9.9.2021 г. играна на Фестивала на камерните театри „Ристо Шишков“ 

в Струмица, Северна Македония.
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548. Ж е н а т а  н а д  н а с, от алексей слаповски. превод от руски на 
Веселина гюлева.

Постановка Огнян Симеонов. сценография Виржиния Додова. Хореография 
и пластични решения огнян симеонов, милена милчева, Борислав Бо-
рисов, Деян Жеков и ивайло Вълчев.

В ролите
милена милчева
Борислав Борисов
Деян Жеков
ивайло Вълчев

Премиера на 11 ноември 2020 г. (Камерна сцена)

549. О т в о р е н а  б р а ч н а  д в о й к а, от Дарио Фо и Франка раме. 
превод от италиански на цветана горкиева. 

Постановка Борислав Борисов. сценография и костюми мария Диманова. 
Хореография Юлия колова.

В ролите
антония – цветана горкиева
мъжът – калин костадинов

Премиера на 17 февруари 2021г.
Отзиви и други текстове

„отворена брачна двойка“ във Врачанския театър. Земя, бр. 34, 18.2.2021, с. 16.

550. С и р е н а  и  В и к т о р и я, от александър галин. превод от руски 
на Венцислав асенов.

Постановка Венцислав Асенов. сценография и костюми мария Диманова. 
музика павел Васев.

В ролите
сирена – сабина коен
Виктория – ралица ковачева-Бежан
константин – кирил стаменов
татарка – Юлия колова

Премиера на 13 април 2021 г. (Камерна сцена).
На 22.11.2022 г. играна в София.

Отзиви и други текстове
премиера на пиеса от александър галин. Земя, бр. 721, 14.4.2021, с. 16.

551. Е д н а  и с т о р и я  с  д в е  м и ш к и, по Жан дьо лафонтен. 
Драматизация на елизабет радева.

Постановка Веселин Мезеклиев. сценография и кукли силва Бъчварова. 
музика асен аврамов.
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В ролите: 
I разказвач, градски мишок, котка – Юлия колова
II разказвач, селски мишок, стопанка – капка пеняшка

Премиера на 28 май 2021 г. (Куклена сцена).
Куклен спектакъл.

Сезон 2021/2022
552. Го с т и л н и ч а р к а т а  (Мирандолина), комедия в 3 действия 

от карло голдони. превод от италиански на Весела Василева.
Постановка Весела Василева. сценография и костюми елена иванова. му-

зикален педагог ралица ковачева-Бежан.
В ролите

кавалер ди рипафрата – огнян симеонов
маркиз ди Форлипополи – кирил стаменов
граф Д’албафиорита – Борислав Борисов
мирандолина (гостилничарката) – сабина коен
Баронеса ортензия – ралица ковачева-Бежан
графиня Деянира – милена милчева
Фабрицио – Деян Жеков
слуга на кавалера – калин костадинов
слуга на графа – ивайло Вълчев

Премиера на 1 октомври 2021 г. (Камерна сцена).
На 1.10.2021 г. играна премиерно на XXXI национален фестивал на малките 

театрални форми във Враца, където Сабина Коен получава награда 
за женска роля, Елена Иванова получава награда за костюмография. 
Актьорският състав на „Гостилничаркаета“ получава наградата за 
музикално изпълнение на живо, връчвана от проф. Стефан Драгостинов.

553. Д в а й с е т  х и л я д и  с т р а н и ц и, от лукас Берфус. превод 
от немски на Владко мурдаров.

Постановка Дамян Тенев. сценография и костюми радостина тодорова. 
музика Дамян тенев.

В ролите
тони – Борислав сарафанов
лиза – цветана горкиева
елена госбор – емона илиева
силвия, приска, лорена – Венета иванова
Буф, оскар, мъж без талант – петър горанов
Жан-мошел Блонай, Джон – Веселин мезеклиев
елвис пресли, арвил – теодор софрониев
мелани, човек облечен като кокошка – малинка ганчева-лютибродска
мала, Валери – камелия лишковска
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Премиера на 2 октомври 2021 г. (на голямата сцена, където е и публиката).
На 2.10.2021 г. играна премиерно на XXXI национален фестивал на малките 

театрални форми във Враца.

554. П р е с т ъ п л е н и е  и  н а к а з а н и е, по Фьодор м. Достоевски. 
превод от руски на георги константинов. Драматизация на Дамян тенев.

Постановка Дамян Тенев. сценография и костюми радостина тенева.
В ролите

родион романович разколников – Деян Жеков
порфирий петрович – огнян симеонов
Дмитрий прокофич разумихин – теодор софрониев
авдотя романовна разколникова – емона илиева
пулхерия александровна разколникова – румяна мерджанска
софия семьоновна мармеладова, альона ивановна – сабина коен
аркадий иванович, кох, николай – Борислав сарафанов
лужин, пестряков – петър горанов
Заметов – ивайло Вълчев

Премиера на 16 май 2022 г. (Камерна сцена).
На 16.5.2022 г. играна на ХХХІI национален фестивал на малките театрални 

форми във Враца, където Деян Жеков получава награда за мъжка роля.
На 16.5.2022 г. играна на Х международен фестивал New European Theatre 

Action във Враца, където Огнян Симеонов получава Голямата награда 
„Благой Стефановски“ за актьорското му майсторство в постановката.

На 11.9.1922 г. играна на ХХХ международен фестивал на камерния театър 
„Ристо Шишков“ в Струмица, Северна Македония, където получава 
наградата за най-добро представление.

На 3.11.2022 г. играна на Международния фестивал „Балкан Театър Фест“ 
в Димитровград, Сърбия.

През февруари 2023 г. Огнян Симеонов е номиниран за годишната награда на 
САБ „Икар“ за поддържаща мъжка роля.

Отзиви и други текстове
мария стефанова и антон радичев получават почетни награди „икар“. Владо пенев, Деян 

Донков и иван Юруков спорят за приза за най-добра мъжка роля. www.Sega.bg, 2.2.2023.
спектакълът „орфей“ на народния театър е сред фаворитите за наградата „икар“. www.

dnevnik.bg,
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Сезон 2022/2023

555. Х о т е л  м е ж д у  т о я  и  о н я  с в я т, от ерик-еманюел Шмит. 
превод от френски снежина русинова-Здравкова.

Постановка Венцислав Асенов. сценография и костюми мария Диманова. 
музика ина георгиева.

В ролите
Жюлиен портал – Деян Жеков
магът раджапур – кирил стаменов
Доктор с. – цветана горкиева
президентът Делбек – Борислав Борисов
лора – сабина коен
мари – ина георгиева
Девойка в бяло – Юлия колова
младеж в бяло – калин костадинов

Премиера на 5 октомври 2022г. (Камерна сцена).
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Обща библиография
Преди 1938

рогачев, лалйо. една необходимост за гр. Враца. провинциален актьор, II, бр. 3 (23), 10.3.1927, с. 4.
нашите театри. образуван е областен народен театър Враца-плевен под директорството на Дочо 

касабов и режисьор иван пуховски. театърът ще обслужва Врачанската и плевенската 
област. репертоар: „иванку“, „непознатото момиче“, „които Х“, „черна орисия“, „съдебна 
грешка“, „разбойника оскар“, „скандал в рая“ и др. Български народен театър, бр. 100, 
25.8.1935, с. 3.

1938
Бобошевски, Владимир. читалищно дело (Враца), бр. 15, 15.7.1938.
Бобошевски, Владимир. читалищно дело (Враца), бр. 16, 1.8.1938.
Бобошевски, Владимир. северозападен преглед (Враца), бр. 1, 20.8.1938.
театрални и музикални вести. (За назначаването на стефан кортенски за директор на Врачанския 

областен театър.) Български народен театър, IX, бр. 161, 10.9.1938, с. 4.
Хроника. артистът ст. кортенски, наш съгражданин, е назначен за директор на Врачанския об-

ластен театър. изток (сливен), бр. 186, 11.9.1938, с. 3.
чавдаров, ан. Врачанският областен театър. наше слово (Фердинанд, днес монтана), бр. 695, 

27.8.1938.
Виж още: Вършец, бр. 4, 15.9.1938; читалищно дело (Враца), бр. 23, 15.11.1938.

1939
Дневни новини. (За закриването на сезона на Врачанския областен театър с директор стефан 

кортенски. поставени са 6 пиеси.) Воля (пловдив), бр. 1193, 13.5.1939, с. 1.
кортенски, стефан. северозападен преглед (Враца), бр. 20, 7.6.1939.
театрални и музикални вести. театрите за предстоящия сезон. (посочени са директорите на деветте 

професионални театри у нас – „вън от софия“. на Врачанския театър директорът ще се 
определи допълнително.) Български народен театър, IX, бр. 178, 12.7.1939, с. 4.

театрални и музикални вести. (За Врачанския областен театър с директор иван п. георгиев.) 
Български народен театър, бр. 180, 25.8.1939, с. 4.

театрални и музикални вести. (За Врачанския областен театър с директор иван п. георгиев.) 
Български народен театър, бр. 181, 24.9.1939, с. 4.

театрални и музикални вести. (За Врачанския областен театър с директор иван п. георгиев, който 
ще открие сезона си на 26.10.1939 със „Заплакала е гората“ от иван п. георгиев.) Български 
народен театър, бр. 182, 20.10.1939, с. 4.

Хроника. (За директор на Врачанския областен театър е назначен ив. п. георгиев.) народен театър, 
бр. 78, 8.8.1939, с. 4.

Хроника. областният театър. северозападен преглед (Враца), бр. 14, 5.3.1939, с. 3.
Виж още: северозападен преглед (Враца), бр. 25, 20.8.1939; Вършец, бр. 16, 15.9.1939.

1940
Вратчанския обл. театър. от 19 до 22 т.м. гостува в града ни Вратчанския областен театър под 

директорството на г. ив. георгиев. изнесоха се пиесите: „индже войвода“, „Борба за щас-
тие“ и „големанов“. В последния спектакъл участвува артистът кръстю сарафов. изток 
(сливен), бр. 259, 25.1.1940, с. 1. 

Врачанският областен театър. (информация за последно турне на театъра преди закриването на 
сезона.) Дневник, бр. 12099, 20.4.1940, с. 4.
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Врачанският областен театър в обиколка в Видин и лом. (В „Боряна“ „член гастрольорът на теа-
търа“ к. сарафов играе централната роля.) Дневник, бр. 12263, 7.11.1940, с. 4. 

Врачанският областен театър започва обиколката си из областта. Дневник, бр. 12238, 8.10.1940, 
с. 4. (Директор ив. п. георгиев. В репертоара на театъра влизат: „Боряна“ от Йовков, „ма-
нуш войвода“ от ив. петков, „огньовете на маяка“ от ив. карасев – съветска, „цигани“ по 
поемата на пушкин, „Фабиен“ от к. сокери, „сребърната сватба“ от Ж. Жиралд, „Богдане, 
Бог да те убие“ от Д. Димитров и други.)

Врачанският областен театър с директор ив. п. георгиев е обиколил вече своята област и сега 
обхожда... народен театър, бр. 83-84, 1.1.1940, с. 3.

гостуването на Врачанския областен театър. (гастрол с „индже войвода“ от иван п. георгиев, 
директор на театъра, в ролята на георги гърбавия – Христо стефанов; „големанов“, в който 
кръстьо сарафов играе главната роля.) правда (сливен), бр. 941, 25.2.1940, с. 1.

културни вести. Вратчанският областен театър под ръководството на г. ив. п. георгиев, гостува 
няколко дни в града ни. Завой, Варна, бр. 22, март 1940, с. 3.

максимов, д-р ст. областните театри. Български народен театър, бр. 2-2, 25.10.1940, с. 1-2.
месечков, н. Българският театър през 1940 г. народен театър, бр. 98, 31.12.1940, с. 2.
обиколката на Врачанския областен театър. Дневник, бр. 12248, 19.10.1940, с. 4.
областният театър в гр. Враца. (откриват сезона във Враца на 9.12.1940 – след обиколка из ця-

лата област – с „мануш войвода“ от директор-режисьора на театъра ив. п. георгиев. Ще 
се представят непосредствено и пиесите „развод“ от кл. сокери, „цигани“ по пушкин, 
„Боряна“ и други.) Дневник, бр. 12291, 11.12.1940, с. 4. 

провинциалните театри сформирани. (информация за новите директори на театрите, включително 
на Враца – ив. георгиев.) Дневник, бр. 12166, 15.7.1940, с. 4. 

скръбна вест. (на 1.12.1940 г. умира тодор В. тодоров, на 33 години, артист от Врачанския областен 
театър.) правда (сливен), бр. 974, 8.12.1940, с. 2.

театрални и музикални вести. (За Врачанския областен театър с директор иван п. георгиев.) 
Български народен театър, бр. 185-186, 1.1.1940, с. 7.

театрални и музикални вести. Български народен театър, бр. 200, 12.9.1940, с. 4.
успехът на ал. гиргинов. пиесите му се играят почти в всички театри в страната. („цигани“ и 

„Дъщерята на греха“ се играят в Дт-Враца.) Дневник, бр. 12270, 16.11.1940, с. 4. 
успехът на Врачанския обл. театър. Дневник, бр. 12298, 19.12.1940, с. 4. (към общи; За турнетата 

на театъра – успешни.)
Хроника. Врачанският областен театър пристигна в града ни и от понеделник вечер ще започне 

представленията си в читалище „Зора“. най-напред ще бъде представена новата българска 
пиеса „Заплакала е гората – индже войвода“... правда (сливен), бр. 940, 18.2.1940, с. 4.

Виж още: Варненска поща, бр. 7644, 25.2.1940; читалищно дело (Враца), бр. 4, 1.4.1940; читалищ-
но дело (Враца), бр. 7, 15.5.1940; читалищно дело (Враца), бр. 19, 15.12.1940; Врачанско 
слово, бр. 217, 27.5.1940; Врачанско слово, бр. 220, 23.12.1940; наше слово (монтана), бр. 
806, 12.10.1940.

1941
Врачански обл. театър. нова вечер, бр. 435, 25.9.1941.
провинциалните театри в Добруджа. Врачанският театър в Добрич и Варна. (архив на театъра, 

софийски вестник от 13.1.1941.) 
провинциалните театри. 30 дни, бр. 1, септември 1941, с. 3.
театрални и музикални вести. (За Врачанския областен театър.) Български народен театър, бр. 

211, 21.4.1941, с. 4.
театрални и музикални вести. (За Врачанския областен театър.) Български народен театър, бр. 

217, 26.7.1941, с. 4.
театрални и музикални вести. (За предстоящия сезон на театъра и гастрола на кръстьо сарафов 

като режисьор и актьор.) Български народен театър, бр. 219-220, 8.9.1941, с. 6.
Хроника. (За турне на театъра в Добруджа.) народен театър, бр. 99, 28.1.1941, с. 4.
Хроника. (За турне на театъра с „тартюф“, „три синджира роби“, „Боряна“, „калофер войвода“ и 

други.) народен театър, бр. 104, 27.10.1941, с. 4.
Виж още: (За новата сграда на читалище „развитие“.) читалищно дело (Враца), бр. 2, 1.2.1941; 

читалищно дело (Враца), бр. 18, 1.10.1941.
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1942
Б(обошевски, Владимир). областните театри. читалищно дело, бр. 4, 1.3.1942.
Б(обошевски, Владимир). Врачанският областен театър. читалищно дело, бр. 15, 1.9.1942.
В., сл. пред новия театрален сезон. Заря, 27.9.1942.
Закон за театрите. Държавен вестник, бр. 74, 9.4.1942.
За театралния музей. Български народен театър, бр. 230-231, 5.4.1942, с. 2.
отчет на Врачанския областен театър за театралния сезон 1941-1942 г. (репертоара за сезона: „три 

синджира роби“, „Вампир“, „момичето от улицата“ от иохан скружний, „Братя карамазо-
ви“, „Борба за щастие“ от ото Шварц, „тартюф“ и „майчини сълзи“ от Дарио никодеми.) 
народен театър, бр. 111, 8.7.1942, с. 2.

провинциалните театри. народен театър, бр. 108, 21.2.1942, с. 3.
рунтов, ст. Щадете театъра! (по повод писмо на ив. северин, публикувано във в. „Заря“ на 27.1.1942 

г., в което авторът се възмущава от представленията на Врачанския театър „Вампир“ и „три 
синджира роби“. рунтов също е възмутен, че театърът се е „разпуснал“.) Български народен 
театър, бр. 228, 3.2.1942, с. 2. 

театрални и музикални вести. Врачанският областен театър... Български народен театър, бр. 236-
237, 2.8.1942, с. 5.

театрални и музикални вести. театрите в провинцията. (За назначаването на директори, включи-
телно на ив. п. георгиев на Врачанския областен театър.) Български народен театър, бр. 
236-237, 2.8.1942, с. 5.

Хроника. (За предстоящето назначение на директори на театри съгласно новия Закон за театрите.) 
народен театър, бр. 111, 8.7.1942, с. 4.

1943
Вратчански областен театър. подготовката му за новия сезон. Дъга, 9.8.1943.
Вратчански обл. театър. (За новия сезон.) Заря, бр. 6568, 1.8.1943.
Врачански областен театър. нова премиера – „Буря над равнината“. народен театър, бр. 122, бр. 

4.4.1943, с. 3.
г(ендов), ст(ефан). Закриване сезона на Врачанския обл. театър с пиесата „Боряна“. народен 

театър, бр. 125, 11.6.1943, с. 3.
генчев, г. Врачанският областен театър. слово, бр. 6140, 4.1.1943.
иванов, ив. Вратчанският обл. театър закри сезона си. Заря, бр. 6514, 29.5.1943.
рогачев, лалю. пет години Врач. областен театър. артисти и артистки. Врачанско слово, бр. 338, 

14.6.1943.
рогачев, лалю. Врачанският областен театър. Врачанско слово, бр. 345, 11.9.1943.
стефков, Васил. пред новия театрален сезон. Заря, бр. 6585, 24.8.1943, с. 4.
Хроника. народен театър, бр. 117-118, 1.1.1943, с. 8.
Виж още: Врачанско слово, бр. 332, 19.4.1943.

1944
Виж: Врачанско слово, бр. 366, 27.3.1944.

1945
Врачанският областен театър в предизборна обиколка. отечествен зов (Враца), бр. 38, 26.8.1945, с. 3.
Димитров, петър. новата народна власт и театърът. отечествен зов (Враца), бр. 41, 16.9.1945.
конференция на директорите на обл. театри. откри се вчера в пловдив. Въпросите, с които се 

занимава. Воля (пловдив), бр. 2285, 15.1.1943, с. 2.
отправен упрек. (от театъра към няколко села, че не „не са указвали никакъв прием“.) отечествен 

зов (Враца), бр. 53, 9.12.1945, с. 4.
преглед. Врачански областен народен театър. Български театър, бр. 1, април 1945, с. 4.
рангелов, ан. постиженията на Врачанския обл. театър. (с портретна фотография на ради та-

мамджиев, иван симеонов, мара кръстева, истилиян кръстев, александър Бечев, иван 
атанасов, михаил михайлов, Йордан петков.) отечествен зов (Враца), бр. 53, 9.12.1945, с. 2.

театрален преглед. у нас. (Видове театри у нас. Врачанският е областен театър.) театър, I 
(1945/1946), бр. 1, с. 30-32.
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театрален преглед. у нас. Врачански областен народен театър. театър, I (1945/1946), бр. 2, с. 26-29.
театрите в провинцията. Врачанският театър. Знаме, бр. 7, 1.10.1945, с. 4.
Виж още: отечествен зов (Враца), бр. 44, 7.11.1945.

1946
Димитров, Богдан. Врачанският народен театър в обиколка на Варненска област. (с постановките: 

„чуждото дете“, „неспокойна старост“, „Двете момичета“, „тоска“, „Хъшове“, „г-жа мини-
стершата“ и други. Директор – р. тамамджиев.) народно дело (Варна), бр. 502, 10.4.1946, с. 3.

костов, георги (директор-инспектор на театрите). Врачанският обл. театър става държавен. грижи 
на оФ власт за издигане на новите театри. отечествен зов (Враца), бр. 60, 3.2.1946, с. 2. 

нови успехи на народния театър – Враца. отечествен зов (Враца), бр. 65, 10.3.1946, с. 4.
театрален преглед. областни театри. театър, I (януари 1946), бр. 1, с. 30.
театрален преглед. Врачански областен народен театър. театър, I (февруари 1946), бр. 2, с. 27-28.
ч., Х. Врач. областен театър в агитация за народната република. подготовка за откриване на 

сезона. отечествен зов (Враца), бр. 89, 1.9.1946, с. 4.

1947
гиргинов, александър. Две интересни книги. (За книгите на петко тихолов за кръстю сарафов 

и петър райчев.) отечествен зов (Враца), бр. 144, 12.10.1947, с. 2.
киров, марко. из страната. (Директор – ради тамамджиев, режисьор – никола попов. Досега 

са поставени през сезона: „свекърва“, „чакай ме“ от к. симонов, „севилският бръснар“, 
„някъде в москва“ от маас, „Балкански аристократи“ от Бобич. предстои „младият чо-
век“ от мдивани и киров, реж. георги костов.) литературен фронт, бр. 19, 24.1.1947, с. 4. 

савова, мила. 15 години от смъртта на артистката мара тотева. отечествен зов (Враца), бр. 127, 
8.6.1947, с. 4.

състав на театрите в България. сезон 1947/1948 год. Врачански обл. народен театър. театър, II, 
бр. 5-6, с. 44-45.

Христов, ас. Врачанският народен театър открива сезона си. отечествен зов (Враца), бр. 143, 
5.10.1947, с. 4.

1948
репертоара на театрите през сезона 1946-1947 година. театър, II, бр. 9-10, с. 44-45.
сведение за броя на артист., администр. и технич. персонал при народните и общинските театри 

и опери, броя представления, играните пиеси и посетителите, добитите приходи за сезон 
1946-1947 год. театър, II, бр. 9-10, с. 46.

състав на театрите в България. сезон 1947/1948 год. театър, II, бр. 5-6, с. 44-45.

1949
андонов, мицо. постижения и слабости в репертоара на театрите през миналия сезон и изгледи 

за сезона 1949-1950 год. театър, III, септември-октомври 1949, бр. 1-2, с. 22-31.
гочев, гочо. Борба на реализма срещу неизживени още формалистични уклони. театър, III, 1949-

1950, бр. 3-4, с. 14-22.
гочев, гочо. проблеми на българския театър. изкуство, 1949, бр. 4, с. 307-325.
гочев, гочо. Борба на реализма в театъра срещу неизживени още формалистични уклони. изкуство, 

1949, бр. 11-12, с. 977-989.
кр(ънзов), г(еорги). показно публично обсъждане на пиесата „разузнаване“ във Враца. театър, 

III, 1949-1950, бр. 3-4, с. 40-42.
луканов, карло. решение на комитета за наука, изкуство и култура за състоянието на провинци-

алните драматични театри и мерки за подобряване тяхната работа. театър, III, септември-
октомври 1949, бр. 1-2, с. 40-43.

репертоарите на драматичните театри през новия сезон. литературен фронт, бр. 6, 13.10.1949, с. 4.
репертоар на театрите в страната за първата половина на сезона 1949-1950 година. театър, III, 

септември-октомври 1949, бр. 1-2, с. 58-59.



Обща библиография 

335

1950
гочев, гочо. състояние и задачи на драматическия ни театър. Доклад, изнесен на директор-режи-

сьорската конференция след прегледа на драматическите театри 1950 година. Безплатно 
приложение към сп. „театър“, IV, 1950-1951, бр. 1-2, с. 1-15.

иванов, ангел В. Врачанският народен театър пред новия театрален сезон. отечествен зов (Враца), 
бр. 235, 18.10.1950, с. 4.

милев, георги. Българският театър и дейността на сатс в светлината на Януарския пленум на 
Бкп и петия пленум на орпс. театър, III, 1949-1950, бр. 9-10, с. 10-21.

откриване на театралния сезон 1950-1951 година. театър, IV, 1950-1951, бр. 1-2, с. 32-33.
Художествени състави на театрите през сезона 1949-1950 г. народен театър – Враца. театър, III, 

1949-1950, бр. 7-8, с. 48.
1951

а. За работата на Врачанския народен театър. театър, IV, 1950-1951, бр. 7-8, с. 36.
андонов, мицо. към по-актуален и по-близък до живота репертоар. театър, IV, 1950-1951, бр. 

9-10, с. 26-30.
анев, анани. съветският театър – най-прогресивният театър в света. отечествен зов (Враца), бр. 

278, 31.10.1951, с. 4.
артистите от Врачанския народен театър поеха шефството над завод „елисейна“. театър, V, 

1951–1952, бр. 2-3, с. 44.
артистите от Врачанския народен театър поеха шефството над завод „елисейна“. отечествен зов 

(Враца), бр. 281, 23.10.1951, с. 4.
Борис Диновски. (некролог за починалия на 9.10.1951 г. актьор от Врачанския народен театър.) 

театър, V, 1951-1952, бр. 1, с. 29.
Врачанският народен театър в обиколка из окръга. отечествен зов (Враца), бр. 254, 16.4.1951, с. 4.
Врачанският народен театър пое шефство и над ДнВ и поделение 45440. отечествен зов (Враца), 

бр. 282, 1.12.1951, с. 4.
За работата на Врачанския народен театър. театър, IV, 1950-1951, бр. 7-8, с. 36.
репертоар за сезона 1951-1952 г. театър, V, 1951–1952, бр. 2-3, с. 55-56.
театралните самодейни колективи през настоящия сезон. отечествен зов (Враца), бр. 281, 

2311.1951, с. 1.
1952

георгиев, Х. За работата на Врачанския народен театър. работническо дело, бр. 137, 16.5.1952.
на 9 февруари 1952 г. почина, след кратко боледуване, актрисата Добрана Димитрова камбурова 

на 62 години... (некролог за актрисата от Врачанския народен театър.) театър, V, 1951–1952, 
бр. 4-5, с. 58.

починали съюзни членове. (Включително за коста Василев Димов и Вилма георгиева-Ханс, 
актьори, които са играли и в трупата на Враца.) театър, V, 1951–1952, бр. 8-9, с. 67.

репертоар на театрите за сезона 1952-1953 г. театър, V, 1951–1952, бр. 10, декември, с. 50-51.
танев, тачо. обръщение към всички артисти и служители от театрите в провинцията. театър, V, 

1951–1952, бр. 4-5, с. 62-64.
1953

пенев, пенчо и стефан каракостов. кръстю сарафов. Живот и творчество. (съдържа и „Библио-
графия за творчеството на кръстю сарафов“ от надежда тихова – с. 121-151.) издателство 
„наука и изкуство“, с., 1953, 152 с.

1954
Дългогодишен театрален деятел. на 22 септември т.г. иван п. георгиев, един от старите наши 

театрални деятели, навърши 60-годишна възраст и 35-годишна театрална дейност... театър, 
1954, бр. 10, с. 46.

За 35-годишната дейност на артиста ст. кортенски. театър, 1954, бр. 7, с. 62-63.
милев, георги. За фактическия репертоар на театрите. театър, 1954, бр. 5, с. 13-15. 
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1955
андонов, мицо. Бележки за репертоара на театрите и за изпълнението му през миналия сезон. 

театър, 1955, бр. 10, с. 25-30.
атанасов, Борис. стопанската сметка като фактор за развитието на театралното изкуство. театър, 

1955, бр. 6, с. 59-64.
георги крънзов на петдесет години. театър, 1955, бр. 10, с. 74.
За репертоара на народните театри и театралните художествени колективи в окръга. отечествен 

зов (Враца), бр. 565, 13.10.1955, с. 1.
иванов, Вичо. коста трандафилов. За тридесет и петгодишната му театрална дейност. театър, 

1955, бр. 11, с. 21-24.
иван радев на 60 години. театър, 1955, бр. 1, с. 74.
милица атанасова ерато. (некролог за починалата на 25.3.1955 г. актриса, навършила 60 години.) 

театър, 1955, бр. 4, с. 80.
молевски, георги. неотложна задача. театър, 1955, бр. 11, с. 39-42.
народен театър – Враца. театър, 1955, бр. 9, с. 80.
свежин, ив. (иван теофилов). Христо казанджиев. (некролог.) театър, 1955, бр. 10, с. 80.
чествуване на артиста никола антонов попов. театър, 1955, бр. 12, с. 67-68. 
четиридесетгодишна дейност на актьора стефан георгиев. театър, 1955, бр. 11, с. 66.

1956
ангел станев-гелето. (некролог за сценичния работник от Врачанския театър.) театър, 1956, бр. 

3, с. 80.
Диков, ив. За какво идват такива в театъра? отечествен зов (Враца), бр. 681, 25.11.1956, с. 2.
маркова, г. Бележки из историята на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 671, 21.10.1956.
нови постановки. театър, 1956, бр. 9, с. 95-96.
панов, Димитър. така започна всичко. отечествен зов (Враца), бр. 671, 21.10.1956.
чернев, м. какво ще гледаме във Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 665, 30.9.1956, с. 1.

1957
андонов, мицо. по въпроса за ръководствата и съставите на театрите. театър, 1957, бр. 7, с. 3-12.
Въпросът за мястото на българската драма в репертоарите на държавните театри. (съвещание, в 

което изказвания е направил и директорът на театъра Димитър панов.) театър, 1957, бр. 
12, с. 67-74.

георгиев, Виктор. актрисата. (За надежда Вакъвчиева.) отечествен фронт, бр. 4151, 29.12.1957.
иванова, а(на). пред новия театрален сезон. отечествен зов (Враца), бр. 767, 26.9.1957, с. 4.
иванова, ана. културни прояви в страната. Враца. народна култура, бр. 38, 12.10.1957, с. 4.
какво ще представят извънстоличните театри до края на сезона 1956-1957 година. театър, 1957, 

бр. 2, с. 105-106.
крънзов, георги. полезен почин. (За съвещание по проблемите на драматурзите в театрите, където 

се е изказал и директорът на театъра Димитър панов.) народна култура, бр. 2, 2.2.1957, с. 6.
крънзов, георги. неуморен театрален труженик. народният артист тачо танев на 75 години. 

