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Съвместен концерт на 
танцьори от 

НФА „Филип Кутев” София, 
Детска танцова школа и 

Фолклорен танцов ансамбъл 
„Балик” Балчик – 

на 15 май 2018 г. от 19.00 ч.

Известието за концерт 
на Националния фол-
клорен ансамбъл /НФА/ 
„Филип Кутев” София 
силно развълнува жи-
телите на гр. Балчик, 
които харесват българ-
ското народно изкуство, 
както музикално, така и 
танцово. Този изключи-
телен интерес  не е ня-
каква изненада, защото 

съставът е един от трите 
най-големи и известни 
български фолклорни 
ансамбли.  
НФА е изнасял свои 
представления в други 
страни на 4 континен-
та и е взимал участие 
в различни фолклорни 
фестивали и празници в 
България. Намерих мно-
го информация за него в 

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА
откриването на процедура за организация и провеждане 
на публично оповестен, неприсъствен конкурс с предмет 
„Отдаване на част от общински имот - частна общинска 

собственост, находящ се в гр.Балчик, ул. „Д-р Димитър Желев” 
№1, актуван с АОС №327/24.09.1999г.”

1. Цел на конкурса: Отдаване под наем на част от общински имот - частна 
общинска собственост, находящ се в гр.Балчик, ул. „Д-р Димитър Желев” 
№1, актуван с АОС №327/24.09.1999г. представляващ ПИ № 02508.87.37 по 
кадастралната карта на гр.Балчик.
Отдаваната под наем част от общинския имот е за разполагане на заведение 
за хранене и развлечение, и включва помещения и дворно място, свързани 
с извършване на дейността, със застроена площ - 97.63 м2 и площ за 
разполагане на маси и столове на открито - 50м2;
2. Начална годишна наемна цена: 2 398.64 лв. /две хиляди триста деветдесет 
и осем лева и шестдесет и четири стотинки/ без ДДС;
3. Срок на договора: 3 /три/ години;
4. До участие в публично оповестения, неприсъствен конкурс се допускат 
кандидати, които:
4.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;
4.2. да нямат публични задължения;
4.3. да извършват ресторантьорска дейност на територията на гр. Балчик;
5. След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да 
използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - 
за разполагане на заведение за хранене и развлечение;
6. Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с 
включен ДДС, всеки работен ден от 26.04.2018г. до 15.00 часа на 10.05.2018г. 
от касата на ОбА - Балчик;
7. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.30 часа на 
10.05.2018г.;
8. Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 16.00 
на 10.05.2018г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл.”21-
септември” № 6;
Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист СД, отдел “Образование, 
хуманитарни, социални и стопански дейности”, след предварителна 
уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация 

в стая № 105 в ОбА - Балчик.
Лице за контакти: Татяна Василева - гл.специалист СД, 0579 7 10 54

Интернет, обаче моят 
мъж ми каза, че няма 
нужда от това, защото 
те са много  познати и 
обичани.
Програмата на концерта 
не е известна, но аз лич-
но се надявам да видя 
много танци. Интересу-
вам се и от костюмите. 
Знам, че те са специално 
подбрани за всеки танц 

и отговарят на съответ-
на  етнографска област.
Разбира се, исках да 
знам , защо НФА „Фи-
лип Кутев” идва в нашия 
град и защо са пожелали 
децата от двата колек-
тива на хореографката 
г-жа Галина Гавраилова 
да участват в концерта. 
Попитах за това самата 
Галина. Ето каква ин-
формация получих от 
нея: 

„Като всяка културна 
организация Държав-
ният ансамбъл търси 
сцени за участия из 
страната. С мен се свър-
за Николай Падалски 
- импресарио на ансам-
бъла. Освен самостоя-
телни като практика, те 
реализират съвместни 
концерти с други ансам-
бли и местни състави. 
Така получих покана 
за предстоящия на 15 
май 2018 г. съвместен 
концерт. Информацията 
предполагам е от моите 
постове в социалната 
мрежа с изявите на дет-
ските състави в Балчик. 
Последваха срещи и 
разговори за уточнява-
не на детайлите по ор-
ганизацията. За децата 
е чест, че ще танцуват 
с Държавния ансамбъл 
на една сцена! Чест, 
предизвикателство, от-
говорност и незабравим 
спомен!”
Очаквам с огромно не-
търпение срещата с ан-
самбъл „Филип Кутев”. 
Сигурна съм, че не само 
аз. Заповядайте на кон-
церт! Всички любители 
на фолклора заслужава 
да посетят събитието. 
Късмет с билетите!

Детската танцова школа и ФТА „Балик“ Балчик, с р-л г-жа Галина Гавраилова, ще изнесат съв-
местен концерт с НФА „Филип Кутев“ София на 15 май 2018 г. от 19 .00 ч. 

                                                                                                                                 Фото: Павлина ВАСИЛЕВА 

 

На 3 май 2018 г. (четвъртък) 
от 17.30 часа 

в залата на общинска администрация ще 
се проведе 

среща на общинските съветници 
от Общински съвет Балчик с  

ТПО ВАРНА БУЛПЛАН, 
фирмата която изготвя ОУП на община Балчик. 

Литературен клуб “ Йордан Кръчмаров”

Библиотека при
НЧ “ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ - 1870”

БАЛЧИК

ОРГАНИЗИРАТ
В ПАМЕТ НА ЙОРДАН КРЪЧМАРОВ

ПОКАНА
 

11 МАЙ
11-00 - ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ “ЙОРДАН КРЪЧМАРОВ”  С 
ПОЕТИЧЕСКИ ПОСЛАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА БРАТЯТА КИРИЛ  И 
МЕТОДИЙ  И ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ 
РАБОТНИЦИ - БИБЛИОТЕКА ПРИ ЧИТАЛИЩЕ “ПАИСИЙ 
ХИЛЕНДАРСКИ - 1870”

 
16 МАЙ

11.00  -  ПОКЛОН ПРЕД ЧОВЕКА, ПРИЯТЕЛЯ  И  ПОЕТА ЙОРДАН 
КРЪЧМАРОВ - СПОМЕНИ И ПОЕЗИЯ НА ГРОБА НА ПОЕТА В С. 
ГУРКОВА 
16.30 - ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ПОЕТИЧЕН СЛЕДОБЕД, 
ПОСВЕТЕН НА ЙОРДАН КРЪЧМАРОВ
   

18 МАЙ 
 16. 30ч. - ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
ГЕОРГИ ДЖИЛЯНОВ  - НОВАТА КНИГА НА ПИСАТЕЛЯ, ПЕВЕЦА, 
КОМПОЗИТОРА

4 МАЙ
16.30Ч. - ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
ДРАГНИ ДРАГНЕВ - ДОАЙЕНЪТ НА ДОБРУДЖАНСКИТЕ 
ПИСАТЕЛИ, ПРЕДСТАВЯ НОВИ СТИХОВЕ И ЕСЕТА. ПРЕМИЕРА 
НА КНИГИТЕ “ВРЕМЕТО НА ЛИРИЧЕСКИЯ ГЕРОЙ” и “НЕ Е В 
ТЯЛОТО ЖИВОТЪТ”

 
9МАЙ 

16.30Ч. - ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
ВЛАДИМИР СТОЯНОВ - ИЗПЯТАТА ПОЕЗИЯ - МУЗИКАЛНО-
ПОЕТИЧЕН СЛЕДОБЕД


