ОБЩЕСТВО

Първите дни на Музикалния
фестивал в Балчик

За десета поредна година
почитателите на класическата музика се радват
на концертите, които са
известни като музикален
фестивал „Дни на класиката- Балчик”.В действителност музикалните събития се случват от 19.30
ч. на импровизираната
открита сцена на хотел
„Мистрал”.
Тази година „Балчик класик дейс” започна на 20
юли и ще продължи до
27 юли. В горещите летни вечери любителите
на стойностна музика
имат възможност да се
насладят на български и
световно известни признати музиканти, които
изпълняват произведения
на най-любимите и популярни световни композитори, създали за човечеството музика, която
не ще престане да звучи
от радиото, телевизиите,
концертите на живо, както е и в този случай. Тук,
в Балчик, съвсем близо
до морския бряг, където
шумът на морето съпътства обичаната,очаквана
и толкова желана музика
на Моцарт, Вагнер, Чайковски, както и на много още по-съвременни
автори,слушателите
се
изпълват с преживявания,
оставащи трайни и незабравими.
Откриването на тазгодишните концертни вечери
започна с поздравително
слово на г-н Николай Ангелов, кмет на Община
Балчик,който
поздрави

присъстващите,честити
празника Илинден и именници. „Всичко, удържало
поривите на времето, е
класика.Има ли по-голяма
класика от това – на брега
на морето да звучи тази
музика” – развълнувано
заяви кметът и пожела успех на фестивала.
Последва представянето
на музикалната програма
за първата вечер от водещата Ирена Гъделева, позната на публиката от миналогодишното ѝ участие
и запомнена с познатия
от радиото и телевизията
неин толкова приятен за
ухото глас.
Сцената изпълниха музикантите от Представителния Духов оркестър
на Военно-морските сили
във Варна с диригент капитан-лейтенант Георги
Зайранов. Оркестърът, познат на балчишката публика от многобройните
му участия на празници и
чествания ,е част от културния и обществен живот на Варна и има повече от 150 изяви годишно.
Община Балчик дари на
оркестъра аудио уредба и
музикални инструменти.
Концертът започна с
пародийния марш „Малък виенски марш” на
Крайслер и продължи с
компилацияот известни
произведения на Григ; с
аранжименти на италианска увертюра, с танго на
Пиацола, където солист
беше старшина Ивайло
Данаилов,буйно акламиран от публиката за май-

сторското му изпълнение.
Музикалната вечер продължи с произведения на
Росини и Моцарт; с „Инстан концерт” на Уолтърс;
две пиеси на Нино Рота
отфилма „Кръстникът”;
„ С Куин на концерт –
попкласика”; с латино
хитове от Оушън. Музикантите, чиито изпълнения бяха често прекъсвани от ръкоплясканията
на публиката, изпълниха
на „бис” латино хитове,
както и произведения на
Майкъл Джексън. Изключително приятно впечатление създаде диригентът
Г.Зайранов, който преди
всяко изпълнение запознаваше слушателите с интересни подробности от
живота на композиторите
и произведенията им.
Втората вечер от „Дните
на класиката в Балчик”
откри водещата Ирена
Гъделева като припомни
спонсорите на фестивала
и призова присъстващите
да направят дарения за закупуване на роял, от който
градът има нужда.
Последва изпълнението
на музикантите от Оркестъра на Камерна опера
Благоевград, с диригент
Иван Стоянов.Той изрази
благодарност, че участват
във фестивала и поздрави Сава Тихолов, PR на
Общината, за добрата организация. Преди всяко
изпълнение на оркестъра
и солистите Ива Любомирова с флейта и Недялко
Недялков на кавал, слушателите бяха запозна-

вани с много интересни
моменти от създаването
на творбите и живота на
композиторите Бах, Моцарт, Вивалди, за българския композитор Георги
Андреев.
Концертът започна с ъс
„Селски концерт” от
Вивалди,
продължис
„Дивертименто”в ре мажор от Моцарт, създадено
от композитора, когато е
бил на 16 години и продължи „ Ария от Бах”, за
когото диригентът разказа
много любопитни и малко
известни за широката публика факти,работил като
църковен органист,имал
20
деца
от
два
брака,непризнат приживе,
днес неговата музика е синоним на вечността-каза
диригентът Иван Стоянов.
Българският композитор
Георги Андреев бе представен с „Ария на Родопа”
и „Влашко хоро”. Награждаваният в много европейски конкурси автор е
познат със свързването на
нашата народна музика
с Хенделовата барокова
музика.
На „бис” оркестърът изпълни много популярната
творба на Бах „Шега” и
„Либер танго” на Пиацола. Публиката изрази
с много продължителни
овации благодарността си
към талантливите музиканти от Благоевград, които показаха, че загърбват
шаблона и приемат предизвикателствата, за да
бъдат ценени и обичани.
Мария АНДРЕЕВА