театър, 1957, бр. 11, с. 32-36.
леви, Вики. при юбилярите. (разговор с актьорите петър кючуков и надежда Вакъвчиева.) Ве-

черни новини, бр. 1978, 26.12.1957. 
михайлов, м. културни прояви в страната. Враца. народна култура, бр. 39, 19.10.1957, с. 2.
обсъждане работата на младите актьори от Врачанския народен театър. отечествен зов (Враца), 

бр. 707, 3.3.1957, с. 4.
парушев, николай. За младите в един театър. народна култура, бр. 6, 2.3.1957, с. 6.
прегледи на театралното изкуство. народна култура, бр. 44, 23.11.1957, с. 1.
първото национално съвещание на драматурзите от народните театри в страната. (Включително 

изказване на директора на театъра Димитър панов.) театър, 1957, 2, с. 96-99.
резюме на изказванията на разширеното съвещание по някои въпроси около комплектуването на 

съставите. (Включва и изказване на директора на театъра Димитър панов.) театър, 1957, 
бр. 7, с. 66-71.

репертоарът на театрите за новия сезон. народна култура, бр. 28, 3.8.1957, с. 4.
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станев, т. Врачанският театър в Бяла слатина. отечествен зов (Враца), бр. 783, 5.11.1957, с. 3.
танчев, стоян. пред новия театрален сезон. Врачанският театър се готви да отбележи 20 год. 

творческа дейност. отечествен зов (Враца), бр. 767, 20.9.1957, с. 4.
цялата страна се готви за великия празник. Декада на съветската пиеса. народна култура, бр. 41, 

2.11.1957, с. 1-2.
1958

В., п. четвърт век сценична дейност. (За актрисата надежда Вакъвчиева.) театър, 1958, бр. 2, с. 
80-81.

Врачанският театър на село. отечествен зов (Враца), бр. 128, 4.11.1959, с. 4.
георгиев, Хр. (директор на театъра). Драматичното изкуство близо до народа. (За предстоящия 

творчески сезон.) отечествен зов (Враца), бр. 880 (74), 27.6.1958, с. 4.
Дачев, цако. стоплят и задължават. отечествен зов (Враца), бр. 856 (50), 30.4.1958, с. 6.
Дж(урова), р(айна). Вяра Делчева на 50 години. театър, 1958, бр. 4, с. 76.
Зидаров, камен. съвещание за репертоара на театрите. септември, 1958, бр. 1, с.152-155.
Зрителите предлагат. отечествен зов (Враца), бр. 812, 17.1.1958, с. 4.
иванова, ана. пример достоен за подражание. (по повод пенсионирането на актьора итко стоя-

нов.) отечествен зов (Враца), бр. 100, 30.8.1958, с. 8.
иванова, ана. пред откриването на новия театрален сезон. отечествен зов (Враца), бр. 104, 

12.9.1958, с. 2. 
иванова, ана. В подготовка на предстоящия преглед на българската драма и театър. отечествен 

зов (Враца), бр. 50, 29.4.1959, с. 4. 
калев, Ж. артистът иван симеонов на 60 години. театър, 1958, бр. 8, с. 82-83. 
кръстев, Бор. стефчо киров. (некролог.) театър, 1958, бр. 11, с. 78-79. 
мавродиев, Васил. Юбилеят на цвета иванова. театър, 1958, бр. 7, с. 80-81.
найденов, Владимир (режисьор, зав.театралната секция при окръжния методически кабинет). 

какво е нужно, за да се постави една пиеса. отечествен зов (Враца), бр. 115 10.10.1958, с. 4.
николай тодоров награден с орден „кирил и методий“ І степен. (съобщение на Бта за наградата 

на режисьора на Врачанския театър.) отечествен зов (Враца), бр. 59, 22.5.1959, с. 1.
николов, цв. четиридесет години на сцената. (За итко стоянов.) театър, 1958, бр. 7, с. 81 и 84.
николов, цвятко. новата година – година на творчески търсения. отечествен зов (Враца), бр. 151, 

31.12.1958, с. 3
николов, цвятко четиридесет години на сцената. (За актьора итко стоянов.) театър, 1958, бр. 7, 

с. 81 и 84.
съвещание в министерството на народната просвета и култура. (В него участва и Димитър панов.) 

театър, 1958, бр. 5, с. 72-76.
1959

Врачанският народен театър между народа. театър, 1959, бр. 2, с. 82.
георгиев, Христо. резултати от пунктовия преглед на българската драма и театър в плевен. оте-

чествен зов (Враца), бр. 66, 10.6.1959, с. 2.
и., а. никола попов. (некролог.) театър, 1959, бр. 7, с. 82-83.
иванова, а. прегледът на българската драма. Враца. театър, 1959, бр. 3, с. 64-65.
иванова, ана (драматург на театъра). народен театър – Враца. В „национален преглед на българ-

ската драма и театър“, издание на министерството на просветата и културата, съюза на 
българските писатели, профсъюза на работниците по просветата и културата, съюза на 
българските художници, с., 1959, с. 21.

иванова, ана. В подготовка за предстоящия преглед на българската драма и театър. отечествен 
зов (Враца), бр. 59, 22.5.1959, с. 1.

илиев, Хр. актьорът цвятко николов. (творчески портрет.) отечествен зов (Враца), бр. 84, 
22.7.1959, с. 4.

николай тодоров-Фол награден с орден „кирил и методий“ – I степен. (по случай 60-годишнината 
му и неговите 30 години в българския театър.) отечествен зов (Враца), бр. 59, 22.5.1959, с. 1.

с репортажен бележник... Във Враца. театър, 1959, бр. 5, с. 51-54.
трайков, никола. 35 години на сцената на родния театър. (За актрисата ангелина георгиева.) 

театър, 1959, бр. 2, с. 84-85.
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1960
Баберков, г. някои мисли за репертоара на нашия театър. отечествен зов (Враца), бр. 88, 20.7.1960, 

с. 4.
Драганов, В. Врачанският народен театър през новия сезон. отечествен зов (Враца), бр. 127, 

18.10.1960, с. 4. 
Драганов, В. тесните връзки между зрителите, театъра и операта са наложителни. отечествен зов 

(Враца), бр. 130, 25.10.1960, с. 4.
иванова, а. обичам театъра и искам да му помогна. (В рубриката „Даваме думата на зрителите“.) 

отечествен зов (Враца), бр. 48, 22.4.1960, с. 4.
казанджиев, н. пролетта на артиста. (по повод юбилея на стефан кортенски – 40 години сце-

нична дейност, който ще бъде отбелязан на 26.3.1960 г.) комсомолска искра (пловдив), бр. 
9, 29.2.1960, с. 3.

модева, цветана. на актрисата Зора македонска пожелаваме творчески сили и дълъг живот. 
(творчески портрет). отечествен зов (Враца), бр. 28, 6.3.1960, с. 3.

модева, цв(етана). тържествена вечер за юбиляра стефан петров. отечествен зов (Враца), бр. 
34, 20.3.1960, с. 2.

модева, цв(етана). За театъра трябва да се пише. (В рубриката „имат думата театралните работ-
ници“.) отечествен зов (Враца), бр. 73, 22.6.1960, с. 4.

четиридесет години в театъра. (За стефан кортенски.) театър, 1960, бр. 4, с. 80.

1961
Баберков, г. към по-големи творчески успехи! отечествен зов (Враца), бр. 121, 12.10.1961, с. 4.
Борисов, илия. Вратите на театъра отново се разтварят. отечествен зов (Враца), бр. 30, 11.3.1961, 

с. 1.
Врачански артист на националния екран. (За цвятко николов.) отечествен зов (Враца), бр. 135, 

14.11.1961, с. 4.
каменов, Христо. Врачанският народен театър пред новия сезон. отечествен зов (Враца), бр. 108, 

12.9.1961, с.4. 
модева, цв(етана). обновеният театър. отечествен зов (Враца), бр. 29, 9.3.1961, с. 2.
модева, цветана. пред откриването на новия театрален сезон. (съдържа и репертоарния план на 

театъра за новия сезон.) отечествен зов (Враца), бр. 120, 10.10.1961, с. 1.
орлинов, орлин. кога „Бабината питка“ ще се търкулне и към нашия театър? отечествен зов 

(Враца), бр. 141, 28.11.1961, с. 4.
1962

30 години театрална дейност на актрисата Зора македонска. издание на народен театър – Враца, 
1962, 16 с.

апостолова, лилия Златева. моето пожелание. отечествен зов (Враца), бр. 28, 8.3.1962, с. 4.
Борисов, ив. съветникът – актьор. (В рубриката „наши кандидати“.) отечествен зов (Враца), бр. 

22, 22.2.1962, с. 4.
Вълов, иван. театърът – желан гост и приятел. народна култура, бр. 11, 17.3.1962.
гочев, гочо. театър съвременен, театър художествен. Бележки от една конференция. отечествен 

фронт, бр. 5457, 20.3.1962.
мавродиев, Васил. четиридесет години на сцената. (За Димитър панов.) театър, 1962, бр. 4, с. 51-52. 
михайлов, Веселин. Да пестим повече и в театрите... народна култура, бр. 25, 23.6.1962.
николов, цвятко. новото във Врачанския театър: през новия театрален сезон. отечествен зов 

(Враца), бр. 105, 6.9.1962, с. 4.
тихолова, цв. 30 години на сцената. (творчески портрет на Зора македонска.) отечествен зов 

(Враца), бр. 75, 28.6.1962, с. 4.
трифонов, г(еорги). артистите от Врачанския театър – приятели на работниците от текстилния 

комбинат. отечествен зов (Враца), бр. 126, 25.10.1962, с. 4.

1963
25 години Врачански народен театър. (страница посветена на юбилея на Врачанския театър. 

съдържа спомени на стефан кортенски „така започнахме“, на актрисата мила савова 
„Щастлива съм...“, на реквизитора Васил рангелов „няма ги вече ония трудности“, кратки 
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откъси от статии, публикувани през годините в различни периодични издания „ехо от ап-
лодисментите“, материала „Зрителите – за своя театър“, мисли и афоризми на николай Фол 
и орлин Василев, снимка на колектива на театъра с кръстьо сарафов – сезон 1939/1940, 
снимка от „чернозем“.) отечествен зов (Враца), бр. 120, 8.10.1963, с. 4.

В., ал. ...и във Враца. (В рубриката „В перспективата на прегледа“.) театър, 1963, бр. 6, с. 43-44.
Веселинов, Йордан. ради тамамджиев – актьор-комунист. (Биографичен очерк.) театър, 1963, 

бр. 12, с. 25.
герасков, ал. първият спектакъл: 25 години Врачански народен театър. отечествен зов (Враца), 

бр. 80, 6.7.1963, с. 2.
За високо идейно, комунистическо изкуство! (текстове на режисьора Веселин михайлов, поета 

константин павлов, скулптора цвятко Йорданов и писателя кирил торомански по повод 
срещата на политбюро на цк на Бкп с дейци на културния фронт.) отечествен зов (Враца), 
бр. 50, 27.4.1965, с. 1.

костов, антим. началото. първият сезон на театъра. (В рубриката „25 години Врачански народен 
театър“. съдържа и снимка на стефан кортенски – първият директор на театъра, и снимка 
от „пристанала“ – първата постановка на театъра.) отечествен зов (Враца), бр. 61-62, 
23.5.1963, с. 4.

костов, антим. трудните стъпки на втория и третия сезон. (В рубриката „25 години Врачански 
народен театър“.) отечествен зов (Враца), бр. 103, 29.8.1963, с. 4.

костов, антим. когато над Дунав се мръкне..: (В рубриката „25 години Врачански народен театър“.) 
отечествен зов (Враца), бр. 111, 17.9.1963, с. 2.

костов, антим. първи стъпки след победата (В рубриката „25 години Врачански народен театър“.) 
отечествен зов (Враца), бр. 117, 1.10.1963, с. 4.

костов, антим. 25 години Врачански театър. кооперативно село, бр. 231, 2.10.1963.
костов, антим. Двадесет и пет години Врачански народен театър. театър, 1963, бр. 12, с. 26-28.
крънзов, георги. театър и драматургия. статии. издателство „Български писател“, с., 1963, 176 с.
мавродиев, Васил. Яворовите драми в борба за сцена. театър, 1963, бр. 7, с. 32-34.
мавродиев, Васил. един век българо-полски театрални връзки. театър, 1963, бр. 9, с. 32-36.
найденов, Христо. театър-юбиляр. отечествен фронт, 10.10.1963.
панов, Димитър. републико наша, здравей! (В рубриката „25 години Врачански народен театър“.) 

отечествен зов (Враца), бр. 114, 24.9.1963, с. 2.
пред прегледа на българската драма и театър. отечествен зов (Враца), бр. 143, 30.11.1963, с. 1.
славчева, с(оня). актьор-общественик. (За ради тамамджиев.) литературен фронт, бр. 26, 

27.6.1963, с. 3.
ст(ефанов), В(асил) и п. Б. В началото на решителната фаза.(В рубриката „В перспективата на 

прегледа“, разговори с директори на театри, включително с пенка Дамянова.) театър, 1963, 
бр. 10, с. 16-21.

творческо всекидневие. 25 години от своето създаване празнува Врачанския народен театър... 
литературен фронт, бр. 42, 17.10.1963, с. 4.

театрален празник във Враца. народна култура, 12.10.1963.
театър-юбиляр. 25 години Врачански народен театър. отечествен зов (Враца), бр. 120, 8.10.1963, с. 1.
торомански, кирил. тревожно!... отечествен зов (Враца), бр. 6, 15.1.1963.
Фуренски, цветан. тържествено чествуване 25-годишнината на Врачанския народен театър. оте-

чествен зов (Враца), бр. 121, 10.10.1963.
Христов, п. и ил. Борисов. Двадесет и пет години Врачански театър. работническо дело, бр. 100, 

10.4.1963.
1964

мавродиев, Васил. Шекспир в България. театър, 1964, бр. 4, с. 3036.
месечков, недялко. марта мянкова. (некролог.) театър, 1964, бр. 10, с. 50.
м(есечков), н(едялко). константин Хаджиминев. (некролог.) театър, 1964, бр. 10, с. 51. 
минков, ц. (дописник). Другари от Врачанския театър, елате при нас. (Дописка от козлодуй.) 

отечествен зов (Враца), бр. 151, 26.12.1964, с. 1.
ненчовски, т. актьорът цвятко николов. (творчески портрет.) отечествен зов, приложение „Дъга“ 

(Враца), бр. 12, 30.1.1964, с. 2.
Фуренски, цветан. една горчива равносметка: пред прегледа на съвременната българска драма и 

театър. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 48, 25.4.1964, с. 1-2.
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чернев, милко и цв. Фуренски. Да върнем театъра на зрителя! (разговор с новия директор на теа-
търа евгени генов.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 102, 29.8.1964, с. 1 и 4.

1965
Борисов, ил. на театър във Враца. работническо дело, 21.5.1965.
Диалог в края на сезона. (разговор с директора на театъра евгени генов.) отечествен зов (Враца), 

бр. 70, 17.6.1965, с. 2.
костов, к. новото в театралния афиш. отечествен зов (Враца), бр. 128, 2.11.1965, с. 4.
маринов, Викенти. Възмъжаване. (портрет на режисьора кирил каменов.) пулс (притурка на 

вестник „народна младеж“), 23.8.1965, с. 2.
маркова, горка и михаил Величков. три дни от живота на един театър. театър, 1965, бр. 5, с. 19-25.
месечков, недялко. матей тодоров. (некролог.) театър, 1965, бр. 9, с. 50. (бил е и във Враца, 

роден е през 1896)) 
ненчовски, тодор. свой дом е сцената. творчески портрет на артиста иван томов. отечествен 

зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 25, 2.3.1965, с. 4. 
Фуренски, цветан. още една стъпка по пътя. творчески портрет на артистката ралица Димова. 

отечествен зов (приложение Дъга), бр. 65, 5.6.1965, с. 1-2.
чернев, милко. модерно, искрено... (портрет на художника антон гюков.) отечествен зов, при-

ложение „Дъга“ (Враца), бр. 75, 29.6.1965, с. 2.

1966
атанасова, надежда (драматург на театъра). В новия репертоар – хуманната тема за истината в 

живота. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 75, 23.6.1966, с. 1-2.
атанасов, надежда (драматург на театъра). 30 години на сцената. (портрет на иван атанасов.) 

отечествен зов (Враца), бр. 125, 20.10.1966, с. 4.
м., В. ангелина георгиева. (Биографичен очерк за актрисата.) театър, 1966, бр. 10, с. 37-38.
михайлов, Веселин. репертоарът на Врачанския театър през новия сезон. отечествен зов (Враца), 

бр.119, 6.10.1966, с. 2.
нови срещи. (разговор с директора на театъра Христо лъжев.) отечествен зов, приложение „Дъга“ 

(Враца), бр. 103, 27.8.1966, с. 1 и 3.
снимка на Джуни александрова, която е класирана на първо място в националния конкурс за 

изпълнение на Ботеви произведения. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 75, 
23.6.1966, с. 4.

театрите през новия сезон. (разговори с театрални директори, включително с директора на театъра 
Христо лъжев за изминалия сезон и предстоящите постановки.) театър, 1966, бр. 11, с. 19-29.

успех на врачански артист. (на национален конкурс-рецитал на хумористични творби е получил 
II награда тодор георгиев.) отечествен зов (Враца), бр. 75, 23.6.1966, с. 1.

Фуренски, цв. три срещи с един актьор. (портрет на никола Дадов.) отечествен зов, приложение 
„Дъга“ (Враца), бр. 24, 24.2.1966, с. 1 и 4.

1967
иде театрална есен... отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 106, 7.9.1967, с. 1.
лъжев, Христо (директор на театъра). нов театрален сезон – нови тревоги. отечествен зов, при-

ложение „Дъга“ (Враца), бр. 39, 1.4.1967, с. 2.
мавродиев, Васил. Българският театър под знака на октомврийската революция. пламък, 1967, 

бр. 8, с. 81-86; бр. 9, с. 85-91.
найден траянов. (некролог.) театър, 1967, бр. 2, с. 54.
стоилов, Богомил. цял един свят... (портрет на цвятко николов в рубриката „творците на нашия 

град“.) комсомолска искра (пловдив), бр. 29, 10.7.1967, с. 5.
т., ц. пред новия театрален сезон. отечествен зов (Враца), бр. 101, 29.8.1967, с. 1.

1968
Врачански артисти в киното. отечествен зов (Враца), бр. 43, 11.4.1968, с. 4.
За учителите и за себе си... разговор със заслужилият артист цвятко николов. театър, 1968, бр. 

5, с. 30-31.
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икономов, никола. между изкуството и живота. (съдържа и продължение на спомените, написано 
от пенка икономова – с. 248-355). издателство „народна младеж“, с., 1968, 356 с.

календар. (За гримьора-перукер георги сачанов.) театър, 1968, бр. 6, с. 50.
камерен театър във Враца. (съобщение за откриването.) работническо дело, бр. 42, 11.2.1968.
к., г. свежи сили във Врачанския театър. (разговор с директора на театъра Христо лъжев.) оте-

чествен зов (Враца), бр. 107, 14.9.1968, с. 4.
костов, а. радич радичев навърши 80 години... (Биографичен очерк за актьора.) театър, 1968, 

бр. 10, с. 36.
културни вести. (За промените в състава на театъра.) отечествен зов (Враца), бр. 95, 15.8.1968, с. 1.
м(авродиев), В(асил). календар. (За мара пенкова по повод 65-годишнината ѝ.) театър, 1968, 

бр. 5, с. 55.
м(авродиев), В(асил). календар. (За Борис Денизов.) театър, 1968, бр. 10, с. 36.
месечков, н(едялко). Зора македонска. (некролог.) театър, 1968, бр. 7, с. 54.
мечева, л. иванка ангелова. (по повод 2 години от смъртта на актрисата.) театър, 1968, бр. 2, с. 44.
многозначни ориентири. (информация за предишните национални прегледи.) театър, 1968, бр. 

7, с. 7-8.
монолог за деня. среща с артиста илия чакъров. отечествен зов (Враца), бр. 60, 23.5.1968, с. 3.
сезон 68-69. нашата амбиция: Да се явим в софия със собствена постановка. предсезонно интервю 

с директора на Врачанския драматичен театър Христо лъжев. отечествен зов, приложение 
„Дъга“ (Враца), бр. 75, 29.6.1968, с. 1-2.

ненчовски, т(одор). Врачанският драматичен театър. състояние и проблеми. отечествен зов, 
приложение „Дъга“ (Враца), бр. 50, 27.4.1968, с. 1 и 4.

обсъждане във Врачанския театър. (на годишната продукция през сезон 1967/1968 г.) информация 
(Бюлетин на съюза на артистите в България), 1968, бр. 8, с. 31-32.

1969
Брадистилова, маргарита. последно интервю. (разговор с режисьора николай Фол, направено във 

връзка с 70-годишнината му и два месеца преди да почине.) театър, 1969, бр. 3, с. 55-56.
Васев, Василен. камерният театър. театър, 1969, бр. 3, с. 21-26.
Драматичният театър във Враца. (Директорът Васил луканов отговаря на „Дъга“ по повод камерния 

театър.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 139, 29.11.1969, с. 4.
канушев, Димитър. цвятко николов. (некролог.) народна култура, бр. 46, 15.11.1969, с. 2.
карданов, георги. негов първи и последен дом. (портрет на георги горанов.) отечествен зов 

(Враца), бр. 58, 24.5.1969, с. 3.
к., В. Започва новият театрален сезон. отечествен зов (Враца), бр. 96, 21.8.1969, с. 1.
к., г. „изкуството да бъдеш зрител“. (среща с режисьора леон Даниел.) отечествен зов (Враца), 

бр. 14, 4.2.1969, с. 1.
костов, ант(им). николай Фол на 70 години. (творчески портрет.) отечествен зов (Враца), бр. 

10, 25.1.1969, с. 2.
културна хроника. (За срещата с режисьора леон Даниел, провела се на 10.2.1969 г.) отечествен 

зов (Враца), бр. 18, 13.2.1969, с. 1.
л., кр. Да имаш и да нямаш. (За залата на камерния театър във Враца.) отечествен зов, приложение 

„Дъга“ (Враца), бр. 128, 1.11.1969, с. 4. 
люцканов, илия (драматург на театъра). проверка на творческите възможности. IV национален 

преглед на българската драма и театър. отечествен зов (Враца), бр. 43, 15.4.1969, с. 4.
м., В. творец на извънстоличния театър. (За 70-годишнината на любен атанасов попов.) театър, 

1969, бр. 7, с. 37.
паунов, Димитър. един от старите майстори. (За 70-годишнината на петър кючуков.) театър, 

1969, бр. 7, с. 35-36.
петров, ангел. Двадесет години на сцената. актьорът на Врачанския драматичен театър павел 

савов навърши 50 години, от които 20 е посветил на театъра. Шест години вече той играе 
на врачанска сцева. отечествен зов (Враца), бр. 138, 27.11.1969, с. 4.

прощаване с приятеля, човека и артиста. (по повод смъртта на цвятко николов.) отечествен зов 
(Враца), бр. 133, 15.11.1969, с. 1.

стоилов, Богомил. актьор на правдата. (За Димитър панов.) театър, 1969, бр. 7, с. 22-28.
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стоилов, Богомил. мъжеството да живееш в изкуството. почина заслужилият артист цвятко 
николов. комсомолска искра (пловдив), бр. 46, 17.11.1969, с. 4.

Фол, николай. авторът пред рампата. проблеми на изкуството, 1969, бр. 2, с. 57-61.
цвятко николов. (портрет на актьора, по повод смъртта му.) театър, 1969, бр. 11, с. 59.
чернев, милко. театрална дейност. 100 години народно читалище във Враца. отечествен зов 

(Враца), бр. 52, 10.5.1969, с. 2.
1970

Ботунски, марин. Врачанският театър – проблеми, търсения, намерения. (разговор с директора на 
театъра георги молевски, режисьорите леон Даниел и георги попов, актьора иван томов 
и драматурга на театъра Върбан Велчев.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 
128, 31.10.1970, с. 1-2.

Васев, Василен. изкуството на живия човешки отклик. кина македонска. (портрет.) театър, 1970, 
бр. 7, с. 25-27.

Високи отличия за артисти от Враца. (Втори национален преглед за пиеса с младежка тема.) оте-
чествен зов (Враца), бр. 65, 4.6.1970, с. 1. 

Врачански актьори на екрана. отечествен зов (Враца), бр. 110, 19.9.1970, с. 4.
Врачанският драматичен театър пред новия сезон. (разговор с драматурга на театъра Върбан 

Велчев.) отечествен зов (Враца), бр. 58 (2893), 6.8.1971, с. 1-2.
грудев, стефан. кръстьо сарафов. Жизнен и творчески път. издателство „наука и изкуство“, с., 

1970, 284 с.
карданов, георги. никола анастасов пред „панорама“. (разговор с актьора.) отечествен зов 

(Враца), бр. 31, 14.3.1970, с. 4.
карданов, георги. любов, която не остарява: 25 години на сцената. (портрет на иван гайдарджиев.) 

отечествен зов (Враца), бр. 39, 2.4.1970, с. 4.
карданов, георги. една среща с григор Вачков. отечествен зов (Враца), бр. 43, 11.4.1970, с. 4.
месечков, недялко. редицата на старите актьори. театър, 1970, бр. 10, с. 64-67.
„нашият път започна от Враца“. срещи с любими артисти. (среща във Враца с григор Вачков, 

георги черкелов, никола анастасов и режисьора любомир Шарланджиев.) отечествен зов 
(Враца), бр. 24, 26.2.1970, с. 1.

Христов, цанко. Да воюваш. (портрет на Юлия ганчева.) отечествен зов, приложение „Дъга“ 
(Враца), бр. 37, 28.3.1970, с. 4.

чайковски, георги. голяма артистка, писателка, общественичка. (За актрисата роза попова.) оте-
чествен зов (Враца), бр. 78, 4.7.1970, с. 4.

чернев, милко. Живот в театъра. (разговор с иван атанасов.) отечествен зов, приложение „Дъга“ 
(Враца), бр. 139, 28.11.1970, с. 4.

1971
Бояджиев, атанас. Димитър панов. (творчески портрет.) издателство „наука и изкуство“, с., 

1971, 76 с.
Велчев, Върбан. Врачанският драматичен театър през новия сезон. (За репертоара и конкретните 

изяви на актьорите.) отечествен зов (приложение Дъга), бр. 58, 6.8.1971, с. 1-2.
иванов, Вичо. личност в живота и в изкуството. коста трендафилов. театър, 1971, бр. 6, с. 51-54.
карданов, георги. момъкът на мелпомена. (портрет на георги стефанов.) отечествен зов, при-

ложение „Дъга“ (Враца), бр. 4, 29.1.1971, с. 2.
клуб на актьора. (За откриването на клуба на актьора в сградата на театъра.) отечествен зов 

(Враца), бр. 30, 30.4.1971.
културна хроника. (За гостуване на проф. любомир тенев във Враца.) отечествен зов (Враца), 

бр. 11, 23.2.1971.
месечков, недялко. редицата на старите актьори. (по повод смъртта на редица театрали, вклю-

чително за атанас Христов, радич радичев, стефан петров-Зигото, иван радев и иван п. 
георгиев-пепеляша.) театър, 1971, бр. 10, с. 64-67.

моето творчество в две години. (анкета. сред творците, отговорили на анкетата, са и режисьорът 
николай колов, актьорът Веселин Вълков.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), 
бр. 97, 24.12.1971, с. 2.

полянов, Владимир. Две премиери. театър, 1971, бр. 4, с. 26-29.
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при Димитър панов. с вяра и искреност в изкуството. (разговор с актьора.) театър, 1971, бр. 4, 
с. 5-8.

при преслав петров. пътят на актьора. (разговор с актьора, който е започнал във Врачанския 
театър.) театър, 1971, бр. 12, с. 3-5.

разговор на актьори от извънстолични театри. (участва и петър тасев.) театър, 1971, бр. 9, с. 16-27.
Фол, николай. театър в антрактите. издателство „народна младеж“, с., 1971, 124 с.
Христов, павел. преди да се вдигне завесата... (разговор със заместник-директора на театъра иван 

томов за плановете за новия сезон.) кооперативно село, бр. 202, 31.8.1971.

1972
Бончев, георги. амбиция: Враца с истински професионален театър! (разговор с новия директор 

на театъра Дамян антонов.) отечествен зов (Враца), бр. 66, 29.8.1972, с. 8.
Велчев, Върбан. Вик за театър. (портрет на никола Дадов по повод неговата 50-годишнина.) 

кДк-Враца’72, 24.5.1972, с. 5.
Врачански актьори се снимат. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 8, 28.1.1972, с. 4.
Врачанският драматичен театър пред новия сезон. (разговор с драматурга на театъра Върбан 

Велчев.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 58, 6.8.1971, с. 1-2.
карданов, георги. едно творческо съзряване. (портрет на Веско Зехиров.) отечествен зов, при-

ложение „Дъга“ (Враца), бр. 8, 28.1.1972, с. 2.
карданов, георги. „обичам младия зрител“. актрисата нина станимирова пред „младежка три-

буна“. (разговор с актрисата.) отечествен зов (Враца), бр. 97, 15.12.1972, с. 9.
начев, спас. „Да го научим да разбира изкуството“. (В рубриката „разговаряме за младия зрител“.) 

отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 85, 3.11.1972, с. 7.
ненчовски, тодор. В края на театралния сезон. (преглед на работата на театъра през сезон 1972 

– 1973.) отечествен зов (Враца), бр. 44, 8.6.1972, с. 16.
петров, ангел. пътят на актьора – към бригадирите. (За ивайло Диков.) отечествен зов, прило-

жение „Дъга“ (Враца), бр. 75, 29.9.1972, с. 7.
петров, ангел. киното и врачанските актьори. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 

85, 3.11.1972, с. 6.
1973

андровски, к(ирил). Врачанският театър през новия сезон. Вечерни новини, бр. 6813, 4.9.1973.
Бончев, георги. театър се прави от талантливи актьори. (разговор с Димитър панов.) отечествен 

зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 7, 26.1.1973, с. 6.
Бончев, георги. истината – в живота и на сцената. (портрет на никола Дадов.) отечествен зов, 

приложение „Дъга“ (Враца), бр. 25, 1.4.1973, с. 1 и 6.
Бончев, георги. Врачанският театър пред своя нов сезон. За директор на театъра е назначен н.а. 

иван кондов. обновление в режисьорското звено. нова свежа струя артисти. с любов и 
преданост към театъра. отечествен зов (Враца), бр. 68, 31.8.1973, с. 3. 

Велчев, Върбан. Ведър талант. (портрет на Веселин Вълков.) отечествен зов (Враца), бр. 16, 
1.3.1973, с. 5.

Враца трябва да има държавен куклен театър! отечествен зов (Враца), бр. 99, 24.12.1973, с. 8.
Диалогът: актьорът и зрителят. Двеминутно интервю. (с директора на театъра актьора иван 

кондов). отечествен зов (Враца), бр. 88, 13.11.1973, с. 1 и8.
игнатова, евдокия. многозвучието на таланта. (портрет на леда тасева.) отечествен зов, прило-

жение „Дъга“ (Враца), бр. 58, 27.7.1973, с. 6.
карданов, георги. поезията – мост към съвремието. (разговор с Джуни александрова.) отечествен 

зов (Враца), бр. 10, 8.2.1973, с. 7.
карданов, георги. митко Бомбата разказва. (разговор с григор Вачков.) отечествен зов (Враца), 

бр. 34, 4.5.1973, с. 7.
карданов, георги. любовта ме доведе в България. (разговор с Владимир смирнов.) отечествен 

зов, приложение „младежка трибуна“ (Враца), бр. 80, 16.10.1973, с. 3.
мавродиев, Васил. островски в България. театър, 1973, бр. 3, с. 18-20.
митрофанова, недялка. тяхната творческа биография започна. (За младите актьори румяна гай-

танджиева и александър александров.) отечествен зов, приложение „младежка трибуна“ 
(Враца), бр. 90, 20.11.1973, с. 1 и 3.

ненчовски, тодор. В края на театралния сезон. отечествен зов (Враца), бр. 44, 8.6.1973, с. 6.
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Харизанов, Васил. театралната сцена във Враца през 1936 г. по страниците на полицейските архиви. 
(съветската пиеса „чудната сплав“ на режисьора георги костов е представена на врачанска 
сцена през 1936 г.) отечествен зов (Враца), бр. 83, 26.10.1973, с. 5.

1974
александров, георги. много шум за нищо! (За камерния театър.) отечествен зов, приложение 

„Дъга“ (Враца), бр. 8, 28.1.1974, с. 8.
ангелов, Веселин. на прага на мелпомена. (портрет на иван Бодуров.) отечествен зов (Враца), 

бр. 46, 14.6.1974, с. 4.
андровски, кирил. Богат театрален сезон. Вечерни новини, бр. 7111, 3.10.1974.
Бончев, георги. Безименна звезда. (портрет на актьора никола Ферденандов.) отечествен зов, 

приложение „Дъга“ (Враца), бр. 18, 4.3.1974, с. 6.
Бончев, георги. и един актьор пътува. (портрет на матей иванов.) отечествен зов, приложение 

„Дъга“ (Враца), бр. 34, 29.4.1974, с. 2.
Велчев, Върбан. режисьорът иван кондов. кДк’74, (Враца), 9.9.1974, с. 5.
Врачанският театър в Благоевград: пети национален преглед на българската драма и театър. оте-

чествен зов (Враца), бр. 37, 13.5.1974, с. 16. 
Врачанският театър пред новия сезон. кДк’74, (Враца), 9.9.1974, с. 2.
иванова, ана. с младостта на творческия си дух. (участието в V-ти национален преглед на българ-

ската драма и театър.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 40, 23.5.1974, с. 2.
мавродиев, Васил. социалистическият ни театър извън България. театър, 1974, бр. 9, с. 52-54.
на врачанска сцена – нови актьори. (представени са надя кисякова, ангел Христозов, петър 

пайнавелов, Васил Банов, митко марков, Христо рашков.) отечествен зов (Враца), бр. 
95, 10.12.1974.

1975
андреева, Христина. радостта от едно начало: първи стъпки на сцената (За дебюта на иван попов.) 

отечествен зов (Враца), бр. 77, 7.10.1975, с. 4.
андреева, Христина и Веселин ангелов. Ярка целенасоченост или „конникът без глава“? (разго-

вор с директора на театъра иван кондов.) отечествен зов (Враца), бр. 80, 17.10.1975, с. 5.
Вечер на хумора. отечествен зов (Враца), бр. 26, 4.4.1975.
гайдарджиев, иван. наздравица за приятеля. (За 50-годишнината на иван кондов.) отечествен 

зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 100, 26.12.1975, с. 6.
георгиев, георги. театърът е вечен. предизвикан автограф. (интервю с ангел петров.) отечествен 

зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 49, 27.6.1975, с. 2.
главното е позицията. (разговор с иван кондов.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 

16, 28.2.1975, с. 1-2-3. 
Динова-русева, Вера. Българска сценография. Български художник, с., 1975, 334 с.
Дунчев, александър. творческата лаборатория на актьора. (разговор с иван кондов.) театър, 

1975, бр. 1, с. 7-16.
иван кондов на 50 години. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 57, 25.7.1975, с. 1.
каракостов, стефан. равносметка на един театрален сезон. В „революция и сцена“, издателство 

„Български писател“, с., 1975, с. 336-340.
карданов, георги. Заслужилият артист григор Вачков: „коренът ми е в трънчовица и Враца...“. 

(разговор с актьора.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 8, 31.1.1975, с. 5.
кондов, иван. мисли за театъра. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 100, 26.12.1975, с. 6.
култура хроника. („с премиерните постановки на „Златното покритие“ от Драгомир асенов и 

„провинциални анекдоти“ от ал. Вампилов играни в мизия и оряхово, Врачанският др-
матичен театър закри своя сезон“.) отечествен зов (Враца), бр. 51, 4.7.1975, с. 3.

лирически посвещения на юбиляра. (стихове на цанко Христов, цонка илиева и Върбан Велчев 
за 50-годишнината на иван кондов.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 100, 
26.12.1975, с. 6.

маркова, параскева. Врачанският период – най-щастливият в живота ми. интервю с н.а. георги 
черкелов. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 32, 25.4.1975, с. 8.

месечков, недялко. георги крънзов на 70 години. (Биографичен портрет.) театър, 1975, бр. 11, с. 34.
минкова, красимира. изкуството е изпитание. цако Дачев. (портрет на актьора.) театър, 1975, 

бр. 11, с. 21-23.
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митрофанова, недялка. актриса с подчертано комедиен натюрел. (портрет на цветана гайдар-
джиева.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 32, 25.4.1975, с. 6.

митрофанова, недялка. „откровен, публицистичен театър“. Врачанският драматичен театър откри 
своя нов сезон. отечествен зов (Враца), бр. 75, 30.9.1975, с. 8.

цанев, стефан. иван кондов на 50 години. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 100, 
26.12.1975, с. 1 и 6.

цолов, Димитър. „провинциални“ впечатления. пулс, бр. 14, 1.7.1975, с. 13.
чернев, милко. сезон на театрални вълнения. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 

57, 25.7.1975, с. 3.
чернев, милко. Врачанският театър в дните на септември. (исторически преглед – пиеси, актьори, 

1 фотография.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 67, 29.8.1975, с. 2.

1976
Врачански актьори се снимат. отечествен зов (Враца), бр. 70, 7.9.1976, с. 5.
Във Враца: преглед на годишната програма на театъра. (от 3 до 7.5.1976 г.) отечествен зов (Враца), 

бр. 35, 4.5.1976, с. 6.
Дунчев, александър. творческата лаборатория на актьора. (разговор с актьора и режисьора иван 

кондов.) театър, 1976, бр. 1, с. 7-16.
карданов, георги. часовникът отмерва: премиера. (съдържа и разговор с директора на театъра 

николай колов.) отечествен зов (Враца), бр. 81, 15.10.1976, с. 16.
конференция за театралния сезон 1975-1976. (Включително изказване на александър Дунчев, 

наблюдател на театъра през сезона.) театър, 1976, бр. 10, с. 9-11.
митрофанова, недялка. румяна гайтанджиева. (портрет на актрисата в рубриката „млади сили“.) 

театър, 1976, бр. 8, с. 34.
награди на окръжния съвет за изкуство и култура за значителни идейно-художествени постижения 

на творци, работещи във Врачански окръг в областта на изкуството и литературата за сезона 
1975-1976 година. (театър – иван кондов, Венелин Върбанов, румяна гайтанджиева, никола 
Фердинандов, ивайло Диков.) отечествен зов (Враца), бр. 40, 21.5.1976, с. 3.

петков, павел. първото театрално представление във Враца. (нещо ново за старото време.) оте-
чествен зов (Враца), бр. 10, 6.2.1976, с. 15.

петров, ангел. никола Дадов – киноактьорът. Бележки за един изминат творчески път. отечествен 
зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 95, 3.12.1976, с. 7.

1977
Бениеш, моис. с по-голяма взискателност. антени, бр. 20, 8.5.1977.
Бончев, георги. Юбилей на една любов. (портрет на иван атанасов.) отечествен зов, приложение 

„кДк’77“ (Враца), бр. 96, 16.12.1977, с. 3.
Враца пред голям театрален празник. (За първия национален преглед на камерните постановки, 

11-17.4.1977 г.) отечествен зов (Враца), бр. 27, 5.4.1977, с. 3.
георгиева, калина. театрален сезон, богат на събития. (За предстоящите театрални форуми у нас.) 

народна култура, бр. 39, 23.9.1977, с. 4.
георгиев, иван. черти от един портрет. (За никола Дадов.) отечествен зов, приложение „Дъга“ 

(Враца), бр. 34, 29.4.1977, с. 4.
Динова-русева, Вера. георги каракашев. издателство „Български художник“, с., 1977, 168 с.
Започва юбилейният четиридесети сезон на Врачанския театър. отечествен зов (Враца), бр. 71, 

13.9.1977, с. 8.
иванова, евгения. главното изискване – съвременност. първи национален преглед на камерните 

театри. (Във Враца.) отечествен фронт, бр. 10017, 29.4.1977.
игнатова, евдокия. пътуване със сезоните... (портрет на иван гайдарджиев.) отечествен зов, 

приложение „Дъга“ (Враца), бр. 51, 1.7.1977, с. 7.
илиева, цонка. с най-чистия тон на времето. (разговор с директора на театъра николай колов.) 

отечествен зов, приложение „кДк’77“ (Враца), бр. 96, 16.12.1977, с. 3.
каракашев, Владимир. голямата правда на „малките сцени“. мисли по повод първия национален 

преглед на камерните постановки. (Във Враца.) труд, бр. 103, 6.5.1977.
карданов, георги. „Дъга“ адмирира: актьорите сред трудовите хора! отечествен зов, приложение 

„Дъга“ (Враца), бр. 34, 29.4.1977, с. 7.
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карданов, георги. успешен сезон, предстоят отговорни задачи. (разговор с директора на театъра 
николай колов.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 51, 1.7.1977, с. 1 и 3.

костов, кирил. Дванадесет години по-късно... (За I национален преглед на камерните театрални 
постановки – Враца’77.) театър, 1977, бр. 7, с. 19-22. 

награди на първия национален преглед на камерните постановки Враца`77. театър, кн. 7, 1977, с. 27.
обсъждане на театралния сезон 1976-1977 година. (участват и александър Дунчев – театрален 

наблюдател на театъра, любомир Дековски и николай колов – режисьори в театъра.) те-
атър, 1977, бр. 9, с. 25-27.

открит е националният преглед на камерните театри. отечествен зов (Враца), бр. 29, 12.4.1977, 
с. 1-2.

панчева, светлана. проблеми и търсения. (За I национален преглед на камерните театри във Враца.) 
народна култура, бр. 17, 22.4.1977, с. 4.

пламти огънят пред храма на мелпомена. (пиесите в първи национален преглед на камерните 
постановки. съдържа и текстове на автори, актьори, театрални критици, режисьори.) оте-
чествен зов (Враца), бр. 30, 15.4.1977, с. 1 и 3.

попиванова, стефка. нови творчески измерения. първият национален преглед на камерните 
театрални постановки. (Във Враца.) работническо дело, бр. 116, 26.4.1977.

резултати от националния преглед на камерните постановки. отечествен зов (Враца), бр. 31, 
19.4.1977, с. 8.

снимки от спектакли на Врачанския театър. (сцени от „Боряна“, „Да бъде забравен Херострат“, 
„тузлушка история“.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 34, 29.4.1977, с. 7.

състави на театрите за сезон 1976-1977. Драматични театри. информация. издание на съюза на 
артистите в България, 1977, бр. 1-2, с. 34-45.

театралният огън няма да загасне. Закриване на първия национален преглед на камерните поста-
новки. отечествен зов (Враца), бр. 31, 19.4.1977, с. 1.

театралният огън няма да загасне. (мнения, изказани на първия национален преглед на камерните 
постановки, от Димитър цолов „тези трудни галилеевци“, крикор азарян „аз съм за това 
пътуване“, Васил стефанов „Да правиш театър, значи да бъдеш отговорен“, кольо георгиев 
„Драматургия с философска вглъбеност“. информация за „симпозиум по проблемите на 
камерния театър“.) отечествен зов (Враца), бр. 31, 19.4.1977, с. 8.

театралният сезон – закрит. отечествен зов (Враца), бр. 50, 26.6.1977, с. 2.
цветанова, Ваня. от себе си – за хората. млади актьори на врачанска сцена. отечествен зов, 

приложение „младежка трибуна“ (Враца), бр. 3, 11.1.1977, с. 4.
цолов, Димитър. В търсене на отговора. (За I национален преглед на камерните театрални поста-

новки – Враца’77.) пулс, бр. 10, 10.5.1977, с. 12.

1978
актьорът иван атанасов на 60 години. отечествен зов (Враца), бр. 7, 24.1.1978, с. 2.
Боздуганов, никола. обликът на малките театри. народна култура, бр. 34, 25.8.1978, с. 4.
Високи почетни звания. (Включително за удостояването на никола Дадов със званието „Заслужил 

артист“.) народна култура, бр. 21, 26.5.1978, с. 5.
Високи почетни звания. (Включително за удостояването на никола Дадов със званието „Заслужил 

артист“.) театър, 1978, бр. 7, с. 3.
Врачанският театър пред своя нов сезон. За директор на театъра е назначен з.а. никола Дадов. 

отечествен зов (Враца), бр. 69, 1.9.1978, с. 1-2.
Дни на камерните театрални постановки. (24-28.4.1978 г. предстоящи представление.) отечествен 

зов (Враца), бр. 33, 25.4.1978, с. 2. 
Дни на камерните театрални постановки. (Блок текстове на катя Зехирева, гинка станчева, ана 

георгиева, калина попова, ангел геров, и „Домна ганева в „мария“.) отечествен зов 
(Враца), бр. 34, 28.4.1978, с. 8.

За да влезе зрителят в театъра... (разговор с директора на театъра никола Дадов.) отечествен зов 
(Враца), бр. 95, 1.12.1978.

иванова, ана. николай Фол. 80 години от рождението му. театър, 1978, бр. 11, с. 41-42.
и зрителят трябва да направи своята крачка. (разговор с режисьора любомир Дековски.) отечествен 

зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 91, 17.11.1978, с. 4.
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карданов, георги. мелпомена влезе в своя храм! (В новооткрития Дворец на културата във Враца.) 
отечествен зов (Враца), бр. 47, 16.6.1978, с. 2.

лалов, нано (първи секретар на ок на Бкп-Враца). До другаря иван атанасов, артист от Врачан-
ския драматичен театър... (поздравления по повод 60-годишнината на актьора и 40-годиш-
ната му сценична дейност.) отечествен зов (Враца), бр. 7, 24.1.1978, с. 1.

пред новия театрален сезон. работническо дело, 5.9.1978.

1979
Боздуганов, никола. младостта по театралните сцени. народна култура, бр. 50, 14.12.1979, с. 6.
Бончев, георги. камерният театър – изповед. (разговор с режисьора крикор азарян.) отечествен 

зов (Враца), бр. 29, 11.4.1979, с. 7.
Бончев, георги. пленник съм на този вид театър. (разговор с григор Вачков по повод „лазарица“ 

на Йордан радичков – спектакъл на сатиричния театър.) отечествен зов (Враца), бр. 30, 
13.4.1979, с. 6.

Бончев, георги. театър – творчески неспокоен, съвременен. Щрихи от една биография. (разговор с 
новия директор на театъра николай правдев) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), 
бр. 74, 28.9.1979, с. 1 и 3.

грозева, Вера. срещи и интервюта с театрални режисьори. издателство на цк на Дкмс, с., 
1979, 192 с.

Дни на камерните театрални постановки Враца’79. (2-7.4.1979 г.) отечествен зов (Враца), бр. 25, 
30.3.1979, с. 2.

Дните на камерните театрални постановки – закрити. отечествен зов (Враца), бр. 28, 10.4.1979, с. 2.
Завърши шестият зонален преглед на българската драма и театър. (публикувани са наградите.) 

отечествен зов (Враца), бр. 42, 1.6.1979, с. 3.
Започва новият театрален сезон. отечествен зов (Враца), бр. 69, 7.9.1979, с. 2.
константинова, елена и Христо Буцев. Враца: в производството „мъртви сезони“ няма. а в кул-

турата?... народна култура, бр. 18, 4.5.1979, с. 1 и 7.
наградени културни дейци. (Държавният съвет на нрБ и комитетът за култура награждават: с 

„медал за трудово отличие“ павел савов. осик-Враца награждава калчо константинов, 
катя попова и сценографа Венелин Върбанов.) отечествен зов (Враца), бр. 41, 29.5.1979, с. 2.

огънят на театралния преглед на театрите е запален. (откриване. програма.) отечествен зов 
(Враца), бр. 39, 18.5.1979, с. 1-2.

паунов, Димитър. мелпомена се бори. (съдържа очерк и за ради тамамджиев.) партиздат, с., 
1979, 248 с.

петков, павел. За живота на една актриса и врачанският епизод от него. (За роза попова.) оте-
чествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 25, 30.3.1979, с. 5.

пред шестия районен преглед на българската драма и театър. отечествен зов (Враца), бр. 38, 
15.5.1979, с. 1-2.

тошева, кристина. актьорите за своята професия. (разговори с изтъкнати актьори, включително 
с Димитър панов – с. 26-40; иван кондов – с. 98-111.) издателство „наука и изкуство“, 
с., 1979, 158 с.

цанова, елеонора. В търсене на характера. (портрет на Христо рашков.) отечествен зов (Враца), 
бр. 33, 24.4.1979, с. 5.

1980
ангелов, емил. на добър час в голямото изкуство! За най-малките зрители от Враца и окръга – 

куклен театър. (под названието куклена сцена към Драматичен театър – Враца.) отечествен 
зов (Враца), бр. 13, 15.2.1980, с. 1-2.

Боздуганов, никола. творчески доказателства на младите. (равносметка на актьорската игра на 
младите актьори на Врачанския театър за двата сезона.) отечествен зов, приложение „Дъга“ 
(Враца), бр. 3, 11.1.1980, с. 1-3.

Боздуганов, никола. плодотворни тенденции. За таланта и етиката на младите актьори от извън-
столичните театри. пулс, бр. 49, 2.12.1980, с. 9.

Боздуганов, никола. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии на те-
атралните наблюдатели. сезон 1978/1979 година“, т. 3, издание на саБ, с., 1980, с. 52-77.

Бояджиев, атанас. труден, противоречив, обнадеждаващ. (За първата половина на театралния 
сезон.) отечествен зов (Враца), бр. 11, 8.2.1980, с. 16.
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Бончев, георги. Диалог за едно творческо начало. (разговор със севелина гьорова, ана иванова, 
Валентин стойчев, Ювелина попова, никола Боздуганов, атанас Бояджиев, любомир 
Дековски и николай колов за новите постановки на театъра.) отечествен зов (Враца), бр. 
2, 8.1.1980, с. 1 и 8.

григор Вачков. (некролог.) театър ,1980, бр. 5, с. 16.
григорова, Виолета. Дните на камерните постановки – проблеми и постижения. отечествен зов 

(Враца), бр. 29, 11.4.1980, с. 1-2.
гьорова, севелина. За активно общуване със зрителите. черти от портрета на нашата млада теа-

трална режисура. пулс, бр. 18, 29.4.1980, с. 9.
гьорова, севелина. младежките групи в театрите. пулс, бр. 34, 19.8.1980, с. 8.
Дните на камерните постановки – проблеми и постижение. отечествен зов (Враца), бр. 29, 

11.4.1980, с. 1-2.
евгениева, цветана. театър – емоционален, човешки. интервюта между две представления. (с 

някои от гостиге от гостуващия във Враца сумски театър за драма и музикална комедия 
„м. с. Шчепкин“, усср.) отечествен зов (Враца), бр. 84, 28.10.1980.

една седмица с театралното изкуство на малката сцена: Закрити са дните на камерните постановки 
във Враца. отечествен зов (Враца), бр. 30, 15.4.1980, с. 2.

иванова, ана. по-дръзновени творчески цели. работническо дело, бр. 36, 7.2.1980, с. 3.
иванова, ана. Закаляване на таланта. За младите актьори от извънстоличните театри. пулс, бр. 

45, 4.11.1980, с. 10.
митрофанова, недялка. първият български театрал. (За кръстьо пишурка.) отечествен зов (Вра-

ца), бр. 7, 25.1.1980, с. 16.
митрофанова, недялка. цветана гайдарджиева. (творчески портрет.) театър, 1980, бр. 3, с. 17-18.
открити са дните на камерните постановки. отечествен зов (Враца), бр. 28, 8.4.1980, с. 1.
панов, Димитър. тези, от които се учих... (спомени, включително за работата му във Враца.) 

народна култура, бр. 12, 21.3.1980, с. 6; бр. 13, 28.3.1980, с. 4; бр. 14, 4.4.1980, с. 4; бр. 15, 
11.4.1980, с. 6; бр. 16, 18.4.1980, с. 6; бр. 18, 30.4.1980, с. 10; бр. 19, 9.5.1980, с. 4; бр. 20, 
16.5.1980, с. 9.

правдев, николай. следи от патриархалност. (портрет на иван гайдарджиев по повод неговата 
60-годишнина.) отечествен зов (Враца), бр. 49, 23.6.1980, с. 8.

правдев, николай. умението на „епизодика“. (портрет на павел савов по повод неговата 60-го-
дишнина.) отечествен зов (Враца), бр. 49, 23.6.1980, с. 8.

пред дните на камерните постановки. (7-13.4.1980 г.) отечествен зов (Враца), бр. 27, 4.4.1980, с. 1.
русинова, красимира. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии на 

театралните наблюдатели. сезон 1979/1980 година“, т. III, издание на саБ, с., 1980, бр. 
6, с. 147-165.

сейкова, надежда. младите във Врачанския театър. пред националната конференция на културата 
за работата с младите творци. народна култура, бр. 42, 17.10.1980, с. 4.

среща с реалистичното изкуство на сумските актьори. (За гастрола във Враца на сумския театър 
за драма и музикална комедия „м. с. Шчепкин“, усср.) отечествен зов (Враца), бр. 84, 
28.10.1980.

стойчев, Валентин. За младежките сцени и за творческото дръзновение. (разговор с младите тво-
рци от театъра константин Христов, петя силянова, лина гладийска, Йорданка любенова, 
стефан Делев, красимир ранков и Йордан Желязков.) пулс, бр. 6, 5.2.1980, с. 8.

Фуренски, цветан. Дворецът на културата – едно пулсиращо сърце за всички. (съдържа изказва-
ния на директора на театъра иван кондов и ръководители на други културни институции.) 
отечествен зов (Враца), бр. 70, 7.9.1980, с. 16.

1981
Ведов, Валери. пионерско театрално студио „Знаме на мира“. отечествен зов (Враца), 25.9.1981.
Вести. преглед във Враца. народна култура, бр. 49, 4.12.1981, с. 4.
груева, Весела. Драматургията. поуки от драматургията на Й. радичков, В. петров, м. Величков. 

след Втория национален преглед на камерните театри – Враца-81. народна култура, бр. 
51, 18.12.1981, с. 4.

Дековска, стефка (драматург на театъра). пътят към сърцето. (портрет на петя силянова.) оте-
чествен зов (Враца), бр. 48, 19.6.1981, с. 12.
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Данова, Йорданка. „Великденско вино“. (и по повод спектакъла на сот-Ботевград, представен 
на прегледа във Враца.) отечествен зов (Враца), бр. 96, 5.12.1981, с. 2.

Държавни отличия за дейци на изкуството и културата. (Веско Зехиров получава орден „кирил и 
методий“ II степен, шофьорът на театъра иван георгиев Яков и реквизиторът илия Йорданов 
тошев получават медал „За трудово отличие“.) отечествен зов (Враца), бр. 41, 26.5.1981, с. 3.

евгениева, цветана. малка тайна, наречена „голям спектакъл“. (разговор с иван кондов – главен 
художествен ръководител на театъра.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 16, 
27.2.1981, с.1 и 3.

евгениева, цветана. Всеки спектакъл – безспорен художествен факт. (разговор с главния художест-
вен ръководител на театъра иван кондов.) отечествен зов (Враца), бр. 72, 11.9.1981, с. 8.

Завърши Вторият национален преглед на камерните театрални постановки. (публикувани са и 
наградите на прегледа.) отечествен зов (Враца), бр. 98, 11.12.1981, с. 3.

канушев, Димитър. камерният театър. отечествен зов (Враца), бр. 95, 1.12.1981, с. 1-2.
кондов, иван. половинчато изкуство не може да се прави. отечествен зов (Враца), 7.6.1981.
младенов, Бойко. публиката против театъра или театърът против себе си. Враца, есен, 1980 година. 

отечествен зов (Враца), бр. 36, 8.5.1981, с. 12; бр. 38, 15.5.1981, с. 12; бр. 42, 29.5.1981, с. 
5; бр. 49, 23.6.1981, с. 6; бр. 51, 30.6.1981, с. 4-5; бр. 56, 17.7.1981, с. 12.

открит е Вторият национален преглед на театралните камерни постановки. (30.11.-6.12.1981 г. 
публикувана е и програмата на прегледа.) отечествен зов (Враца), бр. 95, 1.12.1981, с. 1-2.

панева, лада. За „притча за философа“ и „театър – любов моя“ на театър 199. (В рубриката 
„Дневник на Втория национален преглед на театралните камерни постановки“.) отечествен 
зов (Враца), бр. 97, 8.12.1981, с. 2.

русинова, красимира. публиката расте заедно с театъра. театър, 1981, бр. 8, с. 31-33.
снимки от спектакли на Врачанския театър. (Фотограф на7-те снимки е никола Друмев: 2 – от 

„младостта на бащите“, 2 – от „пътуване до истината“ и 3 – от „Доходно място“.) отечествен 
зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 100, 18.12.1981, с.2.

стайков, Димитър. новите млади актьори. театрални дебюти в сливен, Хасково и Враца. народна 
култура, бр. 28, 10.7.1981, с. 4.

театрални наблюдатели през сезон 1980/1981 година. (красимира русинова е определена за на-
блюдател на театъра.) театрален бюлетин, 1981, бр. 1, с. 188-189.

Художествени консултанти на драматичните театри през сезон 1980/1981 година. (иван кондов е 
определен за консултант на театъра.) театрален бюлетин, 1981, бр. 1, с. 188.

цолов, Димитър. За „съдбата на човека“ на Дт-плевен, „пеперудите са свободни“ на Дт-стара 
Загора и „Великденско вино“ на сот-Ботевград. (В рубриката „Дневник на Втория на-
ционален преглед на театралните камерни постановки“.) отечествен зов (Враца), бр. 96, 
5.12.1981, с. 1-2.

цолов, Димитър. силната личност – ето моята актьорска тема. разговор с мария стефанова. 
театър, 1981, бр. 12, с. 19-22.

червенкова, копринка. реализациите. успехът на „Великденско вино“ и „театър – любов моя“. 
след Втория национален преглед на камерните театри – Враца-81. народна култура, бр. 
51, 18.12.1981, с. 4.

четирима актьори за филма „петко войвода“ и за себе си. (сред участниците във филма са и иван 
гайдарджиев, павел савов, лина гладийска, Дичо Дичев.) отечествен зов, приложение 
„Дъга“ (Враца), бр. 40, 22.5.1981, с. 6.

1982
Бончев, георги. Диалог край зелената маса: младите театрални критици обсъждат младите актьо-

ри. могат ли спектаклите „нора“ и „емилия галоти“ да се играят на театъра на окръзите 
в столицата? (обсъждане, проведено на 21.3.1982 г., с участието на Валентин стойчев, 
никола Вандов, Димитър цолов и сценографката александра игнатиева.) отечествен зов, 
приложение „Дъга“ (Враца), бр. 26, 2.4.1982, с. 7.

