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Разни

*Из ку пу вам зе мя в об-
щи ни те: Бал чик, Ка вар на, 
Ша б ла, Г.То ше во и Вар-
нен с ка об ласт. По д го то-
в ка на до ку мен ти. Тел: 
0885 83 83 54, 0579 7 70 
11                               /45-8/ 

*Из ку пу вам зе ме дел с ка 
зе мя, мал ки и го ле ми пар-
це ли, във вси ч ки ра йо ни на 
До б ру джа, Се ве ро и з то ч на 
Бъл га рия. Из го д ни це ни. 
Тел: 0887 240 569 От 9.00 до 
18.00 ча са.                            /5-5/

*Ку пу вам зе ме дел с ка 
зе мя в об щи на Бал чик, Ка-
вар на, Ша б ла, Ген.То ше во. 
Съ дей с т вам за до ку мен ти. 
Тел.0895 71 83 83; 09888 
79083                           /10-10/

Ку пу вам 
 * Обяви * Обяви * Обяви * 

840 кв. м. в Оброчище, с 
дървена барака и постройка 
за отглеждане на гъби. Тел: 

Продавам 

*Продавам апартамент 
в ж.к.“Балик“, обзаведен, с 
климатик и гараж. Тел.0895 
714 394                               /1-1/

* Продавам апартамент в 
ж.к. „Балик“ бл.34 вх.Б ет.5, 
южен, панелен. Цена по до-
говаряне. Тел. 0888 263308 
Тодор Тодоров                /3-3/

* Продавам  метално 
бунгало , 700 кв.м., ток 
и  вода ,  на  главен  път . 
ул.1 № 57, над Помпена 
станция ,  в .з . “Кулака“ . 
Тел.0888001106                  /3-1/

*  Продавам  къща  в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. Тел. 0884474858 
Лидия

*Про да вам: 1. В с. Со-
ко ло во къ ща, с при ле жа ща 
площ 1718 кв. м. 2. Гра-
дин с ка площ в с. Со ко ло во, 
без по с т рой ка, 1500 кв. м. 
Два та пар це ла са съ се д ни. 
Це на по спо ра зу ме ние. Тел: 
052/ 34 19 81; 0899 42 33 28                                          
/7-4/ 

* Про да вам из го д но пар-
цел 640 кв.м в ре гу ла ция, 
на ул. “Ст. пла ни на” до по-
жар на та и ле ти ще Бал чик с 
ли це на ас фал тов път. Стара 
цена 25 000 лв., нова цена 
20  000 лв. Тел:0889/61 47 
62                                      /10-7/

*Продавам голям ап. в 
ж.к Балик - 4 ет. ;Тел: 0898 
440 709

*Продавам  тристаен 
апартамент, тухлен, етаж 
2, ул.”Дионисополис” №24 
Тел. 0895554040          /10-7/

*Продавам тухлен, еднос-
таен, обзаведен апартамент 
в Балчик, бл.35. Тел.089669
2699                                         /10-9/

*Продавам  двустаен 
апартамент в Балчик, на 
ул.”Черно море”.Тел.0896 
692 699                             /10-10/

* Продавам дворно място 
в Промишлената зона на 
Балчик. 1000 кв. м. Тел: 
0895/68 55 59                    /10-6/

*Продавам дворно место 

* Хотел „Елит Палас 
и  Спа”  град  Балчик 
организира тренировки по 
плуване. Тел. 0899949470 
и тел. 0897001615  /1-1/

* Хотел „Елит Палас и 
Спа” град Балчик набира 
персонал за зимния сезон. 
Тел. 0897001617  /1-1/

* Продавам мотофреза 
“Брикс” 6.8 к.с., НОВА; 
фризер, тип “ракла” 160 l 
тел.0887032351; 0885 824 
821                               /6-3/

* Давам на безвъзмедна 
обработка (безплатна) 
два парцела от 1718 кв. м. 
и 1500 кв. м в с. Соколово. 
Тел:052/341981; 0899 42 
33 28                           /7-5/

ПРОДАВАМ ПЕЛЕТИ ПРОДАВАМ ПЕЛЕТИ 
от иглолистни дървета, внос от Украйна. от иглолистни дървета, внос от Украйна. 

Тел. 089 858 0430   гр.Балчик, ул.“Хр.Ботев“ № 37 Тел. 089 858 0430   гр.Балчик, ул.“Хр.Ботев“ № 37 

С януарската излож-
ба „Гост-авторите в 
„Двореца“ 2016“, Кул-
турен център „Дворе-
ца“ поставя начало на 
изложбената дейност 
през новата 2017 годи-
на. Приемственост и 
утвърждаване на тра-

Гост-авторите в “Двореца”  2016

дициите, са заложе-
ни в идеята, дарените 
творби, постъпили в 
художествения фонд 
на „Двореца“ през 2016 
година, да бъдат пред-
ставяни пред  широка 
и специализирана пуб-
лика. През годините, 

ПЕРИОД КУЛТУРНО СЪБИТИЕ МЯСТО ОРГАНИЗАТОРИ

ЯНУАРИ
“Гост - авторите в “Двореца” през 

2016“ - експозиция от фонда на ДКИ КЦ 
„Двореца“

Галерия “Тихото 
гнездо” ДКИ КЦ “Двореца”

ФЕВРУАРИ
Часове по родолюбие. Изнесени лекции 
и беседи с изявени специалисти по 

история.

