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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Реджина
Ма ри я

Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране

Фестивалът за модерно
изкуство  „Процес-Прос-
транство” за 22 –ри път се
организира,  за да  събере
художници  от  цял  свят,
които да споделят своите
идеи и търсения. На всяка
изложба през  годините е
имало  интересни  прово-
кации от самите организа-
тори със заглавията на фе-
стивалите. Тази година то
е: „11+12=13. Парадокси
на  морето”.  Организато-
рите на фестивала Дими-
тър  Грозданов,  Пенка
Минчева и Христина Бо-
бокова  предвиждат рабо-
та със смола и балчишки
варовик; танци и пърфор-
мънси  на брега;  прожек-
ция на „Танцът среща ви-
деоатра”;  уъркшоп  „От-
ливане  с  акристал”-Ева
Зиги /Швеция/; закриване
на фестивала с изложба от
каменни  скулптури.

Откриването  на фести-
вала  бе много задушевно
– само приятели и почита-
тели на модерното изкус-
тво. Пенка Минчева пре-
дстави каталога „20 годи-
ни  фестивал  „Процес-
Пространство”  в  Бал-
чик”. Тя бе много точна в
преценките си за минали-
те фестивали от последни-
те години, а Димитър Гро-
зданов сподели много спо-
мени за участвалите худо-
жници и това, че докато е
жив,  фестивалът  ще  се
провежда в Балчик. Само
една  година  е бил на ру-
сенска територия. Всички
балчиклии и гости знаят за
символичния бял кръст на

22 години фестивал
“Процес-Пространство”

в Балчик

баира зад читалището, по-
ставен  там от  художника
Стефан Лютаков и участ-
ниците в първия фестивал
през 1991 г.С обич и при-
знателност бе  споменато
името на един от осново-
положниците на фестива-
ла художника Христо Го-
сподинов  –  Печката.
Скромният коктейл на от-
криването представи тази-
годишните участници  от
Австралия,  България,
Сърбия, САЩ, Мексико и
Швеция, а именно: Джон
Нортингтън  /САЩ/,  Ева

Пенка Минчева и Димитър Грозданов откриват
22-то издание на фестивала за модерно изкуство
“Процес-Пространство” в Худ. галерия в Балчик

Фото: М. КОСТОВА

Зиги  /Швеция/,  Зорница
Симеонова, Ива Симеоно-
ва, Куиндел Ортън /Авст-
ралия/,  Мария  Джакович
/Сърбия/, Нина  Иванова,
Петър  Ралев,  Пума  Бар-
йе/Швеция/, Силвия Бого-
ева, Стефан Иванов.

Заповядайте на 15 юни
в  Художествената  гале-
рия  за  изложбата    на
скулптурни  произведе-
ния от 18.00 ч. и в 20 .00
ч на кея до Морска гара
за  данс  пърформънс
програма.

Маруся КОСТОВА

Преди  време, в навече-
рието  на 24  май,  в  града
ни гостуваха творци от 18
държави, участници в Се-
дмия  международен  фес-
тивал на поезията    “Сла-
вянска    прегръдка”,като
само поетите   бяха  около
50. Фестивалът е междуна-
роден проект, чието пило-
тно начало е поставено във
Варна  през  2007  г.  През

 Фестивал на поезията
“Славянска прегръдка”

същата година е учредена
и  Славянска  литературна
и артистична академия, ко-
ято днес има филиали във
всичките  11  славянски
страни,  както  и  в  още  5
други европейски  държа-
ви. Основната  цел на фо-
рума  е  сближението  на
културите,  обмен  на  кул-
турните ценности на осно-
вата на  общия  праезик  и

Поети и писатели от 18 държави гостуваха в Балчик и участваха в откриването на изложба за
великата българска поетеса Елисавета Багряна.                                                               Фото: М. КОСТОВА

културно  наследство  на
славяните. “В съвременни-
те условия огромният сла-
вянски  архипелаг  е  така
разпръснат  по  света,  че
единствено духът е в със-
тояние да го събира.

 Поне това се опитваме
да  правим  чрез  различни
международни  форуми”
сподели  Елка  Няголова,
председател на Академия-

та.
В   Балчик  гостите

имаха удоволствието да
разгледат  изложбата,
посветена  на  голямата
българска поетеса Ели-
савета  Багряна,  да  се
насладят  на  красотите
на  Белия  град.  Трудно
е да се каже, кое повече
ги впечатли!

Росица ШАЛТЕВА

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот,
частна общинска собственост с. Кранево

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; Решение № 337
от 25.04.2013 г на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 513/23.05.2013 г. на
Кмета на Община Балчик

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска
собственост, представляващ :

1. Неурегулиран поземлен имот с площ от  691 м2, представляващ ПИ №39459.506.307 по
кад. карта на с. Кранево, м. “Поляните”, община Балчик, при начална цена 15 893.00 лв. /петнадесет хиляди
осемстотин деветдесет и три лева/.

Търгът ще се проведе на 25.06.2013 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл.”21 септември” № 6.
Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 03.06.2013 до 21.06.2013 г. на касата на ОбА - Балчик.
Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова

сметка, в срок до 15.30 ч. на  24.06.2013  г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  24.06.2013 г.

в Информационния център на Община Балчик.

За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова




