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Íàä 200 000 òóðèñòè ñà ïîñåòèëè îáíîâåíè ïî
òðàíñãðàíè÷åí ïðîåêò îáåêòè â “Äâîðåöà”
Над 200 хиляди турисâ Áàë÷èê
ти са посетили новата арт
галерия „Тунела” в държавния културен институт „Културен център
„Двореца” в Балчик. Това съобщи директорът
му Жени Михайлова на
пресконференция, на която бе отчетена работата по трансграничния
проект "Трансгранично
градинско изкуство по
Черноморското крайбрежие".
По него партньори бяха Община Текиргьол и
университет „Овидиус”
в Румъния, Община
Балчик, ДКИ „КЦ „Двореца” и Университетска
ботаническа градина.
В рамките на проекта
с ресурс от 77 000 евро
Културният център "Двореца" е ремонтирал два
обекта , които вече функционират като арт галерия "Тунела", и културн о - ин ф о рм ац ио не н
център. Галерията за
пластични изкуства е изградена в стил сецесион,
разполага с модерни експозиционни витрини.
Там през тази година бяха експонирани археологическата изложба "Реликвите на Калиакра",

Жени Михайлова - директор на ДКИ-КЦ “Двореца” Балчик
Снимка: topnovini.bg
Луковитското съкровиПрез тази година там сега е 29 месеца, като
ще, бяха реализирани и са работили двама доб- дейностите трябва да
други културни събития. роволци – от Чехия и приключат окончателно
Новият културно-ин- България.
в края на март 2016 г.
формационен център,
За обслужването на
Поради невъзможнокойто е оборудван с мул- новите обекти е осигу- стта на Университетска
тимедия, компютри и рен персонал от щата на ботаническа градина да
друга техника, е имал над ДКИ „КЦ „Двореца”. реализира заложените
1000 посетители. Там е Макар проектът още да дейности, бюджетът на
про ведено и езиково не е приключил, вече проекта е редуциран от
обучение по чешки език. има устойчива дейност 1 507 849 евро на 1 228
Центърът ще работи по него, посочи още Же- 000 евро. Основна част
целогодишно и ще попу- ни Михайлова.
от инвестицията е реалиляризира културно-истоПо проекта предвиде- зирана от румънската
рическите забележител- ните дейности е реализи- община Текиргьол, къдености по Северното Чер- рала и Община Балчик, то паркът е превърнат в
номорие, допълни дире- която е закупила техника. ботаническа градина.
кторът на Държавния
Срокът на проекта на
Станислава
културен институт.
два пъти е удължаван и
КРЪСТЕВА

КИЦ във вила “Арка” е изграден в Двореца Балчик
Снимки: Архив Двореца

Арт галерия “Тунела” в балчишкия дворец

ÑÚÎÁÙÅÍÈÅ
За подновяване категоризацията на
туристически обекти

Арт галерия “Тунела” в балчишкия дворец

ОБЩИНА БАЛЧИК уведомява всички, които
стопанисват места за настаняване и заведения за
хранене и развлечения, че на основание чл.133,
ал.2 от Закона за туризма (в сила от 26 март 2013 г.,
посл. изм. ДВ бр.79 от 13.10.2015 г.) срока на
издадените удостоверения за определена категория
на туристически обекти е 5 (пет) години.
В изпълнение на &5, ал.1, т.3 от Преходните и
заключителни разпоредби, подновяването на
категорията на категоризираните туристически
обекти през 2008 и 2009 година ще се извърши през
2016 г. и е необходимо да се подаде заявление за
по дновяване на категорията (списъкът е
публикуван на страницата на общината).
В случай, ч е не бъд е отправено искане,
категоризацията ще се счита за невалидна, което
ще бъде отразено в консолидирания национален
туристически регистър.