герджиков, станчо. грижата за утрешния зрител. театър, 1982, бр. 7, с. 8-12.
За Враца’81. (За второто издание на фестивала.) театър, 1982, бр. 3, с. 23-25.
изкуството е като земята...! (разговор с никола Дадов.) Веслец, 1982.
илиев, константин. Жизнерадостните стари актьори. (За георги Фратев.) Вечерни новини, бр. 121, 

25.5.1982; в „паметта на гарвана. текстове за театър, драматургия и политика“, издателска 
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къща „Жанет 45“, пловдив, 2005, с. 39-40; в „Думи извън сцената. есеистика. теория на 
театъра. публицистика“, издателство „Жанет 45“, пловдив, 2017, с. 211-213.

кольовски, петър. 60 години на сцената. нар. артист Димитър панов на 80 години. народна 
култура, бр. 20, 14.5.1982, с. 4.

лазаров, лъчезар. сама жена на сцената. един час със заслужилата артистка Джуни александрова. 
(разговор с актрисата.) отечествен зов (Враца), бр. 43, 1.6.1982, с.7.

мариянска, емилия. когато съм се родил, съм казал... „роля“! (За георги Фратев.) народна култура, 
бр. 29, 16.7.1982, с. 4.

митрофанова, недялка. укрепва ново изкуство. (За отдела на театъра за деца и юноши.) отечествен 
зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 8, 26.1.1982, с. 7.

митрофанова, недялка. петя силянова (портрет на актрисата.) отечествен зов, приложение 
„Дъга“ (Враца), бр. 16, 26.2.1982, с. 4-5.

несторова, нина. мама сава. (портрет на сава кисьова.) отечествен зов, приложение „Дъга“ 
(Враца), бр. 34, 30.4.1982, с. 3.

панева, лада. камерният тееатър. насоки, търсения, проблеми. отечествен зов (Враца), бр. 2, 
8.1.1982, с. 16.

първанов, траян. Богатството ми е в човешките сърца. (портрет на георги горанов. съдържа и 3 
снимки от спектакли.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 60, 30.7.1982, с. 2.

първанов, траян. само неспокойствието ме удовлетворява. (портрет на Веско Зехиров.) отечествен 
зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 93, 26.11.1982, с. 6.

русинова, красимира. поетичност и документалност, или увеличаване „обема“ на „малкия“ теа-
тър. Втори национален преглед на камерните театрални постановки – Враца’81. театрален 
бюлетин, 1982, бр. 1, с. 51-60.

русинова, красимира. актьорът и неговото творчество. З.а. никола Дадов на 60 години. отечествен 
зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 26, 2.4.1982, с. 5.

русинова, красимира. изпитание на таланта. За младите творци от Врачанския драматичен театър. 
пулс, бр. 38, 21.9.1982, с. 8.

русинова, красимира. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии на 
театралните наблюдатели. сезон 1980/1981 година“, т. III, издание на саБ, с., 1982, бр. 
10, с. 119-140.

самобитен талант. чествуване 60-годишнината на з.а. никола Дадов. отечествен зов, приложение 
„Дъга“ (Враца), бр. 34, 30.4.1982, с. 3.

тошева, кристина. малките театрални форми. софия, 1982, бр. 5, с. 27-28.

1983
Боздуганов, никола. радостни и горчиви равносметки. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), 

бр. 49, 24.6.1983, с. 7.
Ведов, Валери. трима от големия дом, наречен театър. (представяне на младите актьори Владимир 

Данченко, ибиш орханов и Йордан Биков.) отечествен зов (Враца), бр. 21, 15.3.1983, с. 5.
Велковска, мария. новият сезон – сезон на българската драма. отечествен зов (Враца), бр. 97, 

9.12.1983, с. 16.
гърчев, иван. „Хуморът е моят живот“. 80 години от рождението на мара пенкова. народна 

култура, бр. 15, 15.4.1983, с. 4.
Започна новият сезон. работническо дело, бр. 277, 24.10.1983.
костов, кирил. панчо мачев. (портрет.) театър, 1983, бр. 12, с. 17-18.
крънзов, георги. по трудни пътеки... припомки около постановките ми на български пиеси. 

театър, 1983, бр. 4, с. 52-56.
кръчмаров, Христо. За камерния театър. театър, 1983, бр. 6, с. 4-7.
люцканов, николай. оптимистични думи за българската режисура. (Доклад, изнесен на нацио-

налната режисьорска конференция през 1975 г.) театрален бюлетин, 1984, бр. 1, с. 7-35.
на добър час през новия театрален сезон! отечествен зов (Враца), бр. 70, 6.9.1983, с. 2.
панов, Димитър. Животът е само един. спомени. (литературен запис петър кольовски. За Вра-

чанския театър – с. 161-169.) издателство „Христо г. Данов“, пловдив, 1983, 280 с.
патрашкова, кристина. с ритъма на времето. младежка сцена „пулс“ към Драматичния театър 

във Враца. пулс, бр. 47, 22.11.1983, с. 8.
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радовенски, кирил. радост и болка, живот и хляб. (портрет на ивайло Диков. публикувани са и 
2 снимки.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 16, 25.2.1983, с. 4.

русинова, красимира. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии на 
театралните наблюдатели. сезон 1981/1982 година“, т. III, издание на саБ, с., 1983, бр. 
14, с. 113-132.

снимки от спектакли на театъра. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 24, 25.3.1983, 
с. 4 и 7.

тошева, райна. За вяра в днешния и утрешния ден. (разговор с художествения ръководител на теа-
търа александър попов.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 77, 30.9.1983, с. 3.

учредена е младежка театрална сцена „пулс“. първо представление – първи вълнения. отечествен 
зов (Враца), бр. 96, 6.12.1983, с. 4.

цолов, Димитър. Христо кузмов. (портрет.) театър, 1983, бр. 3, с. 14-15.

1984
ахрянов, ангел. Знае се не от вчера. В края на театралния сезон. (За положението с техниката в 

някои театри.) народна култура, бр. 30, 27.7.1984, с. 4.
Боздуганов, никола. Драматичен театър – Враца. В сборника „обзорно-проблемни статии на 

театралните наблюдатели. сезон 1982/1983 година“, т. III, издание на саБ, с., 1984, бр. 
18, с. 155-174.

Високи награди. (никола Фердинандов получава орден „кирил и методий“ II степен. публи-
кувани са и наградите на окръжния комитет за култура.) отечествен зов (Враца), бр. 41, 
23.5.1984, с. 1-2.

Димитрова, райна. театър за зрителя. (За плановете на театъра през новия сезон.) отечествен зов, 
приложение „Дъга“ (Враца), бр. 78, 28.9.1984, с. 6.

Добрев, чавдар. изкуството на актьора. (портрет на георги черкелов.) В „Драматургични идеи и 
театрална методология“, издателство „наука и изкуство“, с., 1984, с. 181-196.

игнатова, евдокия. попътен вятър, младежка сцена! отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), 
бр. 78, 28.9.1984, с. 6.

кинов, Васил. скритите пружини на времето. Защо правим театър? (разговор с главния художест-
вен ръководител на театъра александър попов, с актьорите Веско Зехиров и ева-мария 
радичкова.) Земеделско знаме, бр. 309, 27.12.1984.

костова, Венелина. В очакване на Жулиета. представяме младата актриса ева-мария радичкова. 
пулс, бр. 10, 6.3.1984, с. 9.

народен артист Димитър панов. (некролог за актьора, починал на 15.11.1985 г.) отечествен глас 
(пловдив), бр. 271, 16.11.1985, с. 1 и 3.

начало на трайно сътрудничество. рейд на вестник „пулс“ във Враца. (изказвания на александър 
попов, Божидар Божилов, Димитър чернев, никола Дадов, ева-мария радичкова и други.) 
пулс, бр. 7, 14.2.1984, с. 9.

панов, Димитър. Животът е само един. (откъс от книгата.) отечествен зов, приложение „Дъга“ 
(Враца), бр. 18, 2.3.1984, с. 8.

тошева, райна. с детска чистота, с младежка искреност. 30 години студио „пионер – знаме на 
мира“. 15 години студио „младежка сцена“. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), 
бр. 26, 30.3.1984, с. 1 и 6.

тошева, райна. Доверие, покълнало от сцената. (портрет на никола Фердинандов.) отечествен 
зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 41, 23.5.1984, с. 6.

тошева, райна. нов мехлем за старите рани. първичната партийна организация при Врачанския 
драматичен театър в ролята на отговорен водач. Вярна посока с конкретни измерения. 
(публикувани са и 3 снимки от спектакли на театъра.) отечествен зов, приложение „Дъга“ 
(Враца), бр. 102, 21.12.1984, с. 3.

цолов, Димитър. лицедейство с продължение. творчески изяви на младите актьори от Врачанския 
драматичен театър през настоящия сезон. отечествен фронт, 28.4.1984.

1985
Ведов, Валери. случаен кръстопът на неслучаен път. представяме ви младия актьор любомир 

петкашев. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 25, 28.3.1986, с. 2.
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Високи отличия. (Включително за удостояването на никола Фердинандов със званието „Заслужил 
артист“.) театър, 1985, бр. 7, с. 4-5.

митрофанова, недялка. кой е виновен? (рубрика „каним Ви на дискусията „творец и зрител“.) 
отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 50, 28.6.1985, с. 7.

митрофанова, недялка. В началото. (портрет на теодор гайдарджиев.) отечествен зов (Враца), 
бр. 57, 23.7.1985, с. 4-5.

митрофанова, недялка. В търсене на положителния герой. (успехи и неуспехи.) отечествен зов 
(Враца), бр. 84, 29.10.1985, с. 5.

ничев, Драган. пленникът. георги крънзов на 80 години. пламък, 1985, бр. 12, с. 155-157.
преглед на театралната продукция. (20-23.5.1986 г.) отечествен зов (Враца), бр. 39, 20.5.1986, с. 2.
пред новия театрален сезон. (репертоарен план за сезона.) отечествен зов (Враца), бр. 72, 

17.9.1985, с. 2.
резов, тодор. свое място на сцената. (портрет на огнян узунов.) отечествен зов, приложение 

„Дъга“ (Враца), бр. 25, 29.3.1985, с. 7.
творец и зрител. каним ви на дискусията. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 17, 

1.3.1985, с. 1-2.
цолов, Димитър. В плен на хармонията. народният артист иван кондов на 60 години. (портрет.) 

пулс, бр. 31, 30.7.1985, с. 9.
1986

ангелов, Веселин. Значително събитие в театралния живот на страната: Във Враца предстои ІІІ 
национален преглед на камерните театрални постановки. пресконференция в столицата. 
(публикувана е и програмата на прегледа.) отечествен зов (Враца), бр. 93, 28.11.1986, с. 1 и 3.

Бончев, георги. с неугасващия пламък на изкуството. (За III национален преглед на камерните 
театрални постановки.) отечествен зов (Враца), бр. 96, 9.12.1986, с. 1 и 3.

Ведов, Валери. театрални… (портрет на Йордан Биков.) отечествен зов (Враца), бр. 14, 18.2.1986, 
с. 5.

голямо събитие в театралния живот. (За третия национален преглед на камерните театрални 
постановки.) отечествен зов (Враца), бр. 95, 5.12.1986, с. 1 и 3.

Добринска, наташа. светъл празник за театъра. (За третия национален преглед на камерните теа-
трални постановки.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 101, 26.12.1986, с. 4-5.

карадимова, антоанета. професия и за жени. при сценографката миглена казаска. (разговор.) 
пулс, бр. 45, 11.11.1986, с. 9.

наградени дейци на културата и изкуството. отечествен зов (Враца), бр. 40, 23.5.1986, с. 1 и 4.
наградите на третия национален преглед на камерните театрални постановки. отечествен зов 

(Враца), бр. 96, 9.12.1986, с. 3.
паунов, Димитър. Борис Денизов. (портрет.) театър, 1986, бр. 6, с. 48-49.
преглед на театралната продукция. отечествен зов (Враца), бр. 39, 20.5.1986, с. 2.
съобщаваме за вас. третият национален преглед на камерните театрални постановки „Враца’86“ 

ще се проведе от 1 до 7 декември т.г. във Враца... народна култура, бр. 48, 28.11.1986, с. 2.
Филчев, петър. малкият голям театър. трети национален преглед на камерните театрални поста-

новки Враца’86. народна култура, бр. 50, 12.12.1986, с. 1 и 6.
Фуренски, цветан. Да побеждаваш с доброта. (разговор с иван гайдарджиев.) отечествен зов, 

приложение „Дъга“ (Враца), бр. 9, 31.1.1986, с. 4-5.
Юрукова, марияна. обещаващо начало. Йордан Биков. (портрет в рубриката „млади сили“.) 

театър, 1986, бр. 8, с. 30-31.
Юрукова, марияна. с талант и взискателност. (разговор с млади актьори от театъра: светлана 

милчева, малина гайдарджиева, любомир петкашев, николай пърлев и олег чернев.) 
театър, 1986, бр. 12, с. 24-26.

Ярко театрално събитие. (За откриването на III национален преглед на камерните театрални по-
становки.) отечествен зов (Враца), бр. 94, 2.12.1986, с. 1.

1987
Бончев, георги. Юбилеят задължава. (Врачанският театър в своя 49-ти сезон.) отечествен зов, 

приложение „Дъга“ (Враца), бр. 75, 25.9.1987, с. 1.
гостува ни клайст театър от Франкфурт на одер. отечествен зов (Враца), бр. 99, 18.12.1987, с. 1-2.
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Йорданов, цвети. театрални празници на дружбата. (За гастрола на клайс театър от гДр. разговор 
с тримата режисьори на трите гостуващи постановки.) отечествен зов, приложение „Дъга“ 
(Враца), бр. 101, 25.12.1987, с. 2.

кръстев, Йоло. триптих в синьо. (За Веско Зехиров.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), 
бр. 10, 6.2.1987, с. 1 и 4-5.

милетиев, красимир. трудна любов. (разговор с ина грозданова.) отечествен зов, приложение 
„Дъга“ (Враца), бр. 60, 31.7.1987, с. 7.

странджев, коста. любов първа и последна... (За цветана панова по случай 70-годишнината ѝ.) 
отечествен глас (пловдив), бр. 230, 29.9.1987, с. 4.

чакъров, александър. Вижте този театър. (За гастрола във Враца на 2 и 3.10.1987 г. на театър 
„чинохерни клуб“ от прага, чехословакия.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), 
бр. 75, 25.9.1987, с. 2.

чакъров, александър. предстоящи срещи с изкуството на клайст театър. (гастролът на театъра от 
гДр е на 16-18.12.1987 г. с три постановки.) отечествен зов (Враца), бр. 97, 11.12.1987, с. 9.

1988
Бончев, георги. стабилен репертоар, силна творческа трупа: обсъждане продукцията на Врачан-

ския театър. отечествен зов (Враца), бр. 16, 20.4.1988, с. 8.
Бончев, георги. прелистена страница. (За книгата „Врачански драматичен театър 1938 – 1988. 

минало, творчески състав, репертоар“.) отечествен зов (Враца), бр. 47, 23.11.1988, с. 3.
Борисов, емил. пълните салони са нашата награда. Драматичен театър – Враца през новия сезон. 

септемврийско дело (михайловград), бр. 232, 29.11.1988.
Борисов, илия. Винаги в съзвучие с времето. (За 50-годишнината на театъра.) работническо дело, 

бр. 256, 12.10.1988.
Ведов, Валери. наша съдба, радост и болка... (изказвания на ивайло Диков, георги горанов и Веско 

Зехиров във връзка с юбилея на театъра.) отечествен зов (Враца), бр. 41, 12.10.1988, с. 5.
Ведов, Валери. Достойни за традициите на Врачанския театър. (интервю с директора николай 

колов.) отечествен зов (Враца), бр. 41, 12.10.1988, с. 1 и 4.
Вечер на младия актьор. отечествен зов (Враца), бр. 40, 5.10.1988, с. 2.
Дилова, к.ф.н. анета. стремеж към художествено извисяване. Врачанският народен театър в 

периода 1948-1958 г. пред 50-годишнината на Врачанския драматичен театър. отечествен 
зов (Враца), бр. 38, 21.9.1988, с. 8.

евгениева, цветана. изкуство, неподвластно на времето. 50 години Драматичен театър – Враца. 
септемврийско дело (михайловград), бр. 200, 13.10.1988.

крънзов, георги. по трудни пътеки. Втора книга. спомени и размисли. издателство „Български 
писател“, с., 1988, 184 с.

митрофанова, недялка. нови срещи – нови успехи. (За новите млади актьори в театъра.) отечествен 
зов (Враца), бр. 11, 16.3.1988, с. 4-5.

митрофанова, недялка. Всяка роля е частица от живота. (За анна костова.) отечествен зов (Вра-
ца), бр. 35, 31.8.1988, с. 5.

ненчовски, тодор. обаянието на изкуството. размисли по повод 50-годишнината на Врачанския 
драматичен театър гордостта: няма голям български артист, който да не е играл на тази 
сцена. честване, достойно за история с богати традиции. септемврийско дело (михайло-
вград), бр. 202, 15.10.1988.

панов, Димитър. тия, от които се учех... (спомени.) Янтра, 1988, бр. 9, с. 168-177.
присъдата на зрителя. (изказвания във връзка с 50-годишнината на театъра.) отечествен зов 

(Враца), бр. 41, 12.10.1988, с. 4.
райкински, иван. раждането. 50 години Врачански драматичен театър. (исторически преглед.) 

отечествен зов (Враца), бр. 17, 27.4.1988, с. 4.
райкински, иван, анета Дилова, мариела ценова, таня Баберкова, милко чернев, александър 

чакъров, стефан кортенски, никола анастасов, Джуни александрова, Белла цонева, спак 
начев, николай колов, Ваня андреева, искра николова. Врачански драматичен театър 
1938 – 1988. минало, творчески състав, репертоар. (съставителство и обща редакция иван 
райкински.) издателство „наука и изкуство“, с., 1988, 166 с.

среща, посветена на предстоящия осми национален преглед на българската драма и театър. 
(разговор в редакцията с участието на никола Вандов, светла Бенева, николай поляков, 
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Васил стефанов, иван русев, кристина тошева, маргарита младенова, руси карабалиев, 
светослав пеев, георгина Богданова, николай недялков, маргарит минков, стефан танев, 
Веселина гюлева.) театрален бюлетин, 1988, бр. 3, с. 5-45.

театралният репертоар за сезона. (планове на българските театри.) народна култура, бр. 42, 
14.10.1988, с. 2.

тошева, райна. и ще останем при тая велика държава – човека. (разговор с директора на театъра 
николай колов.) отечествен зов (Враца), бр. 41, 12.10.1988, с. 1 и 4; поправка. отечествен 
зов (Враца), бр. 42, 19.10.1988, с. 2.

тържествен спектакъл. (За 50-годишнината на театъра.) отечествен зов (Враца), бр. 42, 
19.10.1988, с. 2.

ценова, мариела. априлски хоризонти. (За 50-годишнината на театъра.) отечествен зов (Враца), 
бр. 40, 5.10.1988, с. 3.

цолов, Димитър. присмехулниците на Веско Зехиров. (портрет на актьора.) театър, 1988, бр. 3, 
с. 35-36.

цолов, Димитър. лицедейство с продължение. творчески изяви на младите актьори от Врачанския 
драматичен театър през настоящия сезон. отечествен фронт, бр. 12903, 28.4.1988

цолов, Димитър. Живото сценично изкуство. Впечатления от няколко постановки на Врачанския 
драматичен театър. работническо дело, бр. 159, 7.6.1988.

Юбилейни театрални тържества. (За 50-годишнината на театъра.) отечествен зов (Враца), бр. 41, 
12.10.1988, с. 2.

1989
Берберян, едуард. с творчески и обществен принос. 60 години от рождението на актьора цвятко 

николов. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 21, 24.5.1989, с. 5.
лазарова, галина. Желание за диалог със зрителя. новият творчески сезон на Драматичен театър 

– Враца. (разговор с директора на театъра николай колов.) септемврийско дело (михай-
ловград), бр. 211, 25.10.1989.

марангозова, евдокия. театърът днес – театърът утре. (разговор с директора на театъра николай 
колов.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 43, 25.10.1989, с. 1 и 7.

цолов, Димитър. лицедейство на сцената. Българският репертоар на младия актьор теодор гай-
дарджиев. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 26, 28.1.1989, с. 3.

цолов, Димитър. Двойникът на „малкия“ човек. (портрет на теодор гайдарджиев.) пулс, бр. 35, 
29.8.1989, с. 8.

Янчев, иван. Достоен път. радич радичев на 80 години. театър, 1989, бр. 3, с. 37. 

1990
Даниел, леон. ефектът на присъствието. гестус, 1990, бр. 5-6, с. 5-39.
иванова, ана. 1969 г. – пирова победа на догматиците. някои от мрачните истории, които се слу-

чиха на четвъртия национален преглед на българската драма и театър. народна култура, 
бр. 7, 16.2.1990, с. 5.

оптимизъм, каквото и да става. (разговор със Звезделин минков.) отечествен зов (Враца), бр. 6, 
9.2.1990, с. 8.

попдимитров, анастас. „кръстопътно безветрие“ или некомпетентно раздухване. отечествен зов, 
приложение „Дъга“ (Враца), бр. 30, 25.7.1990, с. 3.

попиванова, стефка. с достойнство през времето. гергана кофарджиева. (портрет.) театър, 1990, 
бр. 9, с. 15-17.

стайков, Димитър. горчивата чаша на живота. (портрет на ивайло Диков.) отечествен зов, при-
ложение „Дъга“ (Враца), бр. 13, 30.3.1990, с. 1-2.

тошева, райна. трябва да сме заедно! обичаме ви! повярвайте ни! (разговор с новия директор 
на театъра огнян Данчев.) отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 39, 26.9.1990, 
с. 1 и 3.

1991
Ведов, Валери. До нови срещи. (За творческа вечер на актьора ивайло Диков.) Зов (Враца), бр. 

10, 13.3.1991, с. 2.
кроника. (За честването на творческия юбилей на ивайло Диков.) култура, бр. 12, 22.3.1991, с. 5.
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тошева, райна. умира ли театърът? (разговор за състоянието на театъра с участието на огнян 
Данчев, стефан Делев, Бина Харалампиева, Веско Зехиров, теодор гайдарджиев, малина 
лютибродска, ивайло Диков, николай пърлев, николай колов, марина котева, румяна 
мерджанска и любомир петкашев.) Зов, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 4, 30.1.1991, с. 1-2.

тошева, райна. ролята на театъра през този сезон. (разговор с директора на театъра огнян Данчев.) 
Зов (Враца), бр. 42, 23.10.1991, с. 4.

цолов, Димитър. „Юбилейно писмо“ до приятеля и актьора ивайло Диков. театър, 1991, бр. 7, 
с. 65-67.

1992
Димитрова, елица. новият театрален сезон: амбиции, идеи и… Шанс експрес (Враца), бр. 79, 

15-20.9.1992, с. 4.
луканов, софокъл. Врачанските театрали категорично отказват да плащат. Зов за истина (Враца), 

бр. 41, 8-14.10.1992, с. 115.
марангозова, евдокия. с много надежди... пред новия театрален сезон. (разговор с директора на 

театъра Бина Харалампиева.) Зов (Враца), бр. 38, 30.9.1992, с. 4.
нов директор на Врачанския драматичен театър. (За Бина Харалампиева.) Зов (Враца), бр. 31, 

12.8.1992, с. 2.
обява. (За откриване на младежка театрална школа при театъра.) Зов за истина (Враца), бр. 43, 

22-28.10.1992, с. 4.
стефанов, красимир. В ролята на гастарбайтер, но не на сцената, а в живота. актьор сменя професи-

ята си. (изповед на актьора Х.) Зов (Враца), бр. 50, 23.12.1992, с. 4-5; бр. 51, 30.12.1992, с. 4.
стрелкова, Даниела. ивайло герасков. (разговор с актьора.) театър, 1992, бр. 6-7, с. 61-62.
трифоновска, светлана. За актьора теодор, с много обич и без капка омерзение. (разговор с теодор 

гайдарджиев.) Зов за истина (Враца), бр. 22, 28.5.-3.6.1992, с. 5.
цанова, елеонора. само духовно богатият човек е истински добър. (разговор с директора на театъра 

Бина Харалампиева.) Вселена (михайловград), бр. 114, 29.9.1992.

1993
антова, мая. Храмът на мелпомена е отреден за любов, но в него „разстреляха“ блестящи актьори. 

(разговор с мария стефанова.) Зов за истина (Враца), бр. 40, 7-13.10.1993, с. 8.
асенов, Дени. с прогноза за любов, кич и още нещо. новият театрален сезон. (разговор с директора 

на театъра Бина Харалампиева.) Зов за истина (Враца), бр. 42, 21-27.10.1993, с. 9.
Вандов, никола. епидемия от анемия във Враца. (За фестивала във Враца.) култура, бр. 23, 4.6.1993.
Ведов, Валери. актьорът теодор гайдарджиев – все на него му се случва да се забърква в прово-

кации. Зов за истина (Враца), бр. 1, 7-13.1.1993, с. 4.
Ведов, Валери. отново преглед на камерните театри: след седемгодишно прекъсване. Зов за истина 

(Враца), бр. 19, 13-19.5.1993, с. 5.
Внезапно почина георги горанов. (некролог.) Зов (Враца), бр. 20, 19.5.1993, с. 2.
Враца – отново фестивален град на камерните театри. отечествен зов, приложение „Дъга“ (Враца), 

бр. 12, 30.3.1993, с. 3.
Враца – театрален град. национален фестивал на камерните постановки. Зов (Враца), бр. 21, 

26.5.1993, с. 2.
гюлева, Веселина. сезон 93/94. (разговор с директорката на театъра Бина Харалампиева.) култура, 

бр. 39, 24.9.1993, с. 7.
Дечева, Виолета. когато скуката удари, как ехото отсъства. национален фестивал на малките 

театрални форми Враца’93. стандарт, 4.6.1993; в „театърът на 90-те. „реплика от ложата“ 
и други текстове“, издателство „сонм“, с., 2001, с. 31-34.

Директори на държавните театри към министерството на културата. култура, бр. 37, 10.9.1993, с. 7.
Завърши националният преглед на камерните театри: Жури с председател копринка червенкова 

присъди следните награди... (изброени са наградите.) Зов за истина (Враца), бр. 21, 27.5.-
2.6.1993, с. 9.

Йорданов, цвети. Врачанският театър навърши 55 години. стандарт, бр. 401, 14.10.1993.
какво предлага на актьорите Дмитрик грант-чароу? (Димитър грънчаров.) Шанс експрес (Враца), 

бр. 45, 26-31.10.1993, с. 3.
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константинова, ели. Духовните потребности са по-силни от кризата. камерните театри ще се 
съберат за шести път във Враца. (съдържа и изказване на директора на театъра Бина Ха-
ралампиева.) Вселена (монтана), бр. 45, 16.4.1993. 

коцева, В. малко култура или малко за култура. Шанс експрес (Враца), бр. 38, 28.9.-3.10.1993, с. 15.
коцева, В. Бина Харалампиева – директор на Врачанския драматичен театър. (анкета.) Шанс 

експрес (Враца), бр. 60, 21.12.1993, с. 17.
кошничарски, иван. ехо от прегледа на камерните театри. (мнения на копринка червенкова, 

татяна лолова, проф. гриша островски и марин Янев.) Шанс експрес (Враца), бр. 21, 
1-6.6.1993, с. 11.

на 59-годишна възраст ни напусна завинаги актьорът от Врачанския драматичен театър георги 
горанов... (некролог.) Зов за истина (Враца), бр. 20, 20-26.5.1993, с. 2.

национален фестивал на театралните камерни форми. 17-23 май, Враца’93. отечествен зов (Вра-
ца), бр. 15, 4.5.1993, с. 8.

национален фестивал на малките театрални форми. Зов (Враца), бр. 18, 5.5.1993, с. 5.
национален фестивал на малките театрални форми Враца’93. 17-23 май. Шанс експрес (Враца), 

бр. 19, 18-23.5.1993, с. 2.
николова, румяна. „Хайде към европа!“ – ни кани Врачанският драматичен театър. (разговор с 

директора на театъра Бина Харалампиева.) Зов (Враца), бр. 44, 3.11.1993, с. 1 и 5.
трифоновска, светлана. с голям интерес към малките форми на театъра. Шанс експрес (Враца), 

бр. 20, 25-30.5.1993, с. 14.
цанова, елеонора. предизвикателства и през новия сезон. Вселена (монтана), бр. 115, 1.10.1993.
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ангелова, Христина. Враца събра най-доброто от камерните театри. отечествен вестник, бр. 

14503, 10.5.1994.
Борисов, илия. Фестивал на малките театрални форми. Дума, бр. 97, 3.5.1994.
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предстоящи театрални празници във Враца. Зов за истина (Враца), бр. 15, 21-17.4.1994, с. 2.
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Дечева, Виолета. средата „Враца’96“. култура, бр. 22, 31.5.1996; в „театърът на 90-те. „реплика 
от ложата“ и други текстове“, издателство „сонм“, с., 2001, с. 125-129.

Директори на държавните драматични и куклени театри. култура, бр. 38, 20.9.1996, с. 2.
иван атанасов. (некролог.) театър, 1996, бр. 3-4, с. 13.
Завърши прегледът на малките театрални форми. (обявени наградените театрали в четирите 

раздела.) Зов за истина (Враца), бр. 21, 29.5-4.6.1996, с. 2.
награда за женска роля грабна румяна мерджанска. Зов (Враца), бр. 21, 29.5.1996, с. 2.
никола Дадов на 75 години. Зов (Враца), бр. 44, 19.11.1996, с. 1.
парното на театъра гълта 1 млн. лева всеки месец... конкурент (Враца), бр. 19, 9-15.9.1996, с. 2.
пенева, ники. актьори от 13 трупи ще радват врачани. (За фестивала на малките театрални форми.) 