ДКИ КЦ 
“Двореца”

ДКИ КЦ 
“Двореца”,РИМ 
- Балчик, РИМ - 

Добрич
“Любов и традиции” - вернисаж с 

поезия и музика в месеца на любовта и 
виното

Галерия “Тихото 
гнездо” на ДКИ 
КЦ “ДВОРЕЦА”

ДКИ КЦ “Двореца” 
и културни 

организации от 
Балчик

МАРТ
Изложба “Първа пролет” на 

преподаватели от Национално училище 
по изкуствата “Добри Христов” - Варна

Галерия “Тихото 
гнездо” 

ДКИ КЦ “Двореца” 
и НУИ “Добри 
Христов” - Варна

Театрална куклена постановка
„Каменна зала“ ДКИ КЦ “Двореца” 

и ДКТ - Варна
АПРИЛ

13
 Илия Бешков- колекция, скици и 
илюстрации от фонда на ХГ “Илия 
Бешков”- Плевен 

“Тихото гнездо” ДКИ КЦ 
“Двореца”и ХГ 
“Илия Бешков”- 

Плевен 

17 “Художници, Балчик, Любов” 
(художествен пленер) XVI издание

Работни лоджии 
Вила “Сюита”

ДКИ КЦ “Двореца” и 
екип на “Художници, 
Балчик, Любов”

28  Лъчезар Радов - самостоятелна 
изложба живопис “Каменна зала” ДКИ КЦ “Двореца” 

30 Концерт по повод международния ден 
на джаза

Открита сцена 
“Нимфеум”

ДКИ КЦ “Двореца” 
с участието на 

духова формация от 
град Добрич 

МАЙ

8
Студентски практикум на 

Лесотехнически университет - гр. 
София 

“Каменна зала” 
и пространства 
на ДКИ КЦ 
“Двореца”

ЛТУ - София и 
ДКИ КЦ “Двореца”

9 Велислава Гечева - самостоятелна 
изложба живопис “Каменна зала” ДКИ КЦ “Двореца”

13 
 Художествен пленер на Училище по 
стъкларство и дизайн от гр. Валашске 
Мезиржичи

Зали и работни  
пространства 
на ДКИ КЦ 
“Двореца”

ДКИ КЦ “Двореца” 
и Училище по 
стъкларство и 

дизайн - Валашске 
Мезиржичи

Ортодоксален ритуал на българска 
сватба, отбелязващ началото в 

християнското семейство и на сезона 
със специалните събития в “Двореца”.

“Нимфеум” ДКИ КЦ “Двореца”

Великденска сцена на изкуствата - 
международно арт-изложение (пилотно 

издание)

Открита сцена 
“Двореца” 

ДКИ КЦ “Двореца” 
и Добрички панаир 

АД

20 Първи международен художествен 
пленер “Балкански вернисаж” 

Арт пространства 
на Културен 

център “Двореца” 

Международен 
художествен 
фонд, ДКИ КЦ 

“Двореца” и 
галерия “Хубава 

къща”
ЮНИ

7 Международен хоров фестивал 
„Черноморски звуци”

“Каменна зала” 
и пространства 
в Архитектурно-
парков комплекс 
“Двореца”

Организатори: 
Община Балчик и 
ДКИ КЦ “Двореца”

24
 Международен фестивал за 
късометражно кино “В Двореца” In IN 
THE PALACE International Short Film 
Festival

 Архитектурно-
парков комплекс 
„Двореца“

Фондация Формат 
СФФ, 
ДКИ КЦ “Двореца” 
и Община Балчик

26 Милка Попова - самостоятелна изложба 
рисувана коприна

Арт- галерия 
“Тунела” ДКИ КЦ “Двореца”

ЮЛИ
1 Евгени Недев - самостоятелна изложба  

живопис
Галерия “Тихото 

гнездо” ДКИ КЦ “Двореца”

11 Йорданка Колчева - самостоятелна 
изложба живопис

Арт - галерия 
“Тунела” ДКИ КЦ “Двореца”

15 Евгений Петров - самостоятелна 
изложба живопис

Галерия 
“Тихото гнездо” ДКИ КЦ “Двореца”

“Лебедово езеро” - балетен спектакъл Открита сцена 
“Двореца”

Варненска опера и 
театър и ДКИ КЦ 

“Двореца”
19 Константин Симеонов -самостоятелна 

изложба живопис и малка пластика
Арт - галерия 

“Тунела” ДКИ КЦ “Двореца” 
АВГУСТ

1 Добромир Манев  - самостоятелна 
изложба живопис “Тихото гнездо” ДКИ КЦ “Двореца”

Мега спектакъл със звездите 
(поликултурен форум)

Открита сцена 
“Двореца”

ТМПЦ - Варна и 
ДКИ КЦ “Двореца”

7 Вера Пенева - самостоятелна изложба 
живопис

Арт - галерия 
“Тунела” ДКИ КЦ “Двореца” 

