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2016 г. е една от най-
успешните за културен 
център „Двореца” в 
Балчик за последните 
четири години, съоб-
щи пред журналисти 
директорът на държав-
ния културен институт 
Жени Михайлова. Тя 
подчерта, че годината 
завършва с много ви-
сок финансов резултат. 
До момента приходите 
за „Двореца”, преди 
облагане, са 1 610 000 
лева. „Това е един мно-
го добър резултат с 
много високи приходи 
за държавния културен 
институт, респективно 
за Министерството на 
културата и държавния 
бюджет”, посочи Ми-
хайлова.

„Това е ръст от 70 
на сто за последните 
три години, откакто 
съм на този пост“, каза 
Михайлова. Тя посочи, 
че през 2014 г. те са 
възлизали на 1 027 524 
лева или с 15 % пове-
че от 2013 г., когато 
са били 961 475 лева. 
През 2015 г. са били 1 

190 930 лева или близо 
20 % ръст. Очаквания-
та са през 2016 г., след 
облагане, приходите 
да надхвърлят 1,5 млн. 
лева.
Броят на посетители-

те до края на октомври  
е 250 000, което е 25 % 
ръст спрямо миналата 
година, когато са били 
200 000. Увеличение 
има и на нощувките. 
От началото на година-
та досега приходите от 
легловата база са 128 
000 лева, като увели-
чението е с 25 %.
Най -многобройни 

тази година са посе-
тителите от Румъния, 
следвани от българи, 
руснаци ,  германци , 
французи, шведи, чехи 
и поляци. Около 30% е 
ръстът на полски пазар 
и около 25% - на чеш-
ки. Имало е и доста 
посетители от Китай, 
Корея, Израел, Аржен-
тина, Гърция и други.

„Стратегическите 
цели, които си постави 
Двореца за тази година 
бяха да подпомогне 

опазването и разви-
тието на груповия па-
метник на културата и 
градинското и парково 
изкуство с национално 
значение Двореца с на-
сърчаване на творци от 
различни поколения за 
реализация на проек-
ти с високо качество, 
които възстановяват, 
обогатяват и разно-
образяват културния 
живот на Двореца. 100 
% сме постигнали тази 
цел. Насърчили сме и 
участието на гражда-
ни, живеещи в града  
неговите околности в 
културния живот на 
Двореца. Това се случ-
ва и чрез доброволци 
и ученици от Балчик, 
които са помагали за 
културните събития на 
Двореца. Насърчаваме  
и диалога между ев-
ропейските култури”, 
посочи Жени Михай-
лова. Тя подчерта, че 
на 100% е изпълнена 
културната програма 
на ДКИ „KЦ „Дворе-
ца”, както и строител-
ната.                   /Б.Т./
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Двойки от екзотични дестинации идват 
на сватбен туризъм в бившата лятна 
резиденция на румънската кралица 

Двойки от Малай-
зия, Сингапур, Ливан 
и Китай са избрали 
бившата лятна рези-
денция на румънската 
кралица Мария в Бал-
чик за сватбените си 
тържества през 2017 
година, съобщи Евге-
ний Георгиев – органи-
затор „Международни 
фестивали, културни 
дейности и специални 
събития” в ДКИ „КЦ 
„Двореца”.
В края на май във 

вечна вярност ще се 
врекат  младоженци , 
които идват от Канада, 
а родителите им са от 
Малайзия и Сингапур. 
От „Двореца” посочват, 
че все повече има гос-
ти от екзотични дести-
нации, които идват за 
сватбен туризъм. Чуж-
денците традиционно 
отсядат поне за седми-
ца в някой от хотелите 
от висок клас в региона 
или в резортите. Често 
те пълнят цели хотели, 
тъй като от чужбина 
пристигат между 60 
и 80 роднини на мла-
доженците. Миналата 

година в Двореца се 
проведе и сватба с 250 
гости от Румъния и 
Испания.
За 2017 г. има две за-

явки за китайски сват-
би. През следващата 
година под венчило 
в Двореца ще мине и 
булка от Ливан, отрас-
нала в Париж.
Отчита  се  увели-

чение на заявките от 
Русия. „Това е изклю-
чително радващо, тъй 
като доскоро руските 
сватби отсъстваха, за 
сметка на румънските”, 
посочиха от културния 
център.
Засилен  интере с 

има сред  московча-
ни. Именно от руска-
та столица била булка 
на най-атрактивната 
през тази година сват-
ба в Двореца. Тя се е 
омъжила за българин. 
Сватбеното тържество 
било на тема „Алиса в 
страната на чудесата”. 
Мястото на ритуала 
било декорирано точ-
но, както е в романа. 
Булката била облечена 
като Алиса, а всички 

35-ма сватбари трябва-
ло да са с костюми на 
героите на Луис Карол.

„Запазва се тенден-
цията най-много мла-
доженци от Румъния 
да се венчаят в Дворе-
ца. Имаме увеличение 
на заявките от Русия, 
предимно московчани, 
от Франция, Белгия, 
Италия”, казва Евгений 
Георгиев.  
През тази година в 

Двореца бе сватбата на 
сина на актьора Краси 
Ранков. Тук се венчаха 
и танцьорът Атанас 
Месечков и половин-
ката му Кремена.
Сватбеният  сезон 

в  Двореца  старти -
ра в края на април и 
приключва в края на 
октомври. Най-жела-
ните месеци са лет-
ните, но напоследък 
все по-предпочитана 
е есента, когато няма 
големи жеги и голям 
наплив от туристи. Ми-
налата година сватба 
е имало и в началото 
на ноември. Мястото, 
където младоженците 
изричат своите клетви 

на вярност е едно от 
най-знаковите на тери-
торията на културния 
център. Това е  Ним-
феума (Храм на водата) 
– римска лоджия, по-
строена и използвана 
от румънската крали-
ца Мария Александра 
Виктория де Единбург 
като място, на което тя 
е празнувала свои рож-
дени и именни дни, по-
срещала е множество 
значими гости, делега-
ции и шествия по раз-
лични официални по-
води.  Церемониите се 
провеждат в уникална 
обстановка на открито 
– сред оригиналната 
архитектура, редките 
цветя и дървета, под 
звуците на класическа 
музика и „Сватбеният 
марш” на Менделсон.
Сключването на брак 

в Двореца започна през 
2007 г., когато Общин-
ският съвет на Балчик 
разреши това. Тогава 
сватбите бяха едва 10. 
През 2014 г. те са били 
58, през 2015 г. – 68, а 
през настоящата годи-
на – 72.                 /Б.Т./

Надеждата е през 2017 г. да има обща каса 
Искрено се надявам, 

че през 2017 г. ще има 
постигнато  споразу-
мение за обща каса на 
входа на архитектурно-
парковия комплекс „Дво-
реца”, каза пред жур-
налисти директорът на 
културния център Жени 
Михайлова. Тя изрази 
надежда, че следващата 
година познатите грозни 
картини на касите на 
Двореца – скандали с 

туристи и подвеждащи 
информации, вече няма 
да са факт.
Така Михайлова ко-

ментира декларацията 
на Общинския съвет в 
Балчик за работа на една 
каса.

„Дворецът” губи най-
много от двете каси, 
защото влизат нелегално 
туристи, сложени са под-
веждащи информации, 
че само за едната инсти-

туция се плаща, което не 
е вярно. Двореца има 46 
сгради, над 200 архите-
ктурни, археологически 
и исторически елементи 
и артефакти. Така че, 
според Закона за кул-
турното наследство и Ус-
тройствения правилник 
на „Двореца” задължи-
телно трябва да се пла-
ща такса за посещение 
на исторически места”, 
посочи още Михайлова. 

“Royal Palace Balchik“ вече е 
регистрирана европейска марка

Държавния културен 
институт  „Културен 
център „Двореца” в 
Балчик вече има ев-
ропейска марка, реги-
стрирана в Европей-
ския регистър, съобщи 
директорът му Жени 
Михайлова.
Марката  е  „Royal 

Palace Balchik” и е ре-

гистрирана за следва-
щите десет години.
Михайлова обясни, 

че културният инсти-
тут е пререгистрирал 
и досегашните марки 
- Palace Balchik, Regina 
Maria, Кралица Мария, 
както и логото на Дво-
реца на български и 
английски език.

През 2016 г. ДКИ 
„КЦ „Двореца” въведе 
нов сайт с виртуал-
ни турове и виртуална 
карта, които предста-
вят информацията на 
различни езици. Всеки 
може с виртуален тур 
да посети мястото, кое-
то иска да види, посочи 
Михайлова.         /Б.Т./

И през 2017 г.  сцена на международни фестивали 
„Дворецът“ в Балчик 

ще бъде сцена през 
2017 година на редица 
международни фести-
вали, спектакли и дру-
ги културни събития, 
съобщи директорът на 
държавния културен 
институт Жени Ми-
хайлова. Новият твор-
чески сезон ще бъде 
открит с изложба на 
оригинални скици и 
илюстрации на Илия 
Бешков ,съхранявани 
във фонда на художест-

вената галерия в Пле-
вен, добави директорът 
на културния център.
Ценителите на класи-

ката ще могат да видят 
през юли спектакъла 
„Лебедово езеро“ на 
открита  сцена  вър-
ху тревен килим. За 
представлението,което 
се урежда в партньор-
ство  с  Музикален 
продуцентски център-
Варна,ще пристигнат 
солисти на Болшой те-
атър, информира Жени 

Михайлова. По думите 
ѝ през годината пред-
стоят нови издания на 
международния фести-
вал на късометражното 
кино „В „Двореца“, на 
международния форум 
на студенти от висши 
училища по изкуствата 
„Виа Понтика“, на арт 
форума „Без граници“, 
на международния хо-
ров фестивал „Черно-
морски звуци“, между-
народния форум „Бъл-
гарско наследство“ и 

други. 
Вече е договорена 

с швейцарско сдру-
жение и десетдневна 
програма от майстор-
ски класове и концер-
ти в „Music Campus 
Balchik“ с участьието 
на световноизвестни 
музиканти .  Новост 
през сезона ще бъдат 
прожекции на кинот-
ворби, спечелили отли-
чия на фестивала „Лю-
бовта е лудост“ през 
август.                БТА