конкурент (Враца), бр. 2, 13-19.5.1996, с. 13.
резов, тодор. никола Дадов-мамата навърши 75 години. нощен труд, бр. 229, 20-21.11.1996.
репертоар на държавните драматични театри – 1995 г. справка. гестус, 1996, с. 213-251.
„страх и любов“ – национален фестивал на малките театрални форми. (програма на фестивала.) 
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театрален афиш. (програма на театъра през следващите дни.) Зов за истина (Враца), бр. 11, 20-
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Финансови отчети за дейността на драматичните театри за 1995 г. справка. гестус, 1996, с. 209-212.
Харалампиева, Бина. Врачанският фестивал вдигна равнището на местния театър. гестус, 1996, 

с. 44-47.
Виж още за юбилея на никола Дадов. Шанс експрес (Враца), бр. 46, 18.11.996, с. 12.

1997
андреев, александър. чакам български текст, който да ме „захлупи“. (разговор с режисьора Дими-

тър гочев.) В „Шурбанова, олга, стоян грозлеков и емил иванов. автономията живот. Ди-
алози с бележити българи в чужбина“, издателство „литературен форум“, с., 1997, с. 22-33.

Бонев, светослав. Държавата пое актьорите от Враца. театралната трупа тръгва на турне в украйна, 
директорът ѝ лети до париж. конкурент (Враца), бр. 38, 22-28.9.1997, с. 4.

Даниел, леон. игрите… опит за мемоари. издателство „Захарий стоянов“, с., 1997, 352 с.
Дойчева, Венета. Залози и покрития. (награди и постижения за Врачанския театър през 1997 

година.) литературен вестник, бр. 20, 11-17.6.1997, с. 7.
един фестивал и добре да върви – свършва. Зов за истина (Враца), бр. 12, 28.5.1997, с. 2.
койнаков, Явор. направете своите залози! култура, бр. 18, 9.5.1997, с. 2.
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бр. 18, 12.5.1997, с. 4.
национален фестивал на малките театрални форми – Враца`97. култура, бр. 21, 30.5.1997, с. 4.
николаева, пепа. 13 камерни постановки се състезават във Враца. конкурент (Враца), бр. 20, 

19-25.5.1997, с. 17.
нова схема за финансиране на професионалните театри в България. театър, 1997, бр. 10-11-12, 

III корица.
пояснително писмо. (писмо на министерството на културата, в което се уточнява как ще бъдат 
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театрални директори’98. театър, 1998, бр. 8-9, III корица.
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стоянов, стефан. Завърши националният фестивална малките театрални форми. Зов за истина 

(Враца), бр. 12, 2.6.1999, с. 3-4.
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28.5.1999, с. 1.

2000
атанасов, Димитър. иван томов: състезавах се с Брандо. (разговор с актьора иван томов.) Вести 

(пловдив), бр. 144, 29.8.2000, с. 8.
ахрянов, ангел. Знае се не от вчера. (За състоянието на театрите като сгради и сценична меха-

низация.) В „За театъра, киното и още нещо – преди и след рубикона“, с., 2000, с. 95-98.
Враца е столица на българския театър. Шанс (Враца), бр. 7, 17.5.2000, с. 3.
Дамянова, ани. Във Враца се събира най-доброто от българския театър за седмица: плеяда 

сценични звезди ще ангажират всяка вечер поклонниците на мелпомена, организаторите 
обещават фурор. конкурент (Враца), бр. 95, 16.5.2000, с. 10.

Дунчев, александър. руската драматургия в българския театър. издателство „пеликан алфа“, 
с., 2000, 136 с.
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наградиха първенците в националния театрален фест. Шанс експрес (Враца), бр. 101, 25.5.2000, с. 8.
национален фестивал на малките театрални форми Враца 2000. Зов за истина (Враца), бр. 10, 

17.5.2000, с. 1-2.
пеева, майя. артистична седмица. Враца днес (Враца), бр. 18, 24-30.5.2000, с. 2.
петкова, стаменка. 30 000 лева осигуриха за театрален фест във Враца. конкурент (Враца), бр. 

92, 11.5.2000, с. 3.
Фестивалът завърши, започва фестивалът. Зов за истина (Враца), бр. 11, 31.5.2000, с. 3.
Хитрова, Даниела. Звезди от фестивала. Шанс (Враца), бр. 9, 22.5.2000, с. 8.

2001
Борисов, илия. никола Дадов пусна корен в артистична Враца. Шанс експрес (Враца), бр.226, 

21.11.2001, с. 8.
Вдигна завесата театралният фест. Шанс (Враца), бр. 95, 18.5.2001, с. 8.
гьорова, севелина. лиляна тодорова и чудото на детския театър. издателско ателие аб, с., 2001, 

364 с.
Дечева, Виолета. театърът на 90-те. „реплика от ложата“ и други текстове. издателство сонм, 

с., 2001, 344 с.
Завърши ХІІ фестивал на малките театрални форми. Зов за истина (Враца), бр. 20, 30.5.2001, с. 3.
Започва фестивалът на малките театрални форми. Зов за истина (Враца), бр. 18, 6.5.2001, с. 1.
контрабасът обра наградите на театралния фест във Враца. Шанс експрес (Враца), бр. 99, 

24.5.2001, с. 3.
луканов, кирил. теодор гайдарджиев: поезията на Ботев прекрасно се връзва с блус и рокендрол. 

(разговор с актьора.) конкурент (Враца), 17.1.2001, с. 11.
отново фестивал на малките театрални форми. Зов за истина (Враца), бр. 14, 11.5.2001, с. 1.
само второ място за женска роля на фестивала във Враца. конкурент (Враца), бр. 96, 24.5.2001, с. 5.
спасов, ивайло. актьорът никола Дадов на 80 г. (разговор с актьора.) Враца днес, бр. 20, 23-

29.5.2001, с. 6.
спасов, ивайло. никола Дадов отглежда зеленчуци, за да преживява. (разговор с актьора.) 24 часа, 

приложение „Златия“, 7.11.2001, с. 7.
тончева, мариана. най-добрите образци на врачанска сцена. Враца днес (Враца), бр. 19, май 

2001, с. 2.
Хитова, Даниела. „сега сме по-зле от турско робство“. интервю с актьора теодор гайдарджиев, 

който мечтае да изпее и стихове на емили Дикенсън. Шанс експрес (Враца), 14.5.2001, с. 8.

2002
Васил Вачев. В киното и театъра. (съставител иван ан. Вачев.) „тип-топ прес“ ооД, с., 2002, 64 с.
В очакване на фестивала. Зов за истина (Враца), бр. 18, 15.5.2002, с. 1-2.
Врачанският театър взе четири награди. Зов за истина (Враца), бр. 20, 20.5.2002, с. 1.
епосът на театралните конкурси – II. (За конкурсите за директори на театри.) култура, бр. 43, 

22.11.2002, с. 1.
иванова, ана. незабравимите. портрети и скици на театрални творци. издателство „Дамян Яков“, 

с., 2002, 344 с.
книга за актьора, който умееше да мълчи. (За книгата „Васил Вачев. В киното и театъра“.) Дума, 

бр. 291, 16.12.2002, с. 16.
куп звезди на театъра идват във Враца. конкурент (Враца), бр. 89, 10.5.2002, с. 3.
куркински и Финци разделиха І-ва награда на врачанския фестивал. Шанс (Враца), бр. 98, 

24.5.2002, с. 2.
молитва. (некролози, включително за Юлия ганчева.) театър, 2002, бр. 7-9, III корица.
програма на национален фестивал на малките театрални форми. Враца днес, бр. 20, май 2002, с. 6.
стефанова, аглика. сава георгиев на 70. литературен вестник, бр. 35, 30.10.-5.11.2002, с. 8.
стефанов, Васил. Враца 2002. (Думи на селекционера и самата селекция.) култура, бр. 18, 

10.5.2002, с. 4.
стефанов, Васил. Достойна среща на изкуството: национален фестивал на малките театрални 

форми – Враца 2002. пулс, бр. 13, 10-23.5.2002, с. 11.
стефанова, аглика. сава георгиев на 70. литературен вестник, бр. 35, 30.10.-5.11.2002, с. 8.
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цанова, елеонора. никола Дадов: Бих казал на управляващите: „поради що се срамите да се 
наречете българи?“. (разговор с актьора.) Земя, 27.2.2002, с. 7.

2003
Завърши националният фестивал на малките театрални форми`2003. Зов за истина (Враца), бр. 

20, 28.5.2003, с. 3-6.
илиев, цветан. откровено за актьора Васил Вачев. (по повод книгата „триптих“ от Васил ан. 

Вачев.) слово (Враца), бр. 12, 27.3.2003, с. 8.

2004
Божилова, наталия. отрязаха бюджета на фестивала на малките театрални форми във Враца. 

конкурент (Враца), бр. 92, 13.5.2004, с. 2.
Вандов, никола. иван кондов (18.7.1925 – 8.9.2004)... (In memoriam.) култура, бр. 34, 17.9.2004, с. 4.
Вече без актьора иван кондов (1925-2004). театър, 2004, бр. 7-9, с. 35-36.
Йорданов, николай. театрите в България между двете световни войни. издателска къща „петко 

Венедиков“, с., 2004, 272 с.
луканов, кирил. Врачанска постановка взе приза на театралния фест. конкурент (Враца), бр. 99, 

24.5.2004, с. 4.
младенова, мария, светла Девкова и силвия найденова. Йордан радичков. 1929 – 2004. Биобиб-

лиография. издателство аргус, с., 2004, 488 с.
модерният старомодник. книга за Васил луканов. (съдържа и текстове от иван русев, Белла 

цонева, издателство „Дамян Яков“, с., 2004, 176 с.
наградата „Йордан радичков“ отпадна от театрален фест. Шанс (Враца), бр. 89, 13.5.2004, с. 8.
награди на националния фестивал на малките театрални форми. нов зов (Враца), бр. 20, 26.5.2004, 

с. 7.
национален фестивал „малки театрални форми“, Враца 17 – 22 май 2004 т. (актьори и роли.) 

Враца днес, бр. 37, май 2004, с. 5.
нелова, Жулиета. Фестивалът във Враца е важен за оцеляването на българския театър. нов зов 

(Враца), бр. 18, 18.5.2004, с. 7.
почина актьорът иван кондов. черноморие (Варна), бр. 188, 9.9.2004.
стоянка мутафова взе две награди на феста. Шанс (Враца), бр. 97, 25.5.2004, с. 8.
стоянов, стоян. Фестивалът ще отрази точно състоянието на българския театър. (интервю с 

анастас попдимитров.) Зов за истина (Враца), бр. 18, 12.5.2004, с. 1-2.

2005
андровски, кирил. получих всичко, мама... (За никола Дадов.) конкурент (Враца), 4.2.2005, с. 8.
апостолова, ана. Враца отново става столица на театралното изкуство. нов зов (Враца), бр. 68, 

15.5.2005, с. 5.
Борисов, илия. Всички го наричаха мама. Девизът на никола Дадов бе: „мама, жените лъжат, раки-

ята не лъже – пиеш ли, ще се напиеш“. Шанс експрес (Враца), бр. 212, 29.11.-5.12.2005, с. 16.
Борисов, илия. никола Дадов достойно изпълни мисията си. Зов за истина, приложение „Дъга“ 

(Враца), бр. 43, 30.11.-6.12.2005, с. 1 и 4.
Вандов, никола. театърът принадлежи на младите. Българска неврологична и психиатрична 

практика, II, 2005, бр. 2, с. 39.
Враца пак е театрална столица на България. Зов за истина (Враца), бр. 19, 18.5.2005, с. 1-2.
Данаилов, стефан. телеграма на министъра на културата. (по повод смъртта на никола Дадов.) 

Зов за истина, приложение „Дъга“ (Враца), бр. 43, 30.11.-6.12.2005, с. 1.
каменова, албена. Врачанският театър взе две награди от фестивала. конкурент (Враца), бр. 17, 

25.5.2005, с.4.
луканов, кирил. театрален маратон ще събира публиката във Враца. Зов за истина (Враца), бр. 

15, 12-18.5.2005, с. 3.
мариус куркински мери сили с тодор колев във Враца. Шанс (Враца), бр. 92, 13-15.5.2005, с. 1-2.
на 21 ноември почина никола Дадов на 84 години. (некролог.) конкурент (Враца), бр. 226, 

22.11.2005, с. 2.
наградите във Враца. култура, бр. 21, 3.6.2005, с. 1.
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наградите на фестивала „малки театрални форми“. Враца днес (Враца), бр. 39, 27-30.5.2005, с. 8.
почина актьорът никола Дадов. Дума, 23.11.2005, с. 15.
почина никола Дадов. Зов за истина (Враца), бр. 42, 23-29.11.2005, с. 1.
програма на националния фестивал на малките театрални форми – Враца 2005. Зов за истина 

(Враца), бр. 17, 4-10.5.2005, с. 5.
простихме се с актьора никола Дадов. труд, 23.11.2005, с. 5.
стоянов, стоян. театралният фестивал във Враца – своеобразен културен феномен. Зов за истина 

(Враца), бр. 19, 18.5.2005, с. 3.
Фестивал на камерните театри във Враца. Враца днес (Враца), бр. 35, 10-12.5.2005, с. 4.

2006
Дамянов, емил. актриса от Враца взе приз за дебют на ХVІІ фестивал на малките форми. конку-

рент (Враца), бр. 33, 23.5.2006, с. 7.
Директори на държавните драматични и куклени театри. култура, бр. 29. 8.9.2009, с. 3.
каменова, албена. Балкански трупи идват на театрален фестивал. конкурент (Враца), бр. 31, 

12.5.2006, с. 2.
малки театрални форми. Враца днес, бр. 39, май 2006, с. 5.
петров, найчо. като филм. издание на съюза на артистите в България, с., 2006, 264 с.
ралчева, емилия. наградиха най-добрите на театралния фест. Враца днес, бр. 40, 23-25.5.2006, с. 2.
стоянов, стоян. Завърши националният фестивал на малките театрални форми. Зов за истина 

(Враца), бр. 14, 24-30.5.2006, с. 2.
Фестивалът започна! Зов за истина (Враца), бр. 13, 17-23.5.2006, с. 1.
Явор гърдев обявен за режисьор номер едно във Враца. Шанс (Враца), бр. 15, 23.5.2006, с. 16.

2007
Благов, крум. кой е Димитър гочев? стандарт, 24.3.2007. 
гърдев, Борислав. памет за григор Вачков. (Бил е актьор във Враца две години от 1955 до 1957 г.) 

литературен вестник, бр. 23, 13-19.6.2007, с. 7.
Завърши националният фестивал. Зов за истина (Враца), бр. 19, 23-29.5.2007, с. 1-2.
каменова, албена. откриват фестивала на малките театрални форми. конкурент (Враца), бр. 98, 

11.5.2007, с. 8.
летопис. 60 години списание „театър“. 1946/2006. „театро“, с., 2007, 264 с.
любомирова, емилия. Врачански театрални празници. Враца днес, бр. 39, 22.5.2007, с. 8.
мариус куркински фаворит на театралния фестивал. Шанс (Враца), бр. 17, 11.5.2007, с. 8.
николова, Деси. Врачанска пиеса взе първа награда. конкурент (Враца), бр. 98, 30.5.2007, с. 16.
николова, камелия. театърът на границата на ХХ и ХХI век. издателство „Фигура“, с., 2007, 274 с.
раздадоха наградите на театралния фест. мариус куркински и Йорданка стефанова – актьори 

номер едно на фестивала. Шанс (Враца), бр. 18, 23.5.2007, с. 8.
Фестивалът започва днес. Зов за истина (Враца), бр. 18, 16-22.5.2007, с. 1.

2008
Враца столица на българския дух. Зов за истина (Враца), бр. 17, 14-20.5.2008, с. 1-4.
Дечева, Виолета. камерно за Враца. култура, бр. 20, 30.5.2008, с. 3.
Дунчев, александър. откровения. автопортрет. с., 2008, 248 с.
енциклопедия на българския театър. актьори, режисьори, драматурзи, сценографи, композитори, 

педагози, хореографи, критици, театри, институции, печат. Второ преработено и допълнено 
издание. книгоиздателска къща „труд“, с., 2008, 530 с.

Йорданова, таня. „сфумато“ взе приза за „мъртвешки танц“: отличиха и „малка пиеса за детска 
стая“. конкурент (Враца), бр. 98, 26.5.2008, с. 5.

Йоцова, теменужка. театрален фест радва врачани. 24 часа, бр. 140, 23.5.2008, с. 4-5.
кортенски, стефан. Да създадеш театър. историографски сборник. (съставител и предговор 

мирослава кортенска.) издателство „Дамян Яков“, с., 2008, 198 с.
ралчева, емилия. стефан Данаилов открива театрален фестивал. Враца днес, бр. 38-39, 12.5.2008, с. 1.
тошева, кристина. Достоен юбилей. (70-годишен юбилей на Драматично-куклен театър – Враца.) 

култура, бр. 41, 28.11.2008, с. 2.
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Фестивал на малките театрални форми. Дневник, бр. 95, 19.5.2008, с. 19.
Янков, стефан. селекцията за театралния фестивал във Враца. култура, бр. 15, 18.4.2008, с. 3.
макарова, Элеонора. глаза в глаза... (За фестивала във Враца през 2008 година.) страстной бульвар, 

10 (москва), 2008, бр. 2(112), с. 116-119.

2009
Вандов, никола. обичайте театъра. поне не му пречете с глупости! (За Закона за предотвратяване 

и разкриване на конфликт на интереси.) култура, бр. 29, 31.7.2009, с. 1.
Врачанските театрали на турне в румъния. Зов (Враца), бр. 204, 24.11.2009, с. 5.
Дечева, Виолета. За познатите форми. (За фестивала във Враца.) култура, бр. 21, 5.6.2009, с. 8.
Димитрова, марияна. Да накараш куклата да оживее и детето да се усмихне, е дар от бога. на-

таша Шаматова, актриса във Врачанския драматично-куклен театър. Зов (Враца, бр. 184, 
27.10.2009, с. 5.

караламбова, меглена. не съм „вещо“ лице, а просто една благодарна леономанка. (текстът е по 
повод една година от смъртта на режисьора леон Даниел.) Homo ludens, 2009, бр. 14, с. 45-60.

малки театрални форми. Враца днес, бр. 39, 16.5.2009, с. 5.
наградиха първенците в националния театрален фест. Шанс експрес (Враца), бр. 101, 29.5.2009, с. 8.
николова, камелия. Британската драма 1945-1989. (съдържа и приложението „модерна и най-нова 

британска драматургия, поставена у нас от септември 1945 до края на 2000 г.“) издание на 
института за изкуствознание, Бан, с., 2009, 296 с.

николова, патриция. има ли конфликт на интереси в театъра. (За последиците от прилагането 
на новоприетия Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.) труд, 
4.8.2009, с. 22.

питещ аплодира врачански артисти. Шанс експрес (Враца), бр. 76, 27.112009, с. 2.
росица ненчева. (книга за театроведа росица ненчева, съдържащ спомени за нея и откъси от 

нейни книги, разговори и творчески портрети включително на леда тасева. съставители 
Вера найденова и кева апостолова.) издателска къща „проф. петко Венедиков“, с., 2009, 
с. 157-164.

след спектакъла „мечо пух“ младата актриса Юлия колова сподели. Зов (Враца), бр. 184, 
27.10.2009, с. 5.

с пиеса на Булгаков вдигна завеса театрален фест. Шанс нюз (Враца), бр. 89, 18.5.2009, с. 8.
стефанов, Васил. Враца 2009. (селекцията за фестивала.) култура, бр. 18, 15.5.2009, с. 1.

2010
анастас попдимитров награден и в сърбия. Шанс експрес (Враца), бр. 40, 22.10.2010, с. 1.
анастас попдимитров – председател на Барок. Зов за истина (Враца), бр. 39, 20-26.10.2010, с. 1.
анастас попдимитров оглави Барок. Зов (Враца), бр. 171, 19.10.2010, с. 2.
анастас попдимитров: „не сме комеди Франсез!“ Шанс експрес (Враца), бр. 5, 5-11.2.2010, с. 2.
анастас попдимитров, шеф на Врачанския театър: по света държавата дотира сценичното изку-

ство. монитор, бр. 10-11.4.2010, с. 37.
анастас попдимитров, директор на драматично-кукления театър – Враца. Враца днес, бр. 8, 

2.4.2010, с. 3.
анастас попдимитров – директор на Дкт – Враца. кого още да съкращаваме? Враца днес, бр. 

34, 14-17.5.2010, с. 5. 
Бояджиев, любомир. театрите в монтана и Враца не враждуват. конкурент (Враца), бр. 195, 

11.10.2010, с. 8.
БтВ излъчи материал за Врачанския театър. навигатор (Враца), бр. 4, 4.2.2010, с. 6.
Вандов, никола. 21-ата Враца. култура, бр. 21, 4.6.2010, с. 3.
„Вик“ подкрепи културата. Зов (Враца), бр. 164, 8.10.2010, с. 12.
Враца – домакин на фестивал. Зов (Враца), бр. 183, 4.11.2010, с. 7.
Враца е театралната столица на България тази седмица. 14 постановки си оспорват награден фонд 

от 6000 лева. Шанс нюз (Враца), 16.5.2010, с. 8.
Враца – театрална столица на България: Фестивалът на малките театрални форми във Враца. Зов 

за истина (Враца), 19-21.5.2010, с. 3.
Враца – театрална столица до петък. Враца днес, бр. 35, 18-20.5.2010, с. 1.
Врачанският театър получи златна книга. Шанс нюз (Враца), бр. 121, 29.6.2010, с. 8.
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Врачани си спомниха за иван гайдарджиев. Шанс експрес (Враца), бр. 13, 19-25.3.2010, с. 5.
Въпреки кризата фестивал ще има. 39 хиляди лева са нужни за провеждането на фестивала във 

Враца. Зов (Враца), бр. 89, 12.5.2010, с. 3.
Въпреки кризата, фест на камерните театри ще има. Шанс нюз (Враца), бр. 88, 12.5.2010, с. 8.
ганова, галина. театралите очакват пари. Враца днес, бр. 71, 8-11.10.2010, с. 2.
гълъбова, мариана. Да бъдем по-добри, нищо че сме българи: интервю с актьора от Врачанския 

драматичен театър огнян симеонов. Зов нюз (Враца), бр. 10, 15.1.2010, с. 1-5.
Депутат от герБ води деца на „тестът“. Шанс нюз (Враца), бр. 161, 28.10-1.11.2010, с. 8.
Депутат от герБ води деца на театър. Зов (Враца), бр. 178, 28.10.2010, с. 12.
Депутат и тв бос заведоха ученици на театър. Шанс нюз (Враца), бр. 41, 29.10.2010, с. 3.
Депутат от герБ води деца на театър. Враца днес, бр. 78, 2-4.11.2010, с. 5.
Завърши Фестивалът на малките театрални форми. Зов за истина (Враца), бр. 20, 26.5.2010, с. 1-6.
Звездата от българския сериал „стъклен дом“ пристига в града. (калин Врачански играе в „гроз-

ният“, постановката участва във Фестивала на малките театрални форми.) Зов (Враца), бр. 
94, 19.5.2010, с. 1.

„Златна книга“ за театъра във Враца. Шанс нюз (Враца), бр. 114, 18.6.2010, с. 8.
„Златна книга“ за Врачанския театър. Зов (Враца), бр. 115, 18.6.2010, с. 7.
„Златна книга“ за Врачанския театър. (престижна награда, присъдена на Врачанския драматичен 

театър.) Зов нюз (Враца), бр. 83, 30.4.2010, с. 3.
иванова, аве. Фанфари по време на ступор – 1. театърът ни през Враца 2010 и „аскеер 2010“. 

гласове, бр. 20, 28.5.-3.6.2010, с. 13.
иванова, аве. Фанфари по време на ступор – 2. театърът ни през Враца 2010 и „аскеер 2010“. 

гласове, бр. 21, 4-10.6.2010, с. 14.
иванова, аве. Фанфари по време на ступор – 3. театърът ни през Враца 2010 и „аскеер 2010“. 

(публикувани са и наградите на фестивала във Враца.) гласове, бр. 22, 11-17.6.2010, с. 14.
интересни спектакли и силно актьорско присъствие в традиционното издание на малките теа-

трални форми, който ще се проведе от 16-и до 21-ви май. Зов (Враца), бр. 86, 6.5.2010, с. 7.
Йорданова, таня. кризата изяде парите за театъра. конкурент (Враца), бр. 83, 30.4.2010, с. 3.
кадри от театралния фест ще се въртят на видеостена. Шанс нюз (Враца), бр. 90, 14.5.2010, с. 8.
кметът на Враца – патрон на театрално споразумение. Зов нюз (Враца), бр. 95, 20.5.2010, с. 3.
кризата не спря театрите. (интервю с анастас попдимитров.) Шанс експрес (Враца), бр. 20, 

14.5.2010, с. 2. 
македонски топзвезди идват във Враца. Шанс нюз (Враца), бр. 95, 21.5.2010, с. 4.
милкова, цвети. театър 199 обра наградите във Враца. Зов нюз (Враца), бр. 97, 25.5.2010, с. 7.
наградиха театъра със „Златна книга“. Шанс експрес (Враца), бр. 27, 2.7.2010, с. 2.
накратко. (културен афиш.) Зов за истина (Враца), бр. 14, 14-20.4.2010, с. 2.
накратко. (културен афиш.) Зов за истина (Враца), бр. 15, 21-27.4.2010, с.2.
национален фестивал на малките театрални форми Враца 2010. програма. Зов за истина (Враца), 

бр. 18, 12-18.5.2010, с. 5.
наш актьор в „стъклен дом“. Борислав Борисов е избран за участие след кастинг. конкурент 

(Враца), бр. 224, 19.12.2010, с. 16.
номинирани за „аскеер“ ще се вихрят на врачанска сцена. Шанс нюз (Враца), бр. 75, 21.4.2010, с. 4.
няма да се обединяват театри в северозапада. конкурент (Враца), бр. 180, 20.9.2010, с. 1-4.
паметна вечер за иван гайдарджиев. Враца днес, бр. 20, 19-22.3.2010.
пелова, Весела. ромео и Жулиета в една драма с хепиенд. (с актрисата цветана гайдарджиева 

се срещаме в навечерието на 90-годишнината от рождението на съпруга ѝ – актьора иван 
гайдарджиев.) Зов (Враца), бр. 53, 17.3.2010, с. 1-7.

пеева, майя. голямата звезда на българския театър блести на небето: Врачани отбелязаха 90-го-
дишнината от рождението на андрей чапразов. Шанс нюз (Враца), бр. 34, 18.2.2010, с. 8.

попдимитров, анастас. ние сме за диалог, но такъв няма. (предложение на сдружението на 
театралните директори за оценяване на театрите по време на кризата.) Зов нюз (Враца), 
бр. 89, 12.5.2010, с. 7.

поредна награда за Врачанския театър. Шанс експрес (Враца), бр. 48, 21.12.2010, с. 8.
престижна награда за Врачанския театър. Враца днес, бр. 44, 18-21.6.2010, с. 2.
приз за Врачанския театър. Зов (Враца), бр. 122, 29.6.2010, с. 4.
програма на Дкт – Враца. премиера „една жена – трима мъже“. За режисьора. Зов (Враца), бр. 

82, 30.4.2010, с. 
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програма на Дкт – Враца. 16 – 21.5.2010 национален фестивал на малките театрални форми. Зов 
(Враца), бр. 87, 10.5.2010, с. 8.

програма на Дкт – Враца. 16 – 21.5.2010 национален фестивал на малките театрални форми. Зов 
(Враца), бр. 93, 18.5.2010, с. 8.

програма на националния фестивал на малките театрални форми – Враца – 16-21 май 2010. Шанс 
експрес (Враца), бр. 20, 14.5.2010, с. 8.

програма на Фестивал на малките театрални форми Враца 2010. Зов (Враца), бр. 94, 19.5.2010, с. 8.
пълни зали и фурор в първите дни на театралния фестивал. Шанс нюз, 19.5.2010.
режат жива плът от театрите. Шанс нюз (Враца), бр. 88, 12.5.2010, с. 1-4.
самарджийска, ани. театрали правят мюзикъл кабаре. Зов (Враца), бр. 163, 7.10.2010, с. 2.
самарджийска, ани. Врачанският театър център на северозапада? Зов (Враца), бр. 164, 8.10.2010, 

с. 12.
силно присъствие на театралния форум във Враца. Зов (Враца), бр.75, 21.4.2010, с. 6.
срамни приходи съсипват театъра. трупата във Враца е само с аванси, в монтана взимат редовно 

заплати. конкурент (Враца), бр. 191, 5.10.2010, с. 1-3.
стефан чокойски подари театър на тийнейджъри. Шанс нюз (Враца), бр. 166, 16-17.11.2010, с. 8. 
стоянов, стоян. Врачанският театър е готов да поеме регионални функции. Зов за истина (Враца), 

бр. 38, 13-19.10.2010, с. 1-4.
театралният фест предизвика голям интерес. Шанс експрес (Враца), бр. 21 21.5.2010, с. 8.
театър 199 обра наградите във Враца. Шанс нюз (Враца), бр. 97, 26.5.2010, с. 8.
театър 199 обра наградите във Враца. Враца днес (Враца), бр. 37, 24-27.5.2010, с. 2. 
театърът закъса за заплати. причина за проблема е неспазването на препоръките, твърди министър 

рашидов. навигатор (Враца), бр. 35, 7.9.2010, с. 3.
театърът отива в Белград. Шанс експрес (Враца), бр. 12, 12-18.3.2010, с. 4. 
„тестът“ с наградата за режисура. Враца днес, бр. 90, 14-16-.12.2010, с. 3.
тошева, райна. тест за бащинство разбуни Враца. скандално представление даде старт на камерен 

фестивал. стандарт, бр. 6227, 18.5.2010, с. 36. 
тошева, райна. Врачанският театър става регионален за северозапада. Шанс нюз (Враца), бр. 

155, 7-11.10.2010, с. 4.
Фестивал събира театри във Враца. конкурент (Враца), бр. 90, 12.5.2010, с. 5.
Фестивал ще има, напук на кризата. повече от половината пари обаче театралите трябва да си 

намерят сами. навигатор (Враца), бр. 18, 13.5.2010, с. 3.
Фуренска, петя. Започва Фестивал на малките театрални форми. (програма на фестивала.) Враца 

днес, бр. 34, 14-17.5.2010, с. 5.
Шеф на театър нападна колега. конкурент (Враца), бр. 194, 8.10.2010, с. 1-2.
чукойски подари театър на тийнейджъри. Враца днес, бр. 82, 16-18.11.2010, с. 3.

2011
Вандов, никола. XXII и I – неочаквано добра комбинация. (За фестивала във Враца.) култура, бр. 

26, 8.7.2011, с. 3.
Враца – театрална столица на Балканите. 22 фестивал на малките театрални форми във Враца ще се 

съпътства от международен фестивал на NETA. Шанс нюз (Враца), бр. 37, 17-18.5.2011, с. 4.
Врачански актьори взеха отличия от феста на камерните театри. Шанс нюз (Враца), бр. 39, 26-

30.5.2011, с. 4.
Врачански актьор в реклама на „Данон“. Враца днес, бр. 9, 4-7.2.2011, с. 4.
гледаме театър на топло. Враца днес, бр. 8, 1-3.2.2011, с. 2.
гюлева, Веселина. професия директор. (разговор с анастас попдимитров.) гестус, 2011, с. 163-173.
гюлева, Веселина. Фестивал на малките театрални форми, Враца. летопис (1977-2010). издателство 

„Валентин траянов“, с., 2011, 148 с.
Делчо чолаков грее в реклама на „Данон“. Шанс нюз (Враца), 3.2.2011.
Делчо чолаков грее в реклама на „Данон“. Зов (Враца), 2.2.2011.
Дечева, Виолета. театърът между посткомунизма и хедонизма. култура, бр. 2, 21.1.2011, с. 5.
Димитър иванов подари театър на средношколци. Враца днес, бр. 94, 23-28.12.2011, с. 6.
Донков, петьо. Борислав Борисов: „Държавата абдикира тотално от изкуството“. (интервю с 

актьора.) Зов нюз (Враца), бр. 195, 2.12.2011, с. 9.
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Драматично куклен театър – Враца. национален фестивал на малките театрални форми (програма 
с коментар.) Зов (Враца), бр. 80, 9.5.2011, с. 6.

Драматично куклен театър – Враца. национален фестивал на малките театрални форми (програма 
с коментар.) Зов (Враца), бр. 81, 9.5.2011, с. 6.

Йорданов, иво. Враца – балканска столица на театъра. Враца днес, бр. 36, 17-19.5.2011, с. 4.
Йорданов, николай, ромео попилиев, камелия николова, Виолета Дечева и Йоана спасова. ис-

тория на българския театър. том 4. Българският театър между двете световни войни на ХХ 
век. издание на института за изследване на изкуствата, с., 2011, 528 с.

койнаков, Явор. Фестивалната Враца. (Думи на селекционера и самата селекция.) култура, бр. 
17, 6.5.2011, с. 1.

коцев захапа шеф на театър. анастас попдимитров взел в пъти по-малко на георги първанов за 
наем на залата. конкурент (Враца), бр. 71, 8.9.2011, с. 3.

куп отличия за врачански спектакъл. Враца днес, бр. 87, 29.11-1.12.2011, с. 2.
наш актьор изгря от телевизионна реклама. Шанс нюз (Враца), бр. 4, 4-10.2.2011, с. 2.
наши актьори с първи награди. Враца днес, бр. 38, 24-26.5.2011, с. 1.
национален фестивал на малките театрални форми. (програма с коментар.) Зов (Враца), бр. 78, 

3.5.2011, с. 4. 
носителите на наградата „икар“ идват на фестивал. Зов (Враца), бр. 67, 12.4.2011, с. 9.
общината дава рамо на културата. Шанс нюз (Враца), 3-7.2.2011, с. 8.
откриха Фестивала на малките театрални форми. Зов (Враца), бр. 87, 17.5.2011, с. 3.
отличават спектакъл на врачанските театрали. Зов (Враца), бр. 191, 28.11.2011, с. 12.
орхан памук разбуни духовете. Враца днес, бр. 37, 20-23.5.2011, с. 1.
осигуряват пари за културни институти. конкурент (Враца), бр. 21, 1.2.2011, с. 3.
посланик ходжа след спектакъл във Враца. Зов (Враца), бр. 90, 20.5.2011, с. 5.
собственик на фирма дари постановка на бедни деца. Зов (Враца), бр. 208, 21.12.2011, с. 12.
стартира фестивалът на малките театрални форми. Зов (Враца), бр. 85, 13.5.2011, с. 4.
стефанов, Васил. пътят на режисурата. издателство „Валентин траянов“, с., 2011, 408 с.
театърът няма да бъде закрит. Враца днес, бр. 82, 11-14.11.2011, с. 1-3.
Фотоалбум. Визуална история на българския театър. из фотоархива на сп. „театър“. (публикувани 

са 11 снимки от спектакли на театъра, с. 121-122.).) театър, 2011, бр. 10-12, 192 с.

2012
актьор подготвя млади таланти. Зов (Враца), бр. 55, 23.3.2012, с. 2.
актьор от „7часа разлика“ отказва да плаща. Шанс нюз (Враца), бр. 24, 27-28.3.2012, с. 8.
актьори и ученици обсъждат спектакъл. Зов (Враца), бр. 35, 24.2.2012,.с.12.
актьори отбелязват с постановки международния ден на театъра. Зов (Враца), бр. 27.3.2012, с. 12.
александрова, рада. театралната реформа на министър рашидов – паралелна реалност. култура, 

бр. 41, 30.11.2012, с. 6-7.
афиш. 23-ти национален фестивал на малките театрални форми – Враца 2012. (програмата на 

фестивала.) Враца днес, бр. 36, 15-17.5.2012, с. 1-7.
Бизнесмен купи билети за театър. Зов (Враца), бр. 17, 31.1.2012, с. 12.
Вачкова, силвия, мартина Вачкова и Юрий Дачев. пратеник на мъжки времена. спомени за григор 

Вачков. издателство „Жанет 45“, пловдив, 2012, 256 с.
Враца става театрална столица на България. Зов (Враца), бр. 75, 7.5.2012, с. 4.
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бр. 83, 13.5.2015, с. 15.
наградиха най-добрите на театрални фестивали. Два форума събраха знакови постановки и творци 

във Враца. конкурент (Враца), бр. 96, 25.5.2015, с. 3.
най-добрите камерни постановки си дават среща във Враца: За най-стария театрален фестивал у 
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Състав на театъра
(към 1.12.2022 г.)

анастас попдимитров –  
директор на Драматично-куклен театър – Враца

инж. нина Донева –  
заместник-директор

снежана иванова –  
главен счетоводител

Венцислав асенов –  
режисьор 

светлозар гагов –  
режисьор

Весела Василева –  
режисьор

мария Диманова –  
сценограф

радостина тенева –  
сценограф 

Веселина гюлева –  
експерт връзки с обществеността

ивайло иванов –  
финансов контрол

лила иванова –  
счетоводител

Йордан манчев –  
експерт маркетинг

Волга иванова –  
технически секретар

мирослава ангелова –  
билетен касиер, домакин

тодорка иванова –  
инспектор салон
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Актьори
анна ахчийска
Борислав Борисов
Борислав сарафанов
Венета иванова
Веселин мезеклиев
Делчо чолаков
Деян Жеков
емона илиева
ивайло Вълчев
ивелина попова
ина георгиева
калин костадинов
камелия лишковска
капка пеняшка
кирил стаменов
малинка ганчева-лютибродска
милена милчева
милена рудева
огнян симеонов
петър горанов
ралица ковачева-Бежан
росица огнянова
румяна мерджанска
сабина коен
станислав Дойнов
теодор софрониев
цветана горкиева
цветан нецов
Юлия колова
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Различни служби в театъра
генка симеонова – организатор
мирена семкова – организатор
Димитрина кисьова – организатор
иванка Йорданова – организатор
иван сашков – завеждащ техническа служба 
любомир любенов – художник изпълнител
цветан първанов – енергетик 
анатоли първанов – ел. монтьор
николай кръстев – театър майстор
ангел сиреняков – театър майстор
Валентина тонова – осветител, помощник-режисьор
асен александров – тоноператор, осветител
Васил мутафчийски – осветител, сценичен работник
марин попдимитров – театрален реквизит
румяна каменова – театрален гардероб
Юлияна обретенова – театрален гардероб
нина тошева – театрален шивач
Захарин ангелов – театрален железар
Валери павлов – сценичен работник 
тихомир пащрапански – сценичен работник
Христо михайлов – сценичен работник, театрален реквизит
стилиян иванов – пожарникар
първолета иванова – информатор
николай събков – охрана 
Димитър Велков – шофьор автобус 
цветан мутафчийски – шофьор товарна кола 
мая иванова – чистачка
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Директори на театъра
стефан кортенски (1938 – 1939)
иван п. георгиев – пепеляша (1939 – 1945)
ради тамамджиев (1.8.1945 – 1950)
георги Фратев (1950 – 1955)
Димитър панов (1.8.1955 – 1958)
Христо георгиев (1958 – 1959)
александър токушев (1959 – 1960)
цвятко николов (1960 – 1964)
евгени генов (август 1964 – 1966)
Христо лъжев (август 1966 – 1969)
Васил луканов (август 1969 – 1970)
георги молевски (1970 – 1972)
Дамян антонов (август 1972 – 1973)
иван кондов (август 1973 – 1976)
николай колов (август 1976 – 1978)
никола Дадов (септември 1978 – 1979)
николай правдев (август 1979 – 1980)
иван кондов (август 1980 – 1983)
александър попов (август 1983 – 1986)
николай колов (1986 – 1990)
огнян Данчев (септември 1990 – 1992)
Бина Харалампиева (август 1992 – май 1995)
анастас попдимитров (май 1995 – септември 2019)
Венцислав асенов (септември 2019 – 2020)
Веселин мезеклиев (2020 – май 2021)
анастас попдимитров (от 2021)
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Драматурзи на театъра
горка маркова (1955 – 1957)
ана иванова (септември 1957 – 1960)
орлин Василев (1960 – 1962)
орлин орлинов (1961 – 1962)
цветана модева (1960 – 1962)
антим костов (1963 – 1964)
кирил костов (1964 – 1966)
надежда атанасова (1966 – 1969
илия люцканов (май 1967 – април 1969)
Върбан Велчев (1970 – 1975)
стефка Дековска (1975 – 1981)
Димитър чернев (1980 – 1982)
Бойко младенов (1980 – 1985)
маргарит минков (1.12.1981 – 15.8.1983)
александър чакъров (1986 – 1989)
ивайло михайлов (1991 – 1992)
Веселина (ина) гюлева (от 1993)
теодора Захариева (февруари 2020 – юни 2022)





 ...

381

Показалци



Летопис на Драматично-куклен театър – Враца, 1938 – 2022

382



Показалец на постановките...

383

показалец на постановките
Бележка. Тук, както и при другите показалци, след заглавието следва поред-
ният номер на постановката, посочен в настоящия Летопис на театъра 
(август 1938 – декември 2022).

аз, ти, той и... телефонът – 221
албена – 198
алхимия на куршума – 375
амфитрион & алкмена – 442
анна Бижуто – 383
антигона – 272
антиутопия – 335
апетит за череши – 263
април 1876 – 15
арсеник и стари дантели – 423
атентат в затворена улица – 227
а тук по здрач е тихо – 244
а утрините тук са тихи – виж а тук по 

здрач е тихо

Баба марта внучка жени – 447
Балкански аристократи – 75, 392
Бащата – 525
Бедността не е порок – 171
Без вина виновен – 80
Без да се посочват имената – 138
Без зестра – 95
Безтегловната принцеса – 455
Белите цветя на Япония – 256
Бетовен 21 – 474
Бийтълс за теб – 413
Благородният испанец – 370
Близък непознат – 235
Блокада – 167
Блудният син – 48
Боб – 514
Богдане, Бог да те убие!... – 21
Бог да прости леля – виж наследници
Бойка – 51
Борба за щастие – 12

Борислав – 174
Боряна – 40, 266, 403
Боян магьосникът – 304
Братя карамазови – 35
Бременските градски музиканти – 485
Буря над равнината – 49
Бяг – виж сънувах бяг

Валонска нощ – 463
Вампир – 37, 134, 360
Варвари – 271
Варненско лято – виж идолопоклонци
Васа Железнова – 79, 216
В деня на сватбата – 207
Вдовиците – 313
Великден – 487
Великденче цвят люлее – 434
Венецианският търговец – 393
Верни сърца – 131
Вечерите на иван гилин – 228
Вечеря за глупаци – 433
Взаимна любов – 94
Викат ви от таймир – 123
Вик за любов – 522
В името на революцията – 212
Владетели на ключове – 205
В молдованка свиреше цигулка – 303
Волпоне – 213
В очакване на Дядо коледа – 425
В полите на Витоша – 151
Враг на народа – 378
Врагове – 60, 128
Всички са наши деца – 193
В степите на украйна – 136
Всяка есенна вечер – 195
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Вуйчо Ваня – 449
Вуйчо владика – 219
Вълци и овце – 36
Вълци нема – 302
Вълшебният цилиндър и слънчевата 

топка – 430
Въображаем репортаж за един амери-

кански попфестивал – 300
Въпрос на принцип – 252
Върла магесница – 47

гангста – 468
гергьовден – 540
гибел – 41
главчо и царската дъщеря – 27
гласът на америка – 104
гледна точка – 301
глупавият търговец – 31
гнил дом – виж Жена без сърце
голата жена - 9
големанов – 11, 126, 241
големият род – 356
голямото наследство – 204
горещо лято – 367
госпожица в панталони – 28
гостилничарката – виж мирандолина
градина без земя – 373
граничари – 111
греховната любов на зографа Захарий – 

200, 494
грижата на ангелите – 180

Да бъде забравен Херострат – 262
Да измислим приказка – 424
Да убиеш премиер – 488
Двайсет хиляди страници – 553
Двамата веронци – 405
Дванайсета нощ – 247, 506
Двата клена – 261
Две момичета на улицата – 70
Двубой – 162
Девет песни за апостола – 286
Делото сагадеев – 323
Ден на чудесата – 340
Деспот Добротица – 189

Детско шоу: измислен рожден ден – 439
Дидро в петербург – 459
Диплома – виж Д-р
Добрата стара англия – 187
Догодина по същото време – 344, 415
Домът на Бернарда алба – 338
Дон карлос – 342
До трети петли – 332
Доходно място – 89, 305
Д-р – 489
Д-р ерика - 6
Духовете на цибрица – 291
Дълбоки корени – 90
Дърветата умират прави – 158, 391
Дъщерята на греха - 10
Дядо вади ряпа – 542

една жена – трима мъже – 497
една история с две мишки – 551
едно момиче търси истината – 223
езоп – 230
ела при мен, кремъл! – 471
електра в черно – 298
емилия галоти – 173, 317
енигматични вариации – 484
епопея на забравените – 276
есента на следователя – 307
ескориал – виж Escorial

Железният светилник – 177
Жена без сърце – 29
Жената над нас – 548
Жени с минало – 232
Женитба – 121, 516
Женитбата на Белугин - 14
Женско царство – 309
Жестоки игри – 366
Живак – 509
Живата кукла - 161
Живият труп – 120
Животът започва отново – 117
Жижи + Юго – виж Вик за любов
Жорж Данден (или измаменият съпруг) 

– 62, 251
Жълтото око – 275
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Забрадка на слънцето – 518
Зад втория фронт – 110
Зад телената мрежа – 105
Заключена пролет – 191
Законът на вечността – 348
Закуска с неизвестни лица – 364
Заплакала е гората – 7, 63
За радостта – 160
Заровеното слънце – 175
За светлото, което бе – 543
За удоволствието да я видя отново – 

виж още веднъж, ако позволите...
Здравей и сбогом – 321
Зелената брадавица – 238
Земята се върти – 352
Зимните навици на зайците – 410
Златка, златното момиче – 16
Златното покритие – 269
Змейове – 389
Зона Замфирова – 532

ивайло – 133
иванко, убиецът на асеня I – 215
ивона, принцесата на Бургунда – 470
игра на любовта и случайността – 239
игра на мъж и жена – 480
и греховете наши – 274
и да се слея с песента – 336
идолопоклонци – 179
избор – 248
извън контрол – 544
изгубени в звездите – 500
изключителен шанс – виж присъдата
изоставената – виж голата жена
имат думата жените – 116
и най-мъдрият си е малко прост – 465
индже войвода – виж Заплакала е 

гората
инженер райдовски – 115
и ние не сме ангели – 168
иркутска история – 218
искам да ме боли – виж кукла-Букла
искам да се върна у дома – 106
испанска муха – виж секстаблетка
история на една любов – 144

кавказкият тебеширен кръг – 508
как се обира една банка – 290
как се управлява жената – 220
както капят листата - 4
калинова горичка – 127
калпазански рай – 458
кандид – 421
кантон 705 – 208
карнавал – 170
клаксони, свирки и... – 358
клара – виж Борба за щастие
клопка – 328
коварство и любов – 132, 273
когато гръм удари – 147
когато дните питат – 182
когато котката я няма – 384
когато розите танцуват – 185
когато розите цъфтят – 20
когато слушаш хората – 8, 142
кожа и небе – 481
кой уби твоя брат? – 294
коледна приказка – 441, 523
конникът без глава – 203
космонавтите – виж Шест души – едно 

сърце
котаракът с чизми – 412, 519
крадецът на тролейбуси – 357
красавицата и князът – 541
красивият Флавио Бриаторе е в криза 

– 450
крила – 186
криминална песен – 288
кукла-Букла – 320
куклен дом – виж нора
куцият от остров инишмаан – виж 

ментови целувки
кучето, което не можело да лае – 436
кълбовидна мълния – 368
късна любов – 86
къщата на иван – 457

легенда за любовта – 137
легенда за майката – 292
лека нощ, мамо... – 408
лека нощ, патриция – 155
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лесно им е на мъжете - 3
летене – 537
лизелоте и месец май – 511
лисицата и гроздето – виж езоп
лично дело – 141
любов – 118
любов под брястовете – 285
любовта побеждава – 46
любоф – виж миниатюри
лют звяр – 217

майка – виж майчини сълзи
майстори – 139, 246
майчини сълзи – 24, 82
майчино сърце – 71
макар Дубрава – 102
макбет – 280
максималистът – 334
макс катеричката – 428
малката баба Яга – 501
малката милионерка – виж Шоколади-

ерката
малки куклени истории – 440
мандрагора – 382
мануш войвода – 19
мария – 283
мария тюдор – 214
мач – 355
машенка – 183
м. Бътерфлай – 390
медикаментозно отравяне – 287
между два стола – 379
меко казано – 345, 429, 521
ментови целувки – 467
месец на село – 398
мечо пух – 476
милионерът – 156, 318
милион за усмивка – 172
миниатюри – 295
министершата – 68
мирандолина – 42, 135, 324, 552
младият човек – 78
младоженецът – 225
младостта на бащите – 233
модистката от сайгон – 236

моето семейство – 181
мой бедни марат – 201
момичето от улицата – 39
моралът на госпожа Дулска – 146
морско синьо – виж пук
москва се строи – виж огньовете на 

маяка
московски характер – 99
мотопедът – 253
мръсните ръце – 395
мъгленската царица – 52
мълвата – 199

над морското равнище – виж присъда-
та (иван радоев)

на другата страна – 148
на дъното – 143, 361
най-истинският или същият този мюн-

хаузен – 493
нами-ко – 55
наполеон е момиче – 25
напразни усилия на любовта – 234
наследници – 152
нахлуване в замъка – 249
нашествие – 153
на юг от 38-ия паралел – 112
непознатото момиче – 18
не пресичай на червено – 438
неразделни – 54
нерви за любов – 346
неспокойна младост – 145
неспокойна старост – 69
ние, долуподписаните – 296
новогодишна приказка – 341
ново слънце – виж Заплакала е гората
ножът – 254
нора – 314, 529
нощни пазачи – 319
някъде в москва – 77
няма да платим, няма да платим! – 386

обещай ми светло минало – 363
облог – 443
обувки за щастие – 507
огнивото – 453
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огньовете на маяка – 26, 61
одисей пътува за итака – 351
опасно зимно приключение – 533
опечалена фамилия – 224
оркестърът – 399
орфей – 461
осем жени – 265
оси – 163
оскар и розовата дама – 473
островът – 242
островът на мира – 91
отблизо – 530
отворена брачна двойка – 549
отвъд хоризонта – 326
отсрещния бряг на щастието – 475
очи в очи – 260
очи на светица – 56
още веднъж, ако позволите... – 517

палечка – 445
пансион за кучета – 414
парижката света Богородица – 154
парижките бедни – 5
пеперудите са свободни – 312
персонално ченге – 377
пет вечери – 316
пижо и пенда – виж пролет, добре си 

ни дошла 
платон кречет – 65
плешивата певица – 407
побъркани от любов – 396
повест за една жена – 72
поглед от моста – 188
погребение без мъртвец – 417
под игото – 119
под кестените на прага – 85
подкрепи и мен ръката – 209
под мрачното небе – 32
покана от париж – 293
покер – 448
полет над кукувиче гнездо – 380
посещение на страха – 264
последен квартет – 528
последен час – Яворов – 496
по следите на радостта – виж За радостта

походен марш – 165
почивен ден – 93
праведните не закусват в петък – 402
празникът на фенерите – 169
предградие – 539
предложение – 129, 295
преспанските камбани – 202
престъпление и наказание – 554
престъпления на сърцето – 350
приказка за калпаците – виж Щръклица
приказки от Виенската гора – 526
приключение на горската полянка – 432
приключения опасни със герои сладког-

ласни – 365, 469
принцесата и свинарят – 462
принцеса турандот – 149
принц скрежко – 452
пристанала - 2
присъдата (кольо георгиев) – 245
присъдата (иван радоев) – 330
провинциални анекдоти – 268
прокурорът – 194
пролет, добре си ни дошла – 431
професионалистът – виж персонално 

ченге
професия за ангели – 243
професията на мисис уорън – 387
процесът против богомилите – 289
пук – 416
пусия за верблюд – 437
първа конна – 178
пътеки – 226
пътуване до истината – 255

развод – 23
раздяла през юни – 354
разлом – 103
разпаленият въглен – 231
разузнаване – 98
районна болница – 372
ревизор – 107, 
ревниви съпрузи – 129
ревност в три факса – 456
редници – 343
рейс – 311, 502
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ретро – 331
рибарска любов – 58
рибарски свади – виж сладкиш от любов
родолюбци – 524
розенкранц и гилденстерн са мъртви – 

419
ромео и Жулиета – 538
руският въпрос – 122

сако от велур – 281
сама – 150
само теб обичам – 38
сватба със зестра – 114
сватбата на кречински – 325
сватбата на червенушко – 333
свекърва – 74, 192, 250, 400
светлините на маяка – виж огньовете 

на маяка
светото семейство – 385
свинете – 472
свои хора сме – ще се спогодим – 96
севилският бръснар – 76
секс, наркотици и рокендрол – 404
секстаблетка – 376
сексуални перверзии в чикаго – 482
село Борово – 109
семейство тот – 349
сестри – виж градина без земя
симеон – 53
симулатор за чифтосване – 535
синята птица – 527
сирена и Виктория – 550
ситуация – 279
скакалци – 184
скромният Дон Жуан – 45
скъперникът – 43, 140
скъпи гости – 83
сладкиш от любов – 504
след сезона – 315
слуга на двама господари – 125
службогонци – 257
случка в зоопарка – 297
с любовта шега не бива – 444
смертью смерть поправ! – 299
снаха – 108

снежанка и седемте джуджета – 426
снежната кралица – 451
с огъня игра не бива – 466
спасителя – 531
спящата красавица – 196
сребърният пръстен – 166
сребърната сватба – 30
столовете – 498
страхил страшен хайдутин – виж три 

синджира роби
страшни смешки, смешни страшки за 

герои със опашки – 479
страшният съд – 371
студена земя – 210
стъклената менажерия – 339
стълбище – 454
суматоха – 369
супермаркет – 477
счупени стъкла – 409
съвсем проста история – 503
съдии на самите себе си – 258
сън в лятна нощ – 483
сънувах бяг – 490
сърцето на луиджи – виж убийство с 

тъп меч

тайна - 1
танго – 505
танц на сенките – 353
танцуващи ръце – 491
таралеж – 359
тартюф – 34, 113, 534
теория на ел ти за домашните любим-

ци – 492
тестът – 495
тобелия – 520
тоска – 67
тревога – 88
тримата мускетари – 284
тримата снежковци – 446
тринадесетият председател – виж Дело-

то сагадеев
три синджира роби – 33
троил и кресида – 374
тузлушка история – 277
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тъжна комедия на лука – виж персо-
нално ченге

търговци на презервативи – 512
тяхната последна любов – 278

убийство с тъп меч – 282
удушвачът – 397
укротяване на опърничавата – 159
умният храбър шивач – 510
урокът – 411
учени жени – 206
училище за жени – 478

Фабиен – виж развод
Фантазиите на Фарятиев – 306
Фиданките цъфтят – виж неспокойна 

младост

Ха да видим кой кого – виж облог
Хан татар – 81, 84
Хеда габлер – 327
Хиляда метра над морето III – айгър – 

546
Хитрините на скапен – 308
Хитър петър – 513
Хляб наш насущний – 100
Хоро – 157
Хоровод – 486
Хотел между тоя и оня свят – 555
Храбрият симон корах – виж тестът
Храна за кучета и котки – 464
Хулиганът – виж Всички са наши деца
Хъшове – 64, 124, 222, 

царска милост – 92, 97
цигани – 22, 59

чакай ме – 73
чакат ни някъде – 190
частен детектив – 388
червената връзка – 87
червената шапчица – 427, 533
червени рози – 50
червено и кафяво – 322

черешова градина – 337
чернозем – 164
чер хайвер и леща – 362
четвърта-пета степен по скалата на 

рихтер – 329
четири приказки за един змей – 460
чими – 310
човекът и оръжието – виж Шоколадо-

вият войник
човекът от досието – 240
човекът с петте котки – 545
чудо – 394
чуждата сянка – 101
чуждото дете – 66
чутна Яна – 176
чучулигата – 267

Шекспир – събрани съчинения – 499
Шест души – едно сърце – 211
Шестият етаж – 17
Шивашки дни в силмачи – 347
Шоколадиерката – 57
Шоколадовият войник – 401
Шоколадово коледно шоу – 536
Шум зад кулисите (Nоises Off) – 381

Щастие – 130
Щастливият принц – 547
Щастлив случай – 418
Щедра вечер – 197
Щръклица – 237, 406
Щурецът – 44
Щурецът на огнището - 13

ъндърграунд – виж Underground

Юни – началото на лятото – 270

Яго – 435
Я, колко макове – 229
Януари – 259

Escorial – 422
Underground – 515
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абдулин, азат – 323
адамис, ана – 300
александрова, рада – 475
алексиев, георги – 291
альошин, самуел – 150
анар – 221
анастасов, петър – 363
ангелова, мариета – 542
ангелов, иван – 466
андерсен, Ханс кр. – 31, 71, 445, 451, 

453, 462
андреев, емил – 488, 497
ануи, Жан – 267, 272, 399
априлов, Борис – 242, 310
арбузов, алексей – 190, 201, 218, 248, 

366
арнолди, м. – 30
арнолд, Франц – 45
асенов, Венцислав – 444, 445, 455, 476, 

482, 507, 526
асенов, Драгомир – 243, 269
атанасова, ганета – 447
афиногенов, александър н. – 183

Багряна, елисавета – 543
Бакалов, петър – 309
Балабанов, Боян – 115
Баласко, Жозиан – 522
Барабаш, паул – 3
Баранов, анатолий – 148
Батай, анри – 9
Бах, ернст – 45
Башева, миряна – 282, 286
Бенедети, алдо де – 50, 155
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попов, георги – 217, 219, 222, 224, 225, 

229, 232, 237, 238, 241, 295
попов, никола – 73, 74, 75, 77
примо, Бетина – 527
прохаскова, стефка – 243

радилов, петко – 342
ранков, красимир – 465, 472, 480

сарафов, кръстьо – 11, 34, 36, 40
сейкова, надежда – 506
симеонов, огнян – 548
сираков, петко – 29, 72, 94
славейков, Йордан – 473, 484
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стаматов, георги а – 14 (?)
стефанов, Димитър – 509
стефанов, лъчезар – 424
стоименова, Дарина – 537
стойчев, георги – 242
стоянов, Димитър – 370, 377, 489
стоянов, итко – 99, 111, 114, 124, 134, 156
стоянов, милко – 247, 252, 258, 264, 

268, 359
събев, минчо – 249, 382
сърчаджиев, Богдан – 300
сърчаджиев, стефан – 81

тамамджиев, ради – 64, 82, 84
танев, тачо – 61, 62
тенев, Дамян – 553, 554
тихинова, маргарита – 141
тодорова, лиляна – 365
тодорович, Борис – 477
токушев, александър – 167, 169, 170, 

