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Фестивалът за съвременно изкуство „ПРО-

ЦЕС – ПРОСТРАНСТВО” се провежда за
24 път в Балчик, тази година под мотото: "24
часа", от 2 до 16 юни 2015 г. Поканени са
участници от България, Германия, Австра-
лия, Иран/САЩ и Франция. Фестивалът стар-
тира на 2 юни с изложба от акцията "Безопасна
игла" - 20 години по-късно, в която участват над
40 автори от цял свят.

 Изложбата бе открита в залата на Община

Балчик от 18 ч. Може те да я видите в рамките
на фестивалните дни.

„Процес – Пространство” ще продължи
с интересна денс-пърформанс програма, ви-
деопрожекции и различни уъркшопи!

Едно от местата за провеждане на събити-
ята е ХОТ СПОТ КАРАВАНА, която е
установена на улица "Приморска" 9-12 в
Балчик, обозначена със стикери.

Фестивалът ще се закрие с изложба - с

Матиас Рот /Германия/,  Омид Шекари /Иран/САЩ/, Деница Тодорова /България, студентка във
ВТУ/, Серена Чалкър /Австралия/, Димитър Грозданов /”Баща” на фестивала „Процес –
Пространство”, може да се каже стар балчиклия, тъй като 23 пъти е организирал фестивала в Балчик
и един път в Русе/, Пенка Минчева /ентусиазиран организатор и преводач на фестивала „Процес –
Пространство”, Куиндел Ортън /Австралия/, Милен Джановски /България, преподавател във ВТУ/
,Тодор Балев /един от първите участници във фестивала от Добрич,бивш инспектор по
изобразително изкуство, който от 40 години живее във вилата си в Балчик и творбите му са
изключително с балчишки сюжети/, Дамян Бумбалов /художник, свързан с градовете В.Търново,
Ямбол и Павликени/бяха на откриването на акцията „Безопасна игла”,  съпътстващо събитие към
фестивала „Процес- Пространство”,стартирало през 1995г.

Фото: Маруся КОСТОВА

         Process - Space Art Festival
24 ÔÅÑÒÈÂÀË ÏÐÎÖÅÑ -

ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ
2-16 þíè - Áàë÷èêМото:

Числото 24 се среща както в ле-
гендите и приказките за феи, така и в
библията. Най-често то се свързва с
идеята за мъдростта, откровението
и движението на времето. 24 е цар-
ско число и в друг случай означава
натоварването на личността с осо-
бена значимост и възможности. Чи-
слото означава едновременно хар-
монично равновесие и призвание.
В някои митологии южните и север-
ните звезди са 24, тоест то има и
космически смисъл.  Днес най-по-
пулярната символика на числото е
свързана с астрономическото вре-
ме и с денонощието, което се дели на
24 часа. Тук се побират идеите ни за
умствено и интелектуално лично раз-
витие и разбира се за противоречи-
ята светло-тъмно и черно-бяло. В
конкретния случай изборът на чис-
лото 24 за мото на фестивала е това,
че той се провежда за 24-ти път. И
като погледнем назад ни се струва,
че всички качества на това число,
които споменахме се съдържат в ис-
торията на фестивала.

У Ч А С Т Н И Ц И :
Ашли Бери (Австралия)
 Дамян Бумбалов (България)
Деница Тодорова (България)
Кристиан Тома (Франция)
Куиндел Ортън (Австралия)
Мариета Голомехова (България)
Матиас Рот (Германия)
Милен Джановски (България)
Никол Уард (Австралия)
Омид Шекари (Иран)
Серена Чалкър (Австралия)
Тодор Балев (България)
Програма:
2 юни – Откриване на фестивала

с изложба от акция „Безопасна иг-
ла“ – Община Балчик – 18:00 ч.

4 юни – Посещение на Варна –
археологически музей и Градска Ху-
дожествена Галерия

6 юни – Посещение на Яйлата и
Дуранкулак

7 юни – Гостуване в ресторант
Дионисиус – Албена, Уъркшоп –
данс пърформанс – Ашли Бери и
Никол Уард (Австралия) – 17 ч.