15 Божидар Тонев - изложба - живопис “Тихото гнездо” ДКИ КЦ “Двореца”
“Любовта е лудост” (Кино под 

звездите)
Открита сцена 

“Двореца”
ФКЦ-Варна и ДКИ 
КЦ “Двореца”

СЕПТЕМВРИ

1 Music Campus Balchik Майсторски 
класове и концерти

Зали и площи 
на ДКИ КЦ 
“Двореца”

 Сдр.“Култура край 
границата” и ДКИ 
КЦ “Двореца”

3 Радослав Първанов - изложба 
фотография 

Галерия 
“Тихото гнездо”

ДКИ КЦ “Двореца”

10 X-ти Театрален фестивал на младите в 
изкуството „Виа Понтика”

“Каменна зала” 
и открити арт 
пространства в 

“Двореца”

ДКИ КЦ “Двореца” 
и “Виа понтика”

Международен пленер  и изложба - 
керамика 

Галерия “Тихото 
гнездо”

ДКИ КЦ “Двореца” 
и Илия Янков

20 Арт форум и фестивал “Без граници” - 
VIII издание

Зали и 
пространства 
в ДКИ КЦ 

“ДВОРЕЦА”

Стопанска камара 
- Варна, ДКИ 
КЦ “Двореца” 
и Арт мрежа 

“Скендерман”
ОКТОМВРИ

Международна есенна академия с 
включен езиков обучителен курс по 

чешки

Работни 
пространства и 
зали на ДКИ КЦ 

“Двореца” 

Училище по 
стъклообработка и 
дизайн - Валасшке 
Мезиржичи и ДКИ 
КЦ “Двореца”

НОЕМВРИ
Ден на Българската маршова и духова музика

Театрална постановка по случай Деня на народните будители
ДЕКЕМВРИ

Традиционен коледен концерт “На чаша вино с коледни 
песни” на смесен хор “Черноморски звуци”

Община Балчик, 
ДКИ КЦ “Двореца” 

и сдружение 
“Музикален свят”

ретроспективни екс-
позиции от картинния 
фонд на Държавния 
културен институт, са  
подреждани в галерии 
на различни градове в 
България.
Сред експонатите, 
включени в тазгодиш-

ната януарска изложба 
присъстват имената 
на: Красен Бербенков, 
Илия Янков, Андрей 
Янев, Ралица Денчева, 
Рон Вейерс, възпита-
ниците на Средно учи-
лище по стъкларство и 
дизайн от град Валашс-
ке Мезиржичи-Чехия, 
Силви Басева, Николай 
Русев, Божидар Тонев, 
Дарина Янева, Петя 
Папазова, Костика,  
Хуан Мануел Фернан-
дес Куичан, Дан По-
пович, Алфред Ипсер, 
Студио Димчовски, 
Христо Йонков и др.
Експозицията е разпо-
ложена в двете галерии 
на музей „Тихото гнез-
до“ и ще остане отво-
рена за посещения до 
средата на месец фев-
руари.                        /Б.Т./

Влизат в 
сила новите 
правила за 
възраст при 

пенсиониране:
Жените ще се пенсиони-
рат при навършване на 
61 г. и 35 г. и 2 м стаж, а 
мъжете - на 64 навърше-
ни години и осигурителен 
стаж от 38 г. и 4 м.
 Осигурителната вноска 
за пенсия се повишава 
с 1 процентен пункт за 
всички категории труд.
Минималният осигурите-
лен доход за самоосигу-
ряващи се се увеличава в 
зависимост от дохода, по-
лучен през 2016 г.:
• до 5400 лв. - 460 лв.
от 5400.01 до 6500 лв. - 
500 лв.
от 6500.01 лв. до 7500 лв. 
- 550 лв.
над 7500 лв. - 600 лв.
Минималният размер на 
пенсията за осигурите-
лен стаж и възраст става 
161.80 лв.
Минималната заплата се 
вдига от 420 лв. на 460 лв.
Линията на бедност през 
2017 г. е 314 лв., с 14 лв. 
повече, отколкото през 
миналата.

Данъци
От 2017 г. има и ново об-
лекчение - ако всички до-
ходи от трудов договор 
се получават по банков 
път и 80% от тях също се 
харчат по банков път, ще 
се спести 1% от дължи-
мия данък, но не повече 
от 500 лв. Облекчението 
ще се ползва при подаване 
на данъчните декларации 
за доходите от 2017 г. - в 
началото на 2018 г., като 
няма да е необходимо да 
се представят никакви до-
кументи са направените 
безкасови плащания.

Образование
От 1 януари 2017 г. 
дейностите по издава-
не на удостоверение 
APOSTILLE на образо-
вателни и удостоверител-
ни документи, издадени 
от висшите училища, от 
институциите в система-
та на предучилищното и 
училищното образование 
и от Министерството на 
образованието и науката и 
неговите звена, ще се из-
вършват от Националния 
център за информация и 
документация (НАЦИД). 
Досега дейностите по из-
даване на удостоверение 
APOSTILLE се извърш-
ваха в Министерството на 
образованието и науката.