171
томанова, николина – 313
томов, румен – 295, 327, 330, 339, 345
трандафилов, коста – 21, 22, 33, 35, 37, 

59, 60

урумов, иван – 414

Флоресков, илия – 223
Фол, николай – 115, 159, 161, 164, 173
Фратева, евдокия – 131

Фратев, георги – 107, 109, 112, 119, 120, 
121, 125, 126, 129, 130, 132, 135, 137

Харалампиева, Бина – 364, 366, 368, 369, 
373, 379, 381, 384, 389, 390, 393, 398, 402

Хеле, михаел – 355
Христов, атанас – 110, 113
Христов, константин – 297, 299, 301, 

303, 307, 316, 318
Христофоров, Васко – 436

цанев, панайот – 438, 458, 466
цанков, Хрисан – 15 (?)
цикова, елена – 314, 325, 418, 419
цонев, коста – 162, 163, 168, 204

чакринов, Борислав – 407, 410, 411, 
416, 417, 420, 433, 448, 467, 474, 486, 
500, 512, 522

чакъров, александър – 375
чакъров, илия – 202
чернев, неделчо Б. – 96, 103, 104, 106, 108

Шаматова, наташа – 439
Шпатова, Десислава – 528

ъпър, ник – 520, 529

Янева, цвете – 431, 432, 434
Янкова, анастасия – 426, 427, 430, 446, 460
Янков, тамара – 530
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авдала, Жак – 229
александрова, елена – 443, 469, 513
алексиева, николета – 528
алексич, слободан – 532, 540
ангелова(-михайлова), лидия – виж 

михайлова, лидия 
анев, анани – 111
антов, тихомир – 456
артамонцева, силвия – 457
асенов, Венцислав – 507
атанасова, катя – 457
атанасов, илия – 335, 344
ахрянов, арх. ангел – 228, 230, 232, 

234, 240

Бакалов, петър – 312
Бананов, антон – 154
Бебов, иван – 456
Беджерано, Вики – 103
Бениеш, Вики – 108
Беширова, Веселка – 491
Божилов, георги – 234
Буссе, александър – 347
Буховски, кирил – 526
Бъчварова, силва – 551

Василев, Васил – 531
Василев, красимир – 542
Ващенко, евгений – 104, 106, 107, 120, 125
Велянов, атанас – 253
Врачовски, Борис – 444
Вълканов, красимир – 300, 314, 325, 

418, 419, 472, 504, 530
Върбанов, Венелин (Хари) – 248, 249, 

250, 251, 252, 254, 255, 256, 259, 

264, 268, 269, 270, 271, 275, 276, 277, 
280, 283, 287, 289, 293, 296, 302, 304, 
311, 313, 319, 326, 331, 335, 342, 346, 
352, 356, 361, 365, 371, 372, 374, 376, 
379, 381, 382, 385, 387, 389, 390, 391, 
392, 396, 398, 399, 400, 401, 403, 405, 
406, 407, 408, 410, 412, 414, 416, 417, 
423, 444

гайдарджиев, теодор – 404
ганчева, елка – виж тодорова, елка
генев, светослав – 291
генов, евгени – 205
георгиева, невена – 534, 538
георгиев, галин – 456
горки, цвете (цветана горкиева) – 543
горшич, нико (ник ъпър) – 520, 529
грънчарова, росица – 544
гюков, антон – 196, 199, 200, 201, 202, 

205, 207, 208, 209, 210, 215, 216, 218, 
219, 222

Данев, недко – 542
Деков, тодор – 322, 323, 437
Диманова, мария – 389, 390, 393, 398, 

401, 402, 442, 450, 467, 471, 474, 477, 
478, 483, 486, 490, 503, 504, 505, 506, 
514, 520, 522, 525, 529, 530, 535, 539, 
547, 549, 550, 555

Диманов, любен – 312, 405
Димитрова, наталия – 460
Димитров, Димитър – 509, 521
Динеков, цветан – 340, 343, 349, 350, 

353, 354, 360, 362, 364, 370, 373, 
374, 375

показалец на сценографите, художниците, 
художник-плакатистите, дизайнери на програмите, 
фотографите и операторите на кино- и видеокадри  

и други мултимедийни продукти
Бележка. Тук, както и при другите показалци, след името следва поредният 
номер на постановката, посочен в настоящия Летопис на театъра (август 
1938 – декември 2022).
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Дичев, Дичо – 303
Добринович, петър – 224
Додова, Виржиния – 459, 516, 517, 518, 

519, 541, 548
Додова, марина – 459
Дойчинова, маноела – 476, 482, 508, 

511
Дойчинов, Бойко – 502
Друмев, никола – 294, 300, 314

евтимов, георги – 117, 213
енева(-александрова), екатерина – 462, 

479

Желева, Боряна – 421

Златев, станислав – 456

иванкова, мариела – 539
иванова, елена – 552
иванов, георги – 206
игнатова, александрина – 305, 308

Йонов, евгени – 110, 112
Йорданов, иван – 242, 403
Йорданов, Йордан – 140, 141

кавалджиев, Веселин – 190
казаска(-попова), миглена – 315, 317, 

327, 329, 330, 334, 335, 348, 357, 359
каланова, мира – 422, 429, 433, 445, 

448, 456, 465, 468, 470, 473, 484, 496, 
497, 499

каракашев, георги – 118, 123, 162, 174
караславова, Яна – 270, 271
карев, иван – 409, 546
каров, николай – 435, 461
касабов, кънчо – 515
кирилов, иван – 200
ковачев, Веселин – 176, 177, 188
костов, емил – 266, 375
кръстева, Боряна – 527
кръстева, надежда – 499
кръстич, Биляна – 532
кръчмаров, Христо – 260

кънчев, пламен – 529
къчев, петър – 330, 377, 378, 383, 384
кювлиева, стефка – 427, 428, 430, 431, 

432, 446, 447, 464

лазарова, теодора – 493
лиджев, пламен – 421
лютибродски, Димитър – 106, 113, 114, 

119, 124, 126, 127, 133, 142, 152, 154, 
161, 205, 206, 211

ляхова, Даниела олег – 454

малакчиев, галин – 234
мандаджиева, мариана – 380
манолова, изабела – 543
мартин, гундула – 355
мартинов, Димитър – 468, 496
мачева, Вера – 115
мерджанска, румяна – 415
миленков, александър – 133
минева, ивелина – 527
миронска, мария – 258
мирчев, георги – 489
мисин, Владимир – 137
митев, асен – 139, 140, 141, 147, 148, 

150, 151, 153, 193, 236, 285
михайлова, лидия – 155, 157, 159, 160, 

163, 164, 167, 169, 170, 171
михайлов, михаил – 212, 223, 309
мицевски, Благой – 498
младенов, младен – 227, 367, 369

налбантов, никола – 501
начев, петьо – 487
неделчев, Веселин – 424
неделчев, кирил – 246
недялков, гошо – 351
нейков, нейко – 298
нешев, Борис – 232
николов, ивайло – 543
николов, калин – 530
николов, николай – 173, 175, 179, 180, 

181, 182, 183, 184, 185, 187, 189, 191, 
192, 194, 195, 197, 198, 202, 203, 204, 
214, 244
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нинов, николай – 480, 524

панов, Ясен – 409
панев, Христо – 494
парапанов, Вечеслав – 495
петрова, людмила – 400, 405
петрова, майя – 471
петрушева, чайка – 449, 463
поляков, стефан – 533
попдимитров, анастас – 518
попова, мариана – 136, 158
попов, асен – 103, 108, 128, 133, 134, 

143, 168, 186, 189
пузинас, Байба – 347
първанова, Диляна – 485, 488, 510

радев, константин – 241, 243
радоева, Валя – 316, 318, 321, 324, 337, 339
райчинова, марина – 395

сарафанов, Борислав – 493, 526
саръиванова, Весела – 475
светозарев, Валентин – 498
станишева, Божия – 217, 220, 221, 222, 

225, 226, 228
статкова, Весела – 546
стойчев, асен – 178
стоянов, стоян – 330
сърбинов, Христомир – 457

танчев, петко – 527
тенева, радостина – 553, 554
тодорова, елка – 230, 231, 233, 234, 238, 

240, 245, 358
тодорова, радостина – виж тенева, 

радостина
топлийски, Димитър – 86, 93, 96, 97, 

98, 102

тотева, емелияна – 453, 455
трендафилова, елена – 304, 313
трифоновски, тома – 377

узунова, Варя – 273, 274, 279, 281, 284, 
288

узунов, арх. Здравко – 537
урумова, светла – 408
урумов, иван – 414

Фунев, огнян – 332

Хаджиева, ива – 436
Хаджимишев, иво – 456
Хаджистойкова, катя – 149
Христов, Владислав – 509
Христов, константин – 297, 301, 303

цандева, Ванина – 545
цанева, катерина – 444
цветков, Димитър – 271
ценова, мариета – 468, 496
цончева, нина – 481

чакринов, Борислав – 407, 410, 411, 
417, 500, 512

чаушев, георги – 440

Шонев, В. – 309 
Шонев, Димитър – 267 

Яков, петър – 222, 233, 235, 237, 239, 
247, 257, 261, 262, 265, 272, 278, 282, 
286, 290, 292, 294, 299, 306, 307, 312, 
320, 328, 332, 336, 338, 345, 351, 358, 
363, 366, 368, 372, 378, 381, 383, 384, 
386, 388, 394, 397, 400, 406, 420

Янев, Хр. – 52
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аврамов, асен – 416, 551
адемович, нино – 504
андреева, снежана – 346

Бальозов, румен – 335
Борисов, Йордан – 465, 473, 484
Бояджиева, Валя – 475
Буманис, александър – 347

Васев, павел – 445, 455, 457, 464, 476, 
502, 507, 508, 526, 538, 544, 550

Вълчев, Димитър – 199, 278, 365, 443, 
506, 533

гацова, емилия – 527
георгиева, ина – 555
геров, найден – 215
господинов, евгени – 546
грашева, Дора – 242
григоров, Владимир (Владо) – 257, 261, 

264, 266, 268, 320

Данаилов, светослав – 306, 311, 313, 
314, 315, 325, 330, 334, 335, 339, 346, 
349, 351, 353, 362, 367, 368, 369, 375, 
379, 384, 390, 393, 394

Джамбазов, Владимир – 521
Джоканов, сергей – 270, 272, 280, 289
Димитров, Димитър – 327, 329, 336
Добрев, Душко – 338, 350, 354
Добрев, цветан – 340, 345
Домитрович, Дамир – 520
Донов, красимир – 333, 344
Дончев, кирил – 228, 230, 234, 322
Драгостинов, стефан – 262

Дреников, андрей – 399, 430

Желязков, Йордан – 290, 300, 305, 308, 
312

Зехиров, Явор – 491

иванов(-мечо), методи – 427, 436

Йончев, иван – 202, 

кавръков, иван – 453
кайцанов, георги – 408
каланов, александър – 465, 473, 484
камбуров, петър – 279, 298
карагенов, петър – 241, 309
каров, мартин – 509
ковачева-Бежан, ралица – 552
ковачев, Владимир – 454
костов, камен – 387
куситасев, Димитър – 208, 

лазич, Владимир – 497
левашов, В. – 212
липов, наско – 428
лъджев, петър – 177, 179, 180, 182, 220, 

255, 271, 383, 385, 391
люцканова, магдалена – 421

манчев, петко – 542
маринов, Васил – 204, 207, 256
маринов, Вл. – 222
маричков, кирил – 440
махалнишка, людмила – 352
методиева, елена – 447

показалец на композиторите, диригентите, 
музикалните изпълнители, музикалните оформители, 
авторите на оригинални музикални произведения, 

оркестри и хорове, използвани в постановката
Бележка. Тук, както и при другите показалци, след името следва поредният 
номер на постановката, посочен в настоящия Летопис на театъра (август 
1938 – декември 2022).
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403

михайлов, александър – 332, 343
младенов, рашко – 284
младенов, сашо – 481
мойнова, снежана – 217, 232, 237, 238
молхов, Бенедикт – 233, 247, 252, 302

намлиев, Христо – 501, 543
ненов, Драгомир – 189
нечак, марян – 498, 503, 514, 525
николов, калин – 530

окуджава, Булат – 263

панов, Борислав – 253
пасков, тани – 404
пенчев, росен – 461
петров, пламен – 382
петрович, Василие – 532, 540
пипкова, Яна – 227
пиронков, симеон – 123
платов, евгений – 466
поляков, николай – 459, 463, 471, 483
презер, габор — 300

радевски, петър – 402, 405
райчев, александър – 424

слабаков, Юлиян – 462
сливенски, мирчо – 195, 196, 200, 201, 

209, 244, 248, 249

спасов, теодоси – 496
стоев, тодор – 149, 159
стоянов, Димитър – 370, 489
ступел, петър – 185
ступел, Юри – 273, 275, 282, 285, 286, 

291, 312, 319, 324, 326, 331, 366

тенев, Дамян – 553
тодорова, албена – 245
тодоров, пеко – 123, 171, 174
тотев, андрей – 429

Филипов, Димо – 506
Флоресков, илия – 223

Хеле, михаел – 355
Христов, константин – 299, 307, 316, 

318
Христов, Христо – 205, 

цанков, петър – 479
цеков, константин – 528

чабуклийски, Димитър – 162, 169

Широков, николай – 211
Шишков, михаил – 265, 267, 283, 304

S.U.S.F. – 545
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алексиева, антоанета – 465
атанасова, албена – 444, 457

Борисов, Борислав – 548

Вълчев, ивайло – 548

гаврилов, асен – 233
георгиев, стоян – 275, 282
горанов, Вельо – 335
градечлиева, маргарита – 483

Де мео, роз-мари – 284
Диамандиева, лидия – 220, 261
Дичева, Бойка – 493
Дойнова, Виктория – 123
Досева, стоянка – 324

Жеков, Деян – 548

ивелинов, светлин – 465
искренова, мила – 366

караманчева, ива – 504
колова, Юлия – 507, 549
кондратцев, Валерий – 526
костов, трайчо – 332
крез, Ясна – 520

лиепа, марис – 347
лилов, иван – 309

маринов, м .– 162
миладинов, альоша – 505, 506
милчева, милена – 548
михайлов, росен – 537
младенова, олга – 504, 516
мушанова, Дора – 169

начева, Златка – 362, 369, 376

пенчев, росен – 422
поляков, стефан – 365, 382, 383, 406, 443, 533

радичкова, ева-мария – 370

самев, атанас – 300
симеонов, огнян – 548
соколова, татяна – 478, 516, 529, 545
стоилова, петя – 421

тодоров, иван – 215
тодоров, цветан – 291

Хонг, александра – 481

Янбастиев, Димитър – 280, 284

показалец на хореографите, авторите на сценичната 
пластика и сценичния бой, на акробатиката,  

фокусите и илюзиите
Бележка. Тук, както и при другите показалци, след името следва поредният 
номер на постановката, посочен в настоящия Летопис на театъра (август 
1938 – декември 2022).
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абаджиева, ирина – 356
александрова, галя – 289, 293, 298, 302
александрова, Джуни – 195, 197, 200, 

202, 203, 206, 207, 209, 210, 212, 214
александрова, евгения – 421
александрова, мариана – 284
александрова, росица – 486
александров, александър – 252, 255, 

258, 270, 272, 275, 277, 280, 282, 283, 
284, 286

александров, Борислав – 449
александров, иван – 157, 158, 159
александров, илия – 64, 85, 88
александров, Христо – 7
алексич, александър – 503, 506
алексич, слободан – 487, 504
анастасов, никола – 140, 141, 145
анастасов, тодор – 337, 342, 348, 354, 358
ангелова, Донка – 198, 199
ангелова, иванка – 189
ангелова, ина – 332
ангелова, маргарита – 261, 265, 267, 

270, 273, 275

ангелова, цв. – 185
ангелов, ангел – 7, 40, 54
ангелов, георги – 318
андонова, елена – 362
андроников, ангел – 178
анев, анани – 110
антонов, антон – 189, 190, 193
анчев, Веселин – 457, 469
апостолова, Христина – 421, 435
арнаудова, михаела – 230
асенова, мария – 362, 365, 367, 368, 

370, 372, 376, 380, 381, 382, 385, 389, 
390, 394, 397, 399, 406, 408, 409, 413

асенов, николай – 286, 291, 296, 298
атанасова, елена – 421
атанасова, мария – 421
атанасова, цвета (цветана) – 136, 193, 215
атанасова-ерато, милица – виж ерато, 

милка
атанасов, иван – 5, 17, 18, 34, 35, 37, 

40, 43, 46, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 
70, 72, 91, 92, 93, 97, 98, 102, 103, 
104, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 

показалец на актьорите
Бележки. Тук, както и при другите показалци, след името следва поредният 
номер на постановката, посочен в настоящия Летопис на театъра (август 
1938 – декември 2022).

Стремили сме се да включим имената на всички, които са стъпвали 
на сцената в продукция на Драматично-куклен театър – Враца. Това са, 
разбира се, главно професионални актьори, но сме отбелязали и децата, 
и членовете на техническия персонал на театъра, изпълняващи по-малки 
роли, други сътрудници, свирещи на живо музиканти и т.н. Поради лип-
са на много програми на постановките, значителна част от актьорите 
(особено в по-ранните години) е посочена според публикациите в пресата, 
които не са изчерпателни, а често и с грешки в изписването на имената. 
Това води до непълнота, а в отделни случаи, най-вероятно и до грешки, в 
показалеца на актьорите. Затова публикуваме в Летописа (в началото на 
някои от сезоните) открити в пресата и в книги състави на театъра – 
поне някаква компенсация пред паметта на актьорите, вградили труда си 
в развитието на Врачанския театър.
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115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 124, 
125, 127, 128, 130, 132, 133, 136, 137, 
139, 141, 143, 189, 190, 192, 193, 196, 
198, 200, 202, 203, 205, 209, 210, 212, 
214, 215, 219, 220, 227, 230, 231, 234, 
239, 240, 243, 253, 254, 257, 259, 266, 
268, 277, 281, 285, 286, 291, 304, 309, 
318, 326, 337, 352

атанасов, м. (дете) – 108
атанасов, марио – 133, 139
атанасов, петко – 91
атанасов, тодор – 360
ахчийска(-обретенова), анна (ани) – 

340, 424, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 
434, 436, 438, 440, 441, 443, 445, 446, 
447, 451, 452, 453, 455, 458, 462, 476, 
485, 491, 503, 507, 519, 523, 532, 533, 
538, 540, 542

ахчийска, галина – 315, 316, 323, 325, 
328, 332, 335, 337, 342

ашикян, гаро – 421

Байчев, кирил – 117, 118, 119, 120
Балабанова, елена – 40
Балбузанова, светла – 34
Балъкчиева, петя (петрана) – 145, 148, 

150, 152, 153, 154
Банов, Васил – 264, 266, 267, 271, 275, 

277, 280, 282, 283, 284, 286
Бачийска, пламена – 361, 364, 366, 369
Белев, Валери – 526, 534
Бенкин, анатоли – 485, 487, 488, 490, 

493, 499, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 
524, 530, 532, 536

Бечев, александър – 64, 65, 66, 67, 69
Биков, иван – 118
Биков, Йордан – 325, 329, 330, 334, 335, 

345, 348, 349, 351
Блатечки, асен – 481
Богатинов, Владимир – 543, 544
Бодуров, иван – 253, 255, 258, 262, 264, 

267, 270, 273, 274
Божилов, пламен – 208
Божинов, атанас – 107, 108, 111, 112
Бозев, кирил – 152, 153, 154, 155

Бозова, милка – 108
Бойнова, теодора – 370, 372, 380
Борисова, Юлия – 271, 273, 274
Борисов, Борислав – 362, 365, 366, 371, 

376, 378, 380, 383, 385, 386, 388, 389, 
391, 392, 393, 395, 396, 398, 400, 401, 
405, 407, 409, 410, 414, 416, 417, 418, 
419, 420, 423, 433, 435, 442, 444, 448, 
449, 454, 459, 464, 465, 467, 472, 474, 
476, 478, 479, 480, 483, 486, 488, 493, 
499, 500, 504, 505, 512, 522, 525, 526, 
534, 535, 538, 541, 544, 548, 552, 555

Бочева, лиляна (лили) – 86, 88, 91, 93, 
97, 98

Бочев, Бочо – 86, 91, 97, 98
Бояджиева, мария – 146, 150, 151, 154, 

159, 160, 163, 168
Бояджиев, панто (панталей) – 54, 59
Боянова, таня – 320, 436, 440
Братованов, Димо – 167, 170
Бучински, Христо – 215
Бъчварова, албена – 422
Бъчваров, любомир – 494

Важаров, атанас – 158
Вакъвчиева, надя (надежда) – 103, 108
Варадинова, Вяра (Вера) – 182, 183, 

184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 193, 
197, 198, 199, 204, 208, 209, 210, 211, 
213, 215, 216, 217, 218, 224, 225, 228, 
231, 233, 236

Варадинова, катрин – 208, 218
Василева, анжела – 98, 102, 107, 108, 110, 

111, 112, 114, 117, 118, 119, 120, 123, 
127, 128, 130, 131, 133, 136, 141, 142, 
145, 148, 204, 208, 210, 215, 219, 224

Василева, Д. – 119
Василева, магда (магдалена) – 103, 

104, 106, 107, 108
Василев, свободко – 92, 96, 97, 98, 102, 

103, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 
114, 115, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 
126, 127, 128, 133, 135, 136, 137, 138, 
139, 140, 142, 143, 148, 150, 202, 204, 
208, 210, 213, 215, 216, 222
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Вачев, Васил – 84, 85, 86, 98, 118, 119, 
123, 124, 126, 127, 128, 133, 136, 137, 
139, 140, 141, 143, 145, 149, 150, 151, 
153, 155, 157, 158, 159, 164, 167, 170, 
173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 
184, 186, 189, 191, 193, 194, 196, 198, 
200, 202, 205, 210, 212, 214, 215, 218, 
222, 223, 226, 229, 233, 236, 241, 244, 
247, 253, 255, 259, 266, 267, 271, 274, 
277, 278, 280, 281, 285, 291

Вачков, григор – 139, 140, 143, 145, 148
Велинова, цветана – виж горкиева, 

цветана
Велкович, Йелена – 487
Виденова, е. – 118
Викторова, емилия – 264
Виолинов, Владислав – 457, 463, 467, 

470, 471
Владимирова, мария – 215
Владимирова, Хенриета – 168, 170, 171
Владимирова, цветана (цвета) – 75, 96, 

97, 102
Врабчев, георги – 325
Вронски, Ярослав – 421
Вулпе, Богдана – 177, 178, 180, 182, 184, 

185, 186, 187, 189, 190, 191, 193
Вутов, никола – 540
Вълкова, нели – 242, 248
Вълков, Веселин – 211, 212, 214, 215, 

216, 217, 218, 220, 225, 227, 228, 230, 
233, 234, 237, 238, 240, 242, 243, 245, 
246, 247, 250, 252, 255, 262, 264

Вълчанов, Борислав – 98, 102, 103, 104, 
106, 107, 108, 119

Вълчев, ивайло – 540, 541, 543, 546, 
548, 552, 554

Върбанов, кирил – 173, 174, 178, 181, 
183, 184, 185, 186

габровски, петър – 110, 111, 112, 114, 
117, 118, 119, 120, 124, 125, 128, 133, 
137, 139, 140

гадуларов, стефан – 177
гайдарджиева, малина (малинка) – виж 

люти(бродска), малина (малинка) 

гайдарджиева, цветана – 217, 219, 223, 
224, 231, 237, 241, 243, 247, 250, 252, 
255, 258, 261, 265, 266, 267, 268, 271, 
273, 277, 281, 283, 290, 305, 308, 313, 
327, 331, 334, 338, 346, 347, 351, 362, 
373, 377, 400

гайдарджиев, иван – 216, 218, 220, 223, 
227, 229, 236, 240, 241, 247, 251, 257, 
259, 266, 271, 273, 274, 280, 283, 284, 
289, 290, 301

гайдарджиев, теодор – 311, 334, 335, 
337, 342, 344, 346, 347, 350, 352, 354, 
356, 358, 361, 362, 365, 368, 369, 370, 
372, 377, 380, 381, 382, 386, 388, 389, 
391, 392, 393, 394, 395, 398, 400, 401, 
403, 404, 410, 414, 415, 417, 420, 433, 
442, 465, 469, 474, 478, 483, 487, 489, 
492, 502, 504, 516

гайтанджиева, румяна – 252, 254, 258, 
271, 272, 275, 279

ганев, Валентин – 528
ганчева, малина – виж люти(бродска), 

малина (малинка)
ганчева (кръстева), Юлия – 196, 198, 

199, 202, 203, 206, 207, 209, 210, 212, 
214, 215, 216, 218, 220, 223, 228, 231, 
234, 235, 236, 239, 244, 277, 280, 281, 
283, 285, 291, 293, 298, 302, 306, 313, 
318, 328, 331, 337, 356, 359, 361, 363, 
376, 383, 385, 386, 391, 392, 397, 399, 
403, 406, 423

ганчев, Виктор – 534, 537, 538, 539
ганчев, стоян – 97, 98
гелебан, наталия – 487
генова, анета – 248, 249, 250, 251, 252, 

255, 257, 262, 265, 266, 268
генова, николина – 322
генов, евгени – 202, 203
генчева, ружа – 268, 271, 272, 275
генчева, Янна – 440, 445, 447, 491, 495, 

501, 504, 506, 508, 521, 526, 527, 532
георгиева, ангелина ив. – 10, 19, 22, 

26, 33, 34, 35, 40, 50, 55, 57
георгиева, Виолета – 87, 91, 93, 103, 

106, 108
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георгиева, ина – 503, 507, 508, 526, 531, 
534, 537, 555

георгиева, славка – 268, 271, 273, 274, 
275

георгиева, снежина – 174, 176
георгиева, татяна – 175
георгиев, ангел – 7
георгиев, Васил – 373, 375, 376, 379, 

380, 382
георгиев, георги – 71
георгиев(-геро), герасим – 421
георгиев, камен – 378, 380
георгиев, марио – 340
георгиев, петър – 361, 363, 366, 369
георгиев, сава – 371, 376, 379, 380, 385, 

390, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 
401, 403, 405, 407, 409, 411, 414, 416, 
417, 418, 420, 423, 442, 443, 444, 449, 
461, 463, 465, 467, 475, 487, 489, 493, 
495, 504, 505, 524, 532, 540

георгиев, стефчо (стефан) – 43
георгиев, тодор – 196, 198, 199, 202, 

203, 206, 208, 209, 210, 213, 215
гераскова, милена – 299, 300
герасков, ивайло – 295, 298, 300, 301, 

303, 305, 308, 314, 422
герджикова, Ваня – 401, 463, 465
гешева, иванка – 54
гиндева, Виолета – 306
гладийска, лина – 289, 291, 293, 296, 

299, 300, 301, 302, 305, 308, 309, 312, 
317, 324, 327, 328, 330

горанова, Дария – 207, 286, 320, 340
горанова, маргарита – 362
горанова, мая – 247, 250, 251, 253
горанов, георги – 117, 118, 119, 120, 

121, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 131, 
134, 153, 157, 160, 177, 178, 180, 182, 
185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 
194, 195, 197, 198, 200, 202, 203, 205, 
207, 208, 209, 210, 212, 214, 215, 216, 
217, 218, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 
227, 228, 229, 231, 233, 234, 235, 236, 
239, 240, 241, 243, 245, 246, 247, 249, 
250, 252, 255, 257, 258, 259, 261, 262, 

264, 266, 268, 271, 273, 275, 277, 278, 
279, 280, 281, 283, 285, 286, 288, 289, 
291, 292, 296, 298, 301, 302, 305, 307, 
308, 314, 315, 316, 322, 323, 324, 325, 
326, 329, 331, 332, 337, 342, 347, 348, 
351, 353, 356, 353, 363, 367, 371, 372, 
378, 383, 387, 389

горанов, петър – 478, 493, 504, 507, 
508, 519, 524, 532, 538, 540, 543, 544, 
553, 554

горанов, робертино – 242
горкиева (горки), цветана – 486, 507, 508, 

516, 518, 524, 526, 530, 531, 532, 534, 
535, 538, 543, 544, 545, 549, 553, 555

господинов, пенко – 484
гоцев, игор – 487
григоров, григор – 117, 118, 119, 121, 

123, 124, 126, 127, 128, 130, 133, 134, 
136, 137

грозданова, Венцислава – 478, 495
грозданова ина – 354, 356, 359, 360, 

361, 363
грозев, георги – 503, 506, 512, 514, 516, 

519, 522, 524, 526, 531, 532, 537, 539, 
543

грънчаров, Димитър – 225, 227
губиделникова, станка – виж тодорова, 

таня
гурков, ленко – 244, 245
гълъбова, надя – 65, 66, 67
гълъбов, петър – 378
гърбов, Христо – 420

Дадова, мария – виж радовска-Дадова, 
мария

Дадов, никола – 109, 111, 112, 114, 115, 
124, 202, 203, 205, 207, 208, 210, 212, 
218, 223, 226, 228, 234, 236, 244, 249, 
252, 266, 270, 277, 285, 293, 298, 302, 
317, 323, 331, 335, 343, 348, 351

Дамянова, людмила – 173, 174, 175, 176
Дамянова, нина – 139, 141, 143
Дамянов, огнемир – 110, 111, 112, 113, 

115
Данаилова, Д. – 208
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Даниловски, перо – 421
Данова, калина – 362
Данова, павлета – 244, 257, 266, 267, 

293, 314
Данченко, Владимир – 315, 317, 325
Дапкова, мима – 440
Дачев, цако милчев – 140, 143, 147, 

148, 149, 150, 151, 153, 154, 155
Делев, стефан – 291, 293, 297, 298, 299, 

300, 301, 303, 304, 308
Делчева, Вера – 19, 21, 22, 33, 34, 35, 

59, 60, 63
Демостенова, магдалена – 224, 225
Денизов, Борис – 42, 54, 57
Дервишев, иван – 280
Дечева, савелия – 423, 429, 433
Джукелова, параскева – 442, 481
Диков, ивайло – 60, 92, 98, 102, 120, 

123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 
133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 
142, 143, 146, 148, 149, 150, 152, 153, 
154, 155, 157, 159, 160, 162, 168, 169, 
170, 171, 174, 175, 177, 178, 179, 183, 
184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 193, 
196, 198, 199, 202, 203, 205, 207, 208, 
209, 210, 213, 215, 216, 218, 222, 223, 
224, 227, 228, 229, 231, 236, 239, 241, 
245, 246, 247, 252, 255, 257, 260, 262, 
264, 268, 271, 273, 274, 277, 280, 281, 
283, 285, 288, 289, 296, 299, 302, 304, 
308, 311, 319, 322, 323, 326, 328, 337, 
342, 346, 347, 351, 352, 354, 356, 361, 
363, 367, 371, 373, 378, 387, 403, 413, 
417

Димитрова, Венета – 216
Димитрова, иванка – 331
Димитрова, илияна – 198, 199, 202, 205, 

207, 209
Димитрова, мая – 246
Димитров, асен – 355, 356, 362, 365, 

366
Димитров, Владимир – 352, 354, 360
Димитров, Димитър – 304, 309, 323, 

327, 329, 330, 332, 335, 336, 343, 347, 
348, 351

Димитров, Димитър – 336, 474, 479, 
487, 488, 502, 504, 519, 525, 546

Димитров, илия – 64, 66, 70
Димитров, пламен – 372, 376, 379, 380, 

381
Димитров, ради – 5
Димитров, станислав – 419, 423
Димова, ралица – 195, 197, 198, 200, 

201, 202, 205, 207, 208, 209, 210, 212, 
214

Димов, иван – 65
Димов, коста – 19, 21, 22, 33, 40, 54, 55
Динева, а. – 119
Динева-саева, лиляна – 213, 215
Диновски, Борис – 91, 92, 96, 97, 98, 

103, 104
Дичев, Дичо – 305, 308, 311, 316, 325
Добрилов, Димитър – 159, 160, 189, 

190, 192, 193, 198, 199, 202, 203, 206, 
208, 209

Додов, асен – 178
Доков, красимир – 472
Донева, цветанка (цветана, цвета) – 

199, 202, 203, 204
Друмешка, светла – виж попова, светла 
Душански, николай – 421, 423, 429
Дякова, цветана (цвета) – 199, 205, 207, 

208, 209, 210
Дяков, орлин – 393, 395, 398, 405

ебилли, кадри – 443
енгьозов, Димитър – 7, 19
ерато, милка – 2, 5, 7, 19, 22

Жекова, антония – 338, 340, 342, 345, 
347, 348, 349, 350, 353

Жеков, Деян – 548, 552, 554, 555
Жеков, Димитър – 182,  184, 185, 186, 

187
Железаров, Владимир – 148, 152, 153, 

159, 164
Желязков, Йордан – 295, 296, 300, 302, 

305, 308, 312
Живков, Димитър – 509
Живкович, Зоран – 487
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Живкович, миляна – 487

Заралиева, Яна – 157, 158, 164, 167, 170, 
171, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 183, 
185, 186, 187, 191, 193, 197, 198, 199, 
204, 206, 209, 211, 212, 215, 216, 218, 
220

Зарев, Йордан – 222, 224
Зафирова, илка – 402
Захариева, людмила – 252, 255, 257
Зелямов, Васил – 530
Зехиров, Веселин (Веско) – 192, 225, 

226, 227, 228, 229, 233, 238, 240, 242, 
243, 245, 247, 253, 255, 257, 271, 273, 
275, 277, 279, 281, 283, 284, 286, 289, 
291, 296, 300, 302, 304, 308, 311, 319, 
328, 335, 337, 342, 347, 348, 351, 352, 
354, 356, 361, 364, 367, 370, 372, 375, 
378, 381, 382, 384, 387, 391, 392, 489

Зехиров, Явор – 291, 427, 429, 434, 436, 
441, 501, 506, 508, 513, 519, 521, 523, 
524, 526

Зидаров, антон – 7
Златанов, александър – 487
Златарова, катерина – 528
Златева (апостолова), лилия – 174, 175, 

177, 178, 181, 182, 183

ивайло, стефани – 537, 538, 539, 541
иванова, ани – 223, 231, 233, 244, 
иванова, Венета – 537, 539, 541, 543, 

545, 553
иванова, Дора – 231, 234, 237, 241, 244, 

249, 250
иванова, капка – 320, 440
иванова, кристина – 528
иванова, лили (лиляна) – 123, 127, 128, 

130, 131, 134, 136, 137, 142, 143
иванова, снежана – 260
иванова, цветана – 106
иванов, георги – 293
иванов, иван – 540
иванов, илия – 271, 273, 274, 277, 278, 

280, 281, 282, 283, 284, 286, 290, 293, 
296, 300, 302, 304, 311

иванов, любомир – 532, 540
иванов, матей – 252, 255, 258, 260, 262, 

266
иванов, Христо – 281
ивкова, ана – 182, 184, 185, 186
ивов, георги – 443
илиева, емона – 525, 526, 537, 538, 539, 

541, 543, 547, 553, 554
илиева, Жана – виж рашева, Жана
илиева, лили – 241, 243
илиев, аксим – 242
илиев, илия (ивко) – 236, 241, 242, 285
илиев, илиян – 444, 454, 461
илиев, ники – 481
инджова, лидия – 483
ицмарев, Димитър – 21, 22, 33

Йонова, Дуся – 277, 279, 280, 282, 283, 
284

Йонов, любен – 136
Йорданов, георги – 208
Йорданов, илия – 178, 215, 241, 247, 255, 

296, 309, 330, 337, 362, 370, 372, 376, 
378, 379, 380, 465, 489

Йорданов, стефан – 35, 37
Йосифова, мария – 179
Йотов, симеон – 2, 5
Йотов, Христо – 167, 171, 173, 174, 176, 

178, 179

кадиев, груди – 196, 197, 198, 200, 202, 
203, 205, 208, 209, 211, 213, 115

казанджиева, таня – 401, 403, 405, 406, 
407, 411, 416, 417, 419

каланова, мира – 470
калоянчев, георги – 241
калчева, станка – 517
калчев, георги – 362, 365, 367, 372, 379, 

380, 381, 389, 390, 393, 394, 395, 400, 
403, 405, 409, 410, 416, 417, 420

калчев, калчо – виж константинов, 
калчо

камбурова, Добринка (Добрана) – 96, 
102, 106, 107, 108, 110, 113

камбуров, никола (николай) – 93, 97, 
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98, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 111, 
112, 113, 115

каменов, илиан – 340
каназирева, Дарена – 361, 363, 367, 372, 

376, 380, 383, 385, 389, 391, 392
капитанска, гинка – 320, 340
карабашев, тони – 467, 469, 470, 474, 

478, 479, 483, 486, 490
каражеков, георги – 421
караиванова, Христина – 467, 468, 471, 

477
караиванов, илия – 253, 254, 258, 261, 

264, 266, 267, 275, 277, 279, 281, 285
караламбова, мара – 2, 5
карамихайлова, мария-антония – 177, 

178, 179, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 
189, 190, 192, 194

карамихова, Венета – 307, 312, 317, 
323, 326, 338, 347, 357

караферманов, Йордан – 103, 104, 106, 
107, 108, 110, 111, 112, 114, 117, 118, 
119, 121, 124, 125, 126, 128, 131, 133, 
134, 136, 137

касабова, Дора – 229, 233
касабова, иванка – 33
кацарова, румяна – 243, 245
келер, марта – 487
керекова, нина – 91
кереков, кирил – 91, 98
кесякова, надя – 259, 260, 262, 265
кипрова, калина – 503, 505
кирев, ивайло – 524, 526, 531, 532, 540, 

541, 543, 546
кирилов, иван – 196, 198
киров, николай – 103, 104, 106, 107, 

108
киров, стефан – 246, 247, 249, 251, 253, 

255, 257
киров, стефчо – 92
кирчева, е. – 119
кирчева, роксена – 188, 190, 192
кисьова, сава – 65, 66, 68, 70, 71, 72, 

74, 75, 83, 91, 93, 96, 97, 104, 106, 
108, 110, 114, 117, 118, 119, 121, 123, 
126, 127, 128, 130, 131, 133, 134, 136, 

137, 140, 142, 145, 150, 153, 154, 160, 
163, 170, 171, 175, 176, 177, 179, 183, 
186

кисьов, н. – 118
ковачева-Бежан, ралица – 444, 486, 503, 

506, 524, 526, 534, 543, 544, 550, 552
ковачева, светла – 277, 278, 280, 283, 

284, 287, 288, 289, 291, 293
коен, сабина – 505, 518, 524, 526, 530, 

534, 538, 541, 543, 545, 547, 550, 552, 
554, 555

кожухаров, тодор – 91
козарова (козарева), катя – 102
койчева, румяна – 218
койчев, Христо – 208, 218, 227
коларова, маргарита – 184, 186, 187
колева, райна – 91, 92, 93, 97, 102, 107, 

108
колова, екатерина – 202, 218, 231
колова, Юлия – 378, 427, 431, 441, 445, 

446, 455, 476, 491, 495, 501, 504, 507, 
508, 510, 513, 519, 521, 523, 526, 527, 
533, 536, 540, 542, 550, 551, 555

колов, николай – 202, 210, 218
кондов, иван – 313
константинов, калчо – 225, 227, 228, 

229, 233, 246, 248, 249, 253, 255, 257, 
262, 264, 268, 271, 273, 274, 277, 279, 
281, 283, 289, 290, 292, 296, 299, 301, 
306, 307, 311, 318, 322

копралева, милена – 461
кортенска, стефанка (стефка) – 2, 134, 

135, 136, 138, 140, 141, 142, 143
кортенски, стефан – 2, 5
костадинова, мина – 421
костадинов, Димитър – 526
костадинов, калин – 482, 483, 486, 487, 

493, 495, 497, 499, 502, 503, 504, 506, 
508, 510, 513, 516, 519, 524, 526, 529, 
531, 532, 533, 539, 540, 543, 544, 546, 
549, 552, 555

костова, ана (анна) – 304, 311, 318, 
323, 327, 331, 338, 347, 352, 356, 360, 
363, 367

костова, Д. – 318
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костова, наталия – 160
костова, с. – 87
котева, марина – 279, 281, 283, 284, 

288, 289, 290, 293, 300, 302, 304, 307, 
314, 318, 325, 331, 347, 348, 351, 354, 
357, 359, 360, 366, 369, 373, 378, 380, 
384, 387, 389, 392, 398, 399, 400, 405, 
407, 410, 414, 416, 417, 419, 420, 423, 
450, 454, 463, 465, 467, 474, 475, 489, 
503, 518, 525, 532

кофарджиева, гергана – 148, 149, 151, 
154

коцев, Димитър – 7, 22
кривошийкова-кортенска, стефанка 

(стефка) – виж кортенска, стефанка
крумов, ангел – 291
кръстева, Ветка – 250
кръстева, мария (мара) – 65, 66, 68, 69, 

74, 75, 79, 86, 88
кръстев, истилиян – 65, 66, 68, 69, 75, 

83, 84, 86, 88
кръстев, чавдар – 213
кузманова, Борислава – 229, 232, 233, 

236, 241, 243
кузмов, Христо – 152
кузов, Христо – 360
кулинов, георги – 178
кунов, Валери – 332, 336
кусев, иво – 421
куцупаров, красимир – 355, 357, 358, 

361, 362, 365, 366, 369
кънев, любомир – 311, 315, 318
кънчева, Венета – 211, 212, 215, 219
кънчев, николай – 421
кюркчиев, костадин (константин) – 

103, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 
114, 115, 118, 119, 120, 123, 124, 126, 
127, 128, 130, 133, 135, 136, 137

лалова, гинка – 66, 75, 79, 85, 87, 106, 
108

ламбрев, любомир (любен, любчо) – 
119

лачева, Богомила – 486, 489, 493, 497
левчева, лена – 137, 138

лепоева, нели – 320
ливски, александър – 107
лилов, Димитър – 107
лилянов, атанас – 40, 50, 54, 55, 59, 60
лилянов, николай – 83, 88, 91, 92
личев, Димитър – 167, 170, 174, 176, 

177, 178, 179, 184, 186, 189, 193
лишковска, камелия – 475, 478, 479, 

483, 486, 489, 495, 497, 502, 504, 506, 
516, 518, 520, 529, 532, 539, 540, 543, 
545, 553

лозановски, александър – 498
лолова, татяна – 402
лолов, Желязко – 7, 19, 33, 34, 40, 46
луканов, костадин – 178
луканов, нико (нино, николай, нико-

ла) – 128, 130, 136, 139
лъжев, Христо – 212, 215, 216
любенова, Йорданка – 294, 295, 300, 

303, 306
лютибродска, евгения – 175
лютибродска, к. – 185
люти(бродска), малина (малинка) – 

338, 342, 345, 346, 347, 350, 352, 354, 
355, 373, 376, 378, 380, 383, 385, 389, 
390, 393, 398, 399, 400, 408, 462, 463, 
469, 470, 475, 488, 489, 497, 504, 540, 
553

лямович, Боряна – 487

мавродиев, стефан – 488
мадолев, тодор – 312, 317, 323, 327, 

330, 332, 335, 336, 339, 341, 345, 347, 
351, 358, 365, 369, 373, 378, 381, 389

мазнева, ирена – 291
македонска, Зора – 134, 136, 137, 139, 

142, 143, 146, 149, 153, 154, 157, 158, 
162, 163, 168, 171, 176, 177, 182, 186, 
187, 194

македонска, кина – 96, 98, 102
македонска, мария – 167, 170, 173, 174, 

175, 176, 177, 179, 181, 184, 186, 189, 
192

македонски, георги (Жорж) – 133, 134, 
136, 137, 138, 169, 173, 174, 175, 176, 
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178, 179, 181, 182, 184, 186, 187, 189, 
190, 192

македонски, наум – 202
манова, е. – 119
манов, ангел – 91, 98, 106, 108, 112, 

119, 128, 178
манов, иван – 182, 185, 186, 187, 189, 

190, 191, 193, 195
манчева, стефанка (стефка) – 318, 328, 

332, 337, 343, 348, 351, 354, 360, 361, 
362, 365, 369, 370, 372, 375, 376, 381, 
382, 385, 389, 392

марианович, раде – 487
маринова, Дора – 189, 193
маринов, антон – 173, 174, 75, 176, 

178, 180
маркова, Веселина – 440
марков, митко – 261, 262, 264, 266, 

267, 269, 271, 272, 275, 277, 280, 282, 
283, 284, 286, 289, 291, 295, 296, 299, 
300, 307, 318, 320, 322, 327

марков, михаил – 182, 185, 186, 188, 
189, 190, 191, 193, 194, 195, 200, 201, 
202, 206, 207, 208, 211, 212, 214, 215, 
218, 222, 236

мартинов, Димитър – 457, 459, 467, 
470, 472, 477, 478, 483, 490, 496, 500, 
504

марянов, красимир – 342, 343, 348, 
349, 354, 356

масалитинова, таня – 33
матеева, В. – 110, 112
матеева, Хриска – 332
мачев, Дидо – 488
мачев, панчо – 177, 178, 179, 181, 182, 

184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 194, 
195, 197, 198, 200, 202, 206, 207, 208, 
209, 210, 212, 214, 215, 218, 222, 223, 
226, 227, 233

мезеклиев, Веселин – 553
мерджанска, румяна – 315, 317, 322, 

324, 329, 334, 339, 343, 347, 350, 357, 
359, 360, 362, 364, 366, 371, 375, 376, 
379, 381, 382, 384, 387, 389, 391, 393, 
396, 398, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 

410, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 433, 
443, 444, 448, 449, 454, 456, 459, 462 
463, 464, 465, 467, 469, 470, 474, 479, 
480, 483, 486, 489, 493, 497, 500, 504, 
512, 515, 516, 518, 522, 525, 531, 532, 
533, 538, 540, 543, 546, 554

методиева, л. – 243 
мечкарова, невена – 348, 349, 350, 360
миланов, милен – 247, 249
милев, неделчо – 131, 136
милкова, екатерина (катя) – 158, 162, 

163, 167, 170, 171
милков, николай – 157, 158, 159, 162, 

163, 170
милков, събчо – 193
милушева, Диана – 506
милчева, милена – 518, 524, 526, 537, 

543, 545, 548, 552
милчева, светла (светлана) – 332, 338, 

342, 347, 348, 350, 354, 358, 360
миндов, георги – 211, 212, 214, 215, 

217, 218
миндов, мирослав – 194
минкова, Зефира – 197, 198, 199, 202, 

205, 207, 209, 210, 212, 215, 219, 223, 
224, 228, 232

минков, Звезделин – 372
минков, Йордан – 19, 21, 22
мирчовска, малина – 283, 286, 287, 

291, 293, 296, 306, 319, 322, 326, 331, 
337, 343

митева, Ваня – 468
митева, цонка – 339
митев, николай – 246, 248, 249, 251, 

253, 255, 258, 259, 264, 266, 267
митев, петър – 437
митова, Дафина – 215
михайлова, ани – 532
михайлова, Йоланда – 503, 518, 525, 

526, 527
михайлова, мария – 189
михайлов, Веселин – 127, 133, 136, 188
михайлов, михаил – 64
михайлов, пламен – 337, 423, 443, 449, 

465, 515
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михайлов, Христо – 515
младенов, рашко – 528
младенов, стефан – 322, 324, 326
младенов, стоян – 528
молевска, Веска – 241, 243
московска, аглика – 454
мутафчиев, николай – 421
мюлер, Барбара – 248, 249, 252, 255
мянкова, марта – 54, 55

найденов, атанас – 157, 158, 159, 164
найденов, росен – 291
найденов, цвятко – 318
наков, милан – 487
нанова, Венцислава – 366
нанова, симона – 436
наньов, иван – 527
начев, спас – 173, 174, 175, 178, 179, 181, 

183, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 193, 
195, 197, 198, 202, 203, 204, 208, 209, 
210, 212, 214, 215, 216, 219, 222, 224, 
225, 227, 229, 231, 234, 239, 240, 241, 
245, 246, 247, 249, 250, 251, 253, 254, 
257, 259, 266, 267, 269, 271, 282, 283, 
284, 287, 289, 291, 294, 302, 304, 307, 
318, 326, 352, 357, 363, 376, 394, 406

нецов, Давид – 60
нецов, цветан – 320, 340, 426, 428, 430, 

434, 436, 441, 443, 445, 446, 447, 451, 
452, 453, 455, 476, 485, 491, 507, 523, 
540, 542

никова, Даниела – 326, 329
николаева, парашкевица (парашкева) 

– 21, 22
николаев, георги – 443
николай-Фол, мария – виж Фол, мария
николова, антония – 142
николова, Диана – 332
николова, ефросина – 283, 284, 286, 

290, 293, 298, 302, 308, 318, 320, 362, 
365

николова, Йорданка (Данка) – 59
николова, о. – 207
николова, райна – 160, 163

николов, Борис – 485
николов, николай (никола) – 164, 168
николов, цветослав – 540
николов, цвятко (цветко) – 133, 135, 

136, 137, 138, 139, 141, 143, 145, 148, 
149, 150, 151, 153, 154, 155, 157, 159, 
160, 162, 164, 168, 170, 171, 174, 175, 
177, 178, 180, 183, 189, 191

ницев (ницов), константин – 151, 153, 
154

новаков, никола – 54, 55

огнянова, росица – 443, 444, 449, 454, 
456, 459, 463, 464, 465, 469, 470, 474, 
475, 477, 483, 486, 490, 493, 504, 507, 
508, 515, 516, 520, 529, 531, 543, 544, 
546

огнянов, иво – виж орханов, ибиш
орозова, анна – 493
орханов, ибиш – 311, 317, 324, 325, 329

павлова, Веселина – 489
павлова, Дуся – виж Йонова, Дуся
павлова, лиляна (лили) – 106, 107, 108, 

110, 112, 113, 114, 115
павлова, мариана – 241, 243
павлова-токова, любов – 277, 278, 279, 

282, 283, 301, 305, 308, 313, 315, 318
павлова, цвета – 97, 102
павлов, Валери – 519
павлов, Веселин – 140, 143, 148
павлов, константин – 215
палигинова, елена – 64, 65, 66, 70, 72
памуков, Христо – 381
панайотова, Христина – 216, 218, 221, 

222, 224, 227
панайотов, Димитър – 178
панова, лили – 409
панова, цветана (цвята, цвета) – 123, 

124, 127, 128, 130, 139, 140, 141, 142, 
143, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 
155

панов, Димитър – 73, 75, 139, 140, 142, 
143, 147, 149, 150, 152, 154, 155

панов, иван – 245
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пановска, лили – 87
пантева, мария – 248, 252, 254, 256, 

258
панчева, лиляна – 176
панчева, мария – 123, 124, 126, 127, 

128, 131, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 
168, 175, 176

панчев, любен – 123, 124, 126, 127, 
128, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 
138, 139, 141, 143, 157, 159, 160, 162, 
164, 169, 171, 174, 175, 176

паскова, марина – 168, 170, 171
пастурков, георги – 150
пейчинова, корнелия – 316, 324, 327
пенчева, ани – 255, 258
пенчева, пламена – 527
пенчев, георги – 277, 280, 282, 283, 

284, 287, 289, 291, 293
пеняшки, емил – 326, 424, 426, 427, 

428, 429, 432, 433, 434, 435, 436, 441, 
443, 445, 449, 451, 452, 453, 455, 460, 
461, 462, 469, 476, 485, 520, 523

пеняшка, капка – 424, 426, 427, 429, 
430, 431, 432, 434, 435, 436, 438, 440, 
441, 443, 445, 446, 447, 451, 452, 453, 
455, 458, 460, 462, 463, 466, 469, 470, 
476, 485, 491, 507, 520, 523, 526, 538, 
540, 542, 551

петкашев, любомир – 324, 326, 328, 
330, 332, 335, 339, 343, 347, 350, 353, 
354, 361, 364, 366, 369, 379, 380, 384, 
389

петкова, ангелина – 64, 65, 70, 79, 84, 
86, 88, 93

петкова, росица – 421
петков, Йордан – 64, 65, 66, 70, 75, 84, 

88, 91, 93
петков, петко – 433, 442, 443, 450, 462, 

469, 488, 518, 524, 540
петков, Христо – 178
петрова, а. – 210
петрова, Венета – 123, 126, 127, 128, 

130, 131
петрова, лиляна (лили) – 146, 149, 152, 

153, 160, 162, 163, 167, 168, 170, 171, 

176, 178, 179, 183, 185, 186, 189, 190, 
192, 196, 198, 199, 202, 203, 204, 206, 
207, 208, 215, 217

петров, георги – 123, 124, 126, 127, 128, 
130

петров, Димитър – 106
петров, светослав – 146, 148, 149, 152, 

153, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 169, 
170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 
181, 182, 184, 186, 187, 190, 191, 196, 
198, 199, 202, 206, 208, 209, 210, 212, 
214, 215

петров, стефан – 91, 92, 97, 98, 102, 
103, 104, 106, 107, 108, 120, 156, 164, 
171, 174, 175

петров, Юлиян – 474, 478, 479, 482
пилчев, Б. – 108
пишимарова, силвана – 482
платиканова, цветана – 341
полякова, ивелина – 395, 401, 402, 411, 

417, 420, 442, 450, 456, 463, 465, 467, 
474, 483, 495, 505, 515, 519, 526

поляков, стефан – 487
попантонова, милка – 197, 198, 200, 

216, 218
попдимитрова, анна – 443, 495, 506
попдимитров, анастас – 357, 360, 361, 

364, 371, 378, 380, 382, 385, 387, 389, 
390, 392, 393, 395, 396, 398, 399, 401, 
403, 405, 410, 417, 419, 423, 442, 449, 
471, 474, 478, 483, 486, 490, 498, 503, 
514, 516, 517, 525, 529, 541

попдимитров, недялко – 173, 174, 175, 
177, 178, 179, 181, 183

попдимитров, росен – 378, 395, 398
попова, ивелина – 446, 526
попова, катя (кети) – 261, 265, 266, 

269, 271, 272, 275, 283, 288, 291, 292, 
299

попова, светла – 225, 227, 228, 231, 
233, 234

попов, георги – 222, 224
попов, емил – 202
попов, иван – 267, 269, 271, 273, 275
попов, к. – 285
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попов, любен – 91, 93, 97, 98, 102, 103, 
106, 107, 108, 111, 112, 113, 115, 118, 
119, 123, 124, 128, 136, 137, 139, 143, 
151, 159, 174, 178, 186, 197, 199, 202, 
211, 215

попов, никола – 7, 75
попов, светослав – 234
попов, Филип – 149, 151, 153
поповска, Йоана – 498, 514, 520
преждарова, елена – 440
пърлев, николай – 348, 349, 351, 352, 

355, 358, 360, 364, 369, 372, 377

радев, Димитър – 421
радев, иван – 91, 93, 97, 98, 102, 103, 

104, 106, 107, 108
радичева, геновева – 170, 171
радичев, радич – 5, 167, 169, 170, 171
радичкова, ева-мария – 332, 335, 336, 

338, 342, 343, 347, 348, 351, 355, 356, 
358, 367, 370, 372

радков, красимир – 403, 405, 406, 407, 
410, 414, 416, 417, 418, 419, 420, 422, 
423, 429

радовска-Дадова, мария – 110, 111, 113, 
114, 115, 118, 119, 120, 154, 167, 171

радулович, александър – 487
райнова, елена – 402
ралчева, Йорданка – 167, 169, 174, 175, 

176
рангелов, Васил – 178, 215
ранкова, лилия – виж славова, лилия
ранков, Веселин – 484
ранков, красимир – 289, 290, 291, 296, 

297, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 307
рацов, софрон – 291
рашева, Жана – 490, 502, 503, 505, 508, 

511, 526
рашева, м. – 119
рашков, Христо – 260, 262, 264, 266, 

267, 268, 271, 273, 274, 277, 280, 281, 
283, 284, 288, 289, 291, 292, 296, 299, 
300, 305, 309, 311, 318, 323, 325, 331, 
337, 345, 348, 351, 357, 358, 362, 367, 
370, 372

ревалски, никола – 178, 215
ризов, красимир – 189, 190, 192, 193
рогозинов, ивайло – 464, 465, 469, 477
рудева, милена – 366, 369, 371, 373, 

379, 380, 381, 384, 386, 389, 390, 392, 
393, 395, 398, 399, 400

русева, Ваня – 104, 106, 107
русинчовски, Валери – 190, 202, 208
рядков, ангел – 245, 246, 247, 250

савова, мила – 21
савов, павел – 195, 197, 198, 199, 202, 

203, 206, 208, 209, 211, 213, 215, 217, 
218, 222, 224, 225, 227, 229, 241, 246, 
247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 262, 
264, 266, 267, 271, 273, 274, 277, 280, 
281, 283, 284, 288, 290, 304, 309

савов, стефан – 98
саева, лиляна – 210, 211, 216, 218, 220, 

227
саламанов, никола – 64, 
самоковлиев, иван – 202, 204, 206, 208, 

209, 
сараджов, орлин – 208, 
сарафанов, Борислав – 485, 486, 488, 

493, 497, 502, 506, 508, 510, 513, 515, 
519, 525, 526, 532, 533, 535, 538, 539, 
546, 553, 554

сарафов, кръстьо – 11, 34, 36, 40, 60, 
сарафски, Хр. – 128 
сариев, аспарух – 197, 198, 199, 202, 

204, 208, 210, 212, 214, 217, 219, 222, 
225, 227, 229, 237, 238, 249, 252, 

седлоева, мария – 265, 266, 267, 268, 
271, 273, 274

селиктарова, олга – 110, 113, 117, 118, 
119, 125, 127, 131

серафим, сибила – 409
серкеджиева, Венета – 157, 160, 162, 

163, 168, 
силянова, петя – 295, 296, 298, 300, 

302, 306, 309, 314
симеонова, теофана – 64, 65, 70
симеонов, иван – 64, 65, 66, 84
симеонов, огнян – 362,  365, 367, 369, 
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370, 378, 380, 385, 389, 390, 393, 395, 
398, 401, 403, 410, 417, 418, 420, 423, 
433, 442, 454, 461, 463, 464, 465, 477, 
478, 479, 483, 486, 489, 490, 500, 502, 
504, 505, 508, 512, 515, 516, 522, 526, 
529, 534, 538, 541, 543, 545, 552, 554

симов, сашо – 2
симонович, Весна – 487
сираков, пламен – 306, 309, 311, 318, 

450, 489
славков, любен – 178, 215, 218, 264
славова, лилия – 303, 305, 307, 308, 

311, 315, 319, 321, 323, 325, 329, 335, 
338, 340, 344

славова, мила – 54
славов, Боян – 421
смирнов, Владимир – 216, 219, 222
соколов, константин – 503, 505, 511
сотирова, анета – 253, 255, 263, 265, 

266
софрониев, теодор – 537, 538, 540, 541, 

543, 546, 547, 553, 554
спасова, Валентина – 190, 192, 193
спасова, силвия – 216, 219, 222
спасов, анатолий – 208
спасов, Димитър – 178, 179
спиров, Йордан – 133, 134, 135, 136, 

137, 142, 145, 148, 149, 150, 152, 153, 
154, 157, 158, 159, 164

ставрев, георги – 180, 182, 184, 186, 
187, 189, 192, 193

стаменова, пелагия – 362
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