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Извършва ремонти на всички видове покриви;
Ремонт на цигли, хидроизолация и конструкция на

покриви; сваляне на стари цигли и монтиране на нови,
тенекиджийски услуги, монтаж на водосточни улуци и

водосточни тръби, монтаж на гипскартон и
топлоизолация. Направа на нов покрив. За всички

дейности - договор и гаранция, с 20% отстъпка.

Възстановяване на стари къщи.

Òåë: 0899 175 266       0887 716 779

Âñè÷êî çà ïîêðèâà !
Фирма “Хаджиев” гр. Добрич

/4-1/

та на 20 октомври от
18.00 ч. в салоните на
Художествената  гале-
рия от Радостина Енче-
ва,  директор  на  ИМ
Балчик. Поздравявайки
румънските  художни-
ци за чудесната идея да
представят своите твор-
би в Балчик /също и Ва-
лентин Шалтев за акти-
вната  му  роля  в  това
събитие/, както и за за-
видното им  художест-

вена  майсторство,  тя
развълнувано  заяви:
„Фоайето  грейна  от
красотата на картини-
те…” Румънската худо-
жничка и изкуствовед-
ка  Мариана  Кокош
представи румънските
художници. Интересни
мисли за традиционни-
те връзки между Бал-
чик и Галац в областта
на изобразителното из-
куство, за общите мо-
менти в организацията,
стилистиката,  компо-
зирането, както и за ин-
дивидуалните  особе-
ности изрази и Корне-
лия Бурлаку, сама пре-
дставила  прекрасни
графични творби.

Изкуствоведът Павел
Шушара сподели въз-
хищението си  от Бал-
чик като забележител-
на природна и архите-
ктурна даденост, къде-
то не се чувства разде-
ление на етносите, оп-
ределяйки го като стра-
тегическо място за съ-
вместни проекти в ев-
ропейската  културна
програма. Той разказа,
че изложените тук кар-
тини не са показвани в

Румъния  и изрази на-
дежда, че с тази излож-
ба се слага началото на
една  европейска  кул-
турна традиция.

Експозицията съдър-
жа  картини  на  11  ру-
мънски художници, го-
ляма част от които са и
преподаватели  в  учи-
лища и университети,
изкуствоведи и крити-
ци на изкуството. Пре-
дставените  творби  –
маслена и акрилна жи-
вопис, графика и сме-
сена техника – естети-
чно оформени,  показ-
ват индивидуалния по-
глед и чувствителност
на художниците, разли-
чни  като  естетика  и
светоусещане,   като
възможности,  търсе-
ния и открития, но с из-
разени творчески пре-
дизвикателства за мо-
дерна живопис.

Със завидно майстор-
ство  и  професионали-
зъм се  характеризират

платната на Давид Сава,
вдъхновени от Венеция,
акварелите на Жана Ан-
дрееску,  графиките  на
Корнелия Бурлаку,  мо-
тивите  от  Несебър  на
Габриела  Джорджеску,
интересните превъплъ-
щения на  библейските
персонажи от Мугурел
Вранчану, изразителни-
те лица на клоуните от
Корнел Корсъчел, експ-
ресивните  пейзажи  и
цветята на Василе Нягу,
на Джордже Андрееску,
Мариана Кокош, Лиля-
на  Негуеску,  Йоан  Ту-
дор. Все творци с ори-
гинално творческо себе-
изразяване, боравещи с
различни художествени
ефекти, традиционни и
модерни.  Художници,
разкриващи с един по-
различен поглед живота
и света около нас. С по-
слание повече да ценим
и се радваме на красо-
тата.

Мария АНДРЕЕВА

Жана Андрееску - Мотив от Балчик

Откриване на изложбата в Художествена
галерия на 20 октомври 2012.

                                               Фото: М. КОСТОВА

Музеят на визуално-
то изкуство в град Га-
лац /Румъния/ гостува
на ХГ Балчик с творби
на  11  румънски  худо-
жници, някои от които
вече познати на балчи-
шките  любители  на
живописта от участи-
ето  им  в  ежегодния
международен  пле-
нер,  организиран  от
Валентин Шалтев.

Изложбата бе откри

Корнел Корсасел - “Клоун”
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На основание чл.68 от НОРПУРОИ на Общински съвет-Балчик и Заповед № 1007/
15.10.2012г. на Кмета на община Балчик.

     Община Балчик обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлени имоти,
както следва:

1. Имот с идентификатор 02508.90.757 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Балчик, одобрени със Заповед №300-5-5/04.02.2004год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ
земеделска земя от VІ категория с начин на трайно ползване: друг вид нелесопригодна площ - дървесна растителност,
храсти с площ от 183 339 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4248/23.08.2012год., на цена не
по-ниска от 117 520 лева /сто и седемнадесет хиляди петстотин и двадесет лева/, като начална цена, за целия имот.

2. Имот с идентификатор 02508.90.750 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Балчик, одобрени
със Заповед №300-5-5/04.02.2004год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя от
VІ категория с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, с площ от 235 416 кв.м., актуван с Акт за
частна общинска собственост № 4249/10.09.2012год., на цена не по-ниска от 157 260 лева /сто петдесет и седем
хиляди и двеста и шестдесет лева/, като начална цена, за целия имот.

     Търгът ще се проведе на 06.11.2012год. /вторник/ от 10 часа в залата на общинска администрация -Балчик
на адрес: площад “21-ви Септември” №6.                  

     Закупуване на тръжни книжа: всеки работен ден от 19.10.2012г. до 14 часа на 02.11.2012г. на касата на
общинска администрация - Балчик, ет.І.

     Депозитът за участие в търга се внася по банков път в срок до 15.00 часа на 02.11.2012г.
     Молби за участие, комплектовани с изискуемите документи, се подават в срок до 15.00 часа на 02.11.2012г.

в информационня център на община Балчик.
     Оглед на обекта може да бъде извършен всеки работен ден от 10 до 12 часа, в периода от 22.10.2012год. до

01.11.2012год.
     Телефон за справки: 0579/ 7 10 63 - М.Мицев - главен експерт ОПФ 