На вниманието на всички заинтересовани лица
Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиери, включително физическите
лица, които предоставят настаняване в къщи за гости, стаи за гости и
апартаменти за гости, трябва да подават информация към Единната система
за туристическа информация (ЕСТИ), съгласно изискванията на чл.116, ал.5
от Закона за туризма.
ЕСТИ, разработена и внедрена от Министерството на туризма, към
настоящия момент функционира и поетапно в нея се включват със свои
профили и подават данни лицата, извършващи дейност в местата за
настаняване.
Крайният срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност
в обекта в ЕСТИ е 30 септември 2019 година.
Информация и инструкции за работа с ЕСТИ - на сайта на Община Балчик
- http://balchik.bg/bg/infopage/3093

25 - 31 юли 2019 г.
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Мечтателите от Варна – пак са
класирани на призово място във
фестивала „Светът в детските длани”

Диана Велчева.
Фото: Маруся КОСТОВА
“The Cat Story”, авторската
пиеса на Диана Велчева,
учител в ЧСУ „Мечтатели“, гр. Варна, спечели
трето място на 11-тото издание на международния
фестивал „Светът в детските длани“- Балчик’ 2019
г. с директор Светлана Атанасова. Уникалната пиеса е
с неин авторски сценарий

и режисура и представлява
литературен микс в стила
на Шекспир и мотиви от
мюзикъла „Котките“ на
Андрю Лойд Уебър. Стиховете в произведението
са, както от „Макбет” на
Шекспир, така и лично на
Диана, писани специално
за пиесата в рима на английски език и както казва

тя „на един дъх“. Произведението е възпитателно и в
него най-злите герои претърпяват обрат и метаморфоза и стават най-добри,
правейки света по-добър.
Хореограф на танците е
ученичката от 4 клас Мишел Василева.
Диана Велчева е в националната класация „Новатори в образованието”, с
множество номинации и
международни награди за
иноватовните и модерни
подходи в обучението, което провежда в ЧСУ „Мечтатели“. В новаторския си
подход Диана не само обучава децата по английски
език, а обогатява общата
им култура, разширява
кръгозора им и изгражда
ценностната им система.
Училище „Мечтатели“ е
прекрасна, модерна институция, в която децата
учат с желание и интерес
и за която е важно личностното развитие на всяко
едно дете. А това става
само чрез ярки личности
за пример като нея самата.
„Щастливите деца са нашият най-ценен проект“казва Диана Велчева.
С такива учители училище „Мечтатели” във
Варна има голямо бъдеще.
Успех, скъпи Мечтатели!
БТ

Външна експертиза и услуги, свързани с управлението на проект „Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна
площадка в гр. Балчик“, финансиран със средства по Програма
за развитие на селските райони 2014-2020 г.“
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.18 от ЗОП
Публично състезание
1. Наименование на възложителя.

ОБЩИНА БАЛЧИК
гр. Балчик, пл. “21-ви септември” № 6
„Външна експертиза и услуги,
свързани с управлението на проект
„Изграждане и оборудване на
2. Обект, предмет и кратко опмултифункционална спортна площадка в
исание на поръчката.
гр. Балчик“, финансиран със средства по
Програма за развитие на селските райони
2014-2020 г.“
3. Условия, на които следва да
отговарят участниците, включително изискванията за финансови
и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо.

посочени са в обявлението и
документацията

4. Срок за подаване на офертите.

07.08.2019 г.

5. Срок на валидност на офертите.

6 месеца

6. Критерия за възлагане, включително показателите за оценка и
тяхната тежест.

Оценка на ценовото предложение – 100

7. Дата и час на отваряне на
офертите.

08.08.2019 г. от 10:00 часа

8. Обособени позиции, когато е
приложимо.

-

9. Друга информация, когато е
приложимо.

-

Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2019-0016
За въпроси и допълнителна информация:
ТЕМСЕ – 0579 71053

Димитър Димитров – директор д-я

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на
куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември“ № 6, Общинска
администрация - гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира Костова - мл. експерт, тел. 0579 71046.