9 юни – Ден за уъркшоп – Хот
спот – КАРАВАНА – 11 ч. – ул.
Приморска 9-12

9 юни – Прожекции ВИДЕО-
ХОЛИКА – Нено Белчев (Варна) –
Хот спот – КАРАВАНА – ул. При-
морска 9-12 – 22 ч.

10 юни – Прожекции ТРАФИК-
ДЖЕМ – Матиас Рот (Германия) –
Хот спот – КАРАВАНА – ул. При-
морска 9-12 – 22 ч.

13 юни – Пърформанс Куиндел
Ортън и Серена Чалкър (Австра-
лия) – Хот спот – КАРАВАНА – 11,
12, 17, 18, 19 ч.

14 юни –  Пърформанс Куиндел
Ортън и Серена Чалкър (Австра-
лия) ) – Хот спот – КАРАВАНА –
11, 12, 17, 18, 19 ч.

16 юни – Закриване на фестива-
ла с изложба от фестивала – Градска
Художествена Галерия, Балчик –
18:00 ч.

 Куиндел Ортън и Серена
Чалкър (Австралия) – 13, 14 юни
– Хот спот КАРАВАНА

Осъществяване на пърформън-
са "Този уъркшоп включва писмена
форма и движение. Работейки с те-
мата 24 часа, ние изследваме разви-
тието и характеристиките на на ин-
терактивната работа, като използва-
ме за наблюдение и отразяване пи-
шещи средства, които захранват раз-
витието на творческо движение на
произведението. Използвайки заба-

вни  и интерактивни задачи, участ-
ниците започват от собствения си
опит, и чрез абстракция можем да
проучим как тези идеи могат да се
превърнат в нови творчески прост-
ранства " За всички възможни нива.

Ашли Бери и Никол Уард (Ав-
стралия) – 7 юни – Ресторант Ди-
онисиус – Албена 17 часа

"Дълго време художествените
сътрудници и приятели, Никол Уард
и Ашли Бери прекараха последните
две години и половина в самостоя-
телна работа, в противоположните
краища на земното кълбо, Никол в
Пърт, Австралия и Ашли в Лондон,
Великобритания. Фестивал Процес
- Пространство 2015 г., среща двете
жени отново заедно за първи път, за
да си сътрудничат по нов експери-
ментален проект, който изследва "хо-
реографският процес" и сътрудни-
чеството. Жените ще осъществят
уъркшоп за публиката, като част от
тазгодишното издание на фестива-
ла, демонстрирайки нишките на сво-
ята практика, които са се преориен-
тирали, от времето на съвместната
им работа. От ровене в истинската
същност на това какво означава "Съ-
трудничество", те ще проучат ня-
колко задачи на импровизацията и
соматичните образи, за да се опита
да намерят нова среда между две ар-
тистични перспективи. "

Ако нашят уъркшоп е в рамките
на 1 час, то той би съдържал следно-
то:

1. Ръководено разклащане – 7 мин.
2. Соматични загрявки / Пилатес

– 15 мин.
3. Повторяем танц във вълнение

– 25 мин. ръководено от Никол
4. Медитация и разтягане – 10

мин.
МЕЖДУНАРОДЕН ВИДЕО

АРТ ФЕСТИВАЛ ВИДЕОХО-
ЛИКА – Нено Белчев (България)

Фестивалът ВИДЕОХОЛИКА
е замислен като видео арт форум с
международно участие, който да пре-
дставя на варненската публика, как-
то и гостите на Варна една забеле-
жителна и високо стойностна прог-
рама от видео арт творби. Традици-
онно ВИДЕОХОЛИКА представя
най-доброто от предходната годи-
на в програмата на фестивал Про-
цес - Пространство

ТРАФИКДЖАМ – Матиас
Рот (Германия)

TRAFFICJAM е колективно-ба-
зиран проект, който обединява меж-
дународни артисти в продължение
на един месец в един град. За
TRAFFICJAM # 4, Палма де Ма-
йорка-Binissalem се превърна в цен-
трална сцена за група от осем худо-
жници от шест различни страни (Ка-
нада, Германия, Литва, САЩ, Хонг
Конг, и Испания) да развиват собст-
вената си работа. TRAFFICJAM # 4
е проект, който има намерение да
мигрира в международен мащаб, не-
прекъснато да събира опит за нова
работа. Междукултурно сътрудни-
чество и комуникация чрез художе-
ствен ангажимент е една от целите за
групата. Споделянето на общи ин-
тереси в средата на експериментал-
ното видео, групата е създадена, за
да си сътрудничат и да вдъхнови един
на друг, докато обмен на идеи чрез
творческия процес.

 TRAFFICJAM се основава на
художниците, взаимодействащи по-
между си в реално градско прост-
ранство, за да се създаде крайния ра-
ботата, докато предишни проекти
са базирани на размяна на файлове

онлайн и среща за обсъждане на вир-
туални форуми. Чрез тази интензи-
вна три седмична резиденция, къде-
то живеем и работим заедно, всеки
художник създава видео в отговор
на града домакин

Акция „Безопасна игла/ Фи-
була” 2015-16г.

Акция „Безопасна игла/Фибула”
е съпътстващо събитие към фести-
вал „Процес – Пространство”, стар-
тирало 1995г., по идея на Димитър
Грозданов. Акцията е една от най-
популярните в дългогодишната про-
грама на фестивала и е провокирала
над  100 творци от България и чуж-
бина. Същността и се състои в изп-
ращане на „Покана” с бял лист раз-
мер А4 и безопасна игла, както и
кратка интродукция за смисъла на
начинанието.

Какво е „безопасна игла/фибу-
ла”? Доколко може една игла да бъде
безопасна, кога и защо? Авторите
търсят отговори за функциите на
тази колкото съвременна вещ от би-
та, толкова и древно средство за „при-
качване”, „съшиване”, „съединява-
не” или „обединяване”, за неговата
необходимост или незначителност
в ежедневието ни. Въпросите,  кои-
то се повдигат са много, а празният
лист хартия претърпява множество
визуални интервенции.

Двадесет години по-късно „бе-
зопасната игла” на пръв поглед не е
сменила своето обичайно, битово
предназначение и материална визу-
алност. Същевременно функциите,
които изпълнява и може да изпълни
„тази нищожна вещ” са много и вза-
имоизключващи, въпросите които
повдига различни и любопитни.
Всеки автор е свободен да избере в
какъв вид и след каква художествена
намеса ще върне празния лист и бе-
зопасната игла, спрямо неговите ли-
чни разбирания за двата предмета, за
смислите, които носят те или вну-
шават, както и схващанията им за
„безопасна игла/фибула”.

Фестивал „Процес - Пространс-
тво” търси отново отговор за про-
цесите и развитието в изкуството и
неговите съвременни схващания за
света, чрез провокацията на „безо-
пасната игла/фибула”. Да вземат уча-
стие в Акцията са поканени някои от
предишните участници и много но-
ви художници, творци, артисти и
др., с идеята да се направи съпостав-
ка на разбиранията за съвременно-
то изкуство посредством лист и бе-
зопасна игла. Участници в акцията
от 1995-96г.: Ото Дреслер (Герма-
ния), Хуан Броса (Испания), Мони-
ка Фишер (Швейцария), Стела Лие
(Румъния), Лаура Кристинцио
(Италия), Елена Панайотова (Бъл-
гария), Магда Абазова (България),
Лидия Коблер (Швейцария), Пед-
ро Коблер (Швейцария), Йорк Лен-
цлингер (Швейцария), Джорджо
Грифа (Италия), Мойра Жофри-
он (САЩ), Марио Нани (Италия),
Шийла Пит (САЩ), Божидар Бо-
яджиев (България), Салваторе
Личитра (Италия), Йохан Герц
(Германия), Дан Тенев (България),
Николай Янакиев (България), Ире-
не Гатикер (Швейцария), Лео Рей
(Израел), Красимир Терзиев (Бъл-
гария), Хуан Ернандес-Пихуан (Ис-
пания), Тори Арпад (САЩ), Брус
Макгрю (САЩ), Марио Мусони
(Сан Марино), Айнея Кийс (САЩ),
Такор Кюрдиян (България), Ален
Роа (Франция), Роз Мари Тесие
(Франция), Акеми Ишиджима
(Япония), Алцек Мишев (Италия)

и др.
SAFETY PIN ARTISTS 2015-16:
Bryan Crowe (USA)
Carol Ann Miraben (Santa Fe)
Christian Partos (Sweden)
Damian Boumbalov (Bulgaria)
Dan Tenev (Bulgaria)
Denitsa Todorova (Bulgaria)
Dimitar Grozdanov (Bulgaria)
Ekaterina Eneva (Bulgaria)
Emine Sutku (Bulgaria)
Emma Wood (Great Britain)
Fabian Esteban Hes (Spain)
Galya Yotova (Bulgaria)
Gonul Nuhoglu (Turkey)
Hana Shartz Holly Howard (USA)
Ivelina Ruseva (Bulgaria)
Jenny Alexandrova (Bulgaria)
Kayya Hristova (Bulgaria)
Kim Dotty Hachmann (Germany)
Lidia van der Berg – Switzerland

Marcos Vidal (Spain)
Maria Dakovic (Bosnia/Serbia)
Marieta Golomeholova (Bulgaria)
Matthias Roth (Germany)
Milena Georgieva (Bulgaria)
Milena Stamboliyska (Bulgaria)
Moira Geoffrion (USA)
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На основание чл. 68 от НОРПУРОИ /приета с Решение № 238/27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол

№ 59 от 17.02.2011 г. на ОбС - Балчик/, Решение № 828 по Протокол № 50 от 28.04.2015 г. и Заповед № 594/18.05.2015 г. на кмета
на Община Балчик.

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост :
1. Част от поземлен имот № 02508.86.86 по кад. карта на гр. Балчик - публична общинска собственост, с площ 100 м2 /целият с площ 881

м2/ за поставяне на маси и столове пред ЗХР, актуван с АОС № 222 от 23.03.1999 г., да бъде отдаден под наем, с начална годишна наемна
цена в размер на 938,00 лв. /деветстотин тридесет и осем лева/, без ДДС.

2. Срок на договора - 5 год. /пет години/.
3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон. Кандидатите не трябва да имат

задължения към Община Балчик. След провеждане на публичния търг с тайно наддаване, спечелилият кандидат, следва да спазва предмета на
дейност, а именно осъществяване на ресторантьорска дейност. Търгът ще се проведе на 09.06.2015 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в
сградата на Общинска администрация - Балчик, пл. "21 - септември" № 6. Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл.
ДДС, всеки работен ден от 21.05.2015 г. до 08.06.2015 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик. Крайният срок за приемане на предложения
за участие е 08.06.2015 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата
на Община Балчик. Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

За справки: тел. 0579/7-10-54,   Веселина Маринова

 Предмет на поръчката: "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по обществена поръчка с предмет: Допълни-
телни СМР на обект “Проектиране, изграждане и реконструкция на футболен стадион в гр.Балчик" Краен срок за получаване на оферти:
до 16:00 часа на 08.06.2015г. Настоящата публична покана е публикувана под номер 9042259 сайта на АОП. Офертите се подават лично или по
пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: 9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември” № 6, Общинска администрация - гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт Община Балчик, тел. 0579/ 7-10-46. Отговорни лица за подаване на информация по
чл. 22б, ал. 2 от ЗОП:

Милен Йорданов – ст. юрисконсулт, телефон  0579 / 71036

ÏÓÁËÈ×ÍÀ ÏÎÊÀÍÀ
за представяне на оферти

Община Балчик
На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с

Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г., Решение № 823 по Протокол 50/28.04.2015 г. на ОбС - Балчик  и Заповед № 640/27.05.2015 г. на
Кмета на Община Балчик.

             1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на поземлен имот
- публична общинска собственост :

         Поземлен имот № 02508.86.102 по кад. карта на гр. Балчик - урбанизирана територия, представляващ част от УПИ № І - за рекреационни
дейности, кв. 194 по ПУП на гр. Балчик, с площ 181.00 м2 - публична общинска собственост, актуван с АОС № 383 от 15.4.2014 г. за разполагане на
временна атракционна тераса /пред ресторант "Каваци"/ за извършване на ресторантьорска дейност.

                2.  Цел на конкурса : отдаване под наем на поземлен имот за разполагане на временна атракционна тераса /пред ресторант "Каваци"/ за
извършване на ресторантьорска дейност.

  2.1. Начална годишна наемна цена :
- начална годишна наемна цена в размер на 7 059,00 лв. /седем хиляди петдесет и девет лева/, без ДДС, съгласно Тарифа на базисните наемни цени

на ОбС - Балчик.
  2.2. Срок на договора - до 01.02.2018 г.
 2.3. Допускане до конкурса :
            Конкурсни условия : кандидатът за участие следва да е регистриран по Търговския закон и да притежава собствен обект - заведение за хранене

и развлечение на алея "Дамба". Същият следва да спазва предмета на дейност, а именно извършване на ресторантьорска дейност и да не променя
предназначението на наетият имот. Кандидатът следва да няма задължения към Община Балчик. След сключване на договора за наем, наемателя се
задължава да направи необходимите постъпки, съгласно ЗУТ за издаване необходимата документация за разполагане на временна атракционна тераса.

            Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 04.06.2015 г. до 22.06.2015 г. до 15,00 ч. на касата
на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 22.06.2015 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16,00 ч. в информационния център
на ОбА - Балчик, адрес пл."21-септември" № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в отдел "Образование, хуманитарни,
социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова

Ïóáëè÷åí òúðã çà îòäàâàíå ïîä íàåì íà
îáùåñòâåíè òîàëåòíè

 На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г. по Протокол № 27 от 27.02.2009
г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г., Решение № 789 по Протокол № 49 от 26.03.2015
г. на ОбС - Балчик и Заповед № 634 от 27.05.2015 г. на Кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - публична общинска собственост, а именно :
1.1  Обществена тоалетна с площ от 44,00 м2, състояща се от мъжко и женско отделение с по две тоалетни клетки, преддверие и

входно антре, обединени от помещение за обслужващия персонал, на ул. "Приморска", гр. Балчик /намираща се в ПИ № 02508.86.82
по кад. карта на гр. Балчик/ - публична общинска собственост, актувана с АОС № 440 от 2015 г. 1.2  Обществена тоалетна с площ 25.00
м2 на ул. "Албенски път", к.з "Двореца", гр. Балчик, /намираща се в ПИ № 02508.7.138 по кад. карта на гр. Балчик/ - публична
общинска собственост, актувана с АОС № 441 от 2015 г. 1.3  Обществена тоалетна с площ 42.00 м2 на пл. "21 септември", гр. Балчик,
/намираща се в ПИ № 02508.87.127 по кад. карта на гр. Балчик/ - публична общинска собственост, актувана с АОС № 438 от 2015г.

      2.Срок на договора - 5 /пет/ години
  3. Начални годишни наемни цени :       по т. 1.1. - 707,52 лв., без ДДС.       по т. 1.2. - 402,00 лв., без ДДС.       по т. 1.3. - 675,36

лв., без ДДС.
 4. До участие в търга се допускат кандидати регистрирани по смисъла на Търговския закон. Същите следва да спазват

предмета на дейност. Кандидатите не трябва да имат задължения към Община Балчик.       Търгът ще се проведе на 22.06.2015 г.
от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на Общинска администрация - Балчик, пл. "21 - септември" № 6.       Закупуване на
тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 04.06.2015 г. до15.00 ч. на 19.06.2015 г. на касата на

ОбА - Балчик.        Крайният срок за приемане на предложения за участие е 19.06.2015 г. до 16,00 ч. в информационния център
на ОбА - Балчик и внасяне на депозити до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик.       Оглед се осигурява след

предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.       За справки: тел. 7-10-54
Веселина Маринова

произведенията от фестивала!
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