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Иван Чернев, Георги Горчев, Николай Янев

     Изложба живопис, на 
тримата художници, тво-
рили в Белия град – Иван 
Чернев (1938-2015), Ге-
орги Горчев (1939-2016) 
и Николай Янев (1930-
2016), бе подредена и ви-
дяна от граждани и гости 
на Балчик до 21 юни в 
Художествена галерия – 
Балчик. Творбите пред-
ставят пейзажи от Балчик, 
няколко натюрморти и 
портрети. Изложбата по-
каза много малка част от 
творчеството на автори-
те. Георги Горчев и Иван 
Чернев, в своите картини 
предават красотата и из-
лъчването на Белия град, 
всеки по свой уникален 
начин. Портретите на Ни-
колай Янев, характерни с 
голям контраст, създават 
усещане за  уют, силно 
изразителни и емоционал-
но наситени, те разкриват 
интимния свят на персо-
нажа, уловен в специален 
миг от ежедневието му.

Художникът Николай Янев. 
Автопортрет 

    Иван Чернев е роден в 
с. Дропла, община Балчик 
през 1938 г. Художникът 
твори в областта на живо-

писта, предимно пейзажи, 
създава множество кари-
катури, автор е на скулп-
тури и рисувана керамика. 
Негов учител е художни-
кът проф. Найден Петков. 
От 1968 г. е член на Съюза 
на българските художни-
ци - гр. Добрич. Участва 
в областни и национални 
изложби,  изложба на ка-
рикатурата – гр. Габрово, 
печели награди. Прави 
самостоятелни изложби в 
Балчик и Добрич. Взима 
участие във фестивала на 
карикатурата в Белгия и 
Франция. Негови творби 
има в множество държав-
ни и частни колекции. 
Художествената галерия 
притежава 76 карикатури, 
1 графика, 2 скулптури и 
9 живописни платна на 
автора. През 2010 г. из-
ложбата „Първоаприлска” 
с карикатури на Иван Чер-
нев се откри последно в 
балчишката галерия, пре-
ди смъртта му. Иван Чер-
нев бе редовен сътрудник 
на вестник „Балчишки те-
леграф”, който притежа-

З А П О В Е Д
№ 715

гр. Балчик 15.06.2021 г.
 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 33, ал. 3 от Закона за администрацията и чл. 67, ал. 1, т.5 от 
Наредба определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-
Балчик във връзка с Протокол № 000067/14.06.2021г. от работата на Комисия назначена със Заповед № 
566/20.05.2021г., Решение №313,  Протокол №20 от 29.04.2021 г. на Общински съвет -Балчик
Н А Р Е Ж Д А М :
1.      Прекратявам тръжната процедура, открита със Заповед № 566/20.05.2021г. на кмета на Община 
Балчик за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с предмет, отдаване под наем на част от 
пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред пицария „Панорама-Каваци”/, публична-
общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.25 по кадастрална карта на гр.Балчик, актуван с 
АОС 311/17.02.2020г., за поставяне на атракционна тераса „Панорама” с площ 161 кв.м., за срок от 5 год.
2.      Основание за прекратяване: чл. 67, ал. 1, т.5 от Наредба определяща реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и предвид Протокол № 
000067/14.06.2021г. от работата на Комисия назначена със Заповед № 566/20.05.2021г., Решение 
№313,  Протокол №20 от 29.04.2021 г. на Общински съвет -Балчик - нарушени са специални условия, 
произтичащи от закона и решения на общинския съвет.
Мотиви за прекратяване: Установена явна фактическа грешка при предмета на Договор-проект, Заповед 
№ 566/20.05.2021г., Обява, Заявление-декларация и Тръжни условия, а именно частта „Отдаване под 
наем чрез търг с тайно наддаване на част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /
пред пицария „Панорама-Каваци”/, публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.25 
по кадастрална карта на гр.Балчик, актуван с АОС 311/17.02.2020г., за поставяне на атракционна тераса 
„Панорама” с площ 161 кв.м., за срок от 5 год.,” следва да бъде: „Отдаване под наем чрез търг с тайно 
наддаване на спомагателна атракционна тераса „Панорама” за извършване на ресторантьорска дейност, 
с площ от 161 кв.м., изградена върху пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред 
пицария „Панорама-Каваци”/, публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.25 по 
кадастрална карта на гр.Балчик, цялото с площ 2927,00 кв.м. включващ УПИ №II  и ид. части от УПИ 
I - за рекреационни дейности, кв. 194 по ПУП на гр. Балчик, актуван с АОС 311/17.02.2020г., за срок от 5 
год.,”
Горепосочените обстоятелства създават възможност и предпоставки за опорочаване на тръжната 
процедура при нейно продължаване. Явните фактически грешки не са констатирани своевременно 
в процеса на подготовка и утвърждаване на тръжната документация. Нарушението не може да нъде 
преодоляно и правно релевирано с последващи действия на тръжната комисия по провеждането на 
търга.
3.      Да се възстановят сумите за закупена тръжна документация в размер на 12 лв. /дванадесет лева/ 
с ДДС, както и постъпилите депозити на участниците в размер на 791.16 лв. /седемстотин деветдесет 
и един лева и шестнадесет стотинки/ с ДДС по посочена от тях банкова сметка след влизане в сила на 
настоящата заповед.
4.      Настоящата заповед може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ в 
14-дневен срок от издаването й.
5.      Заповедта да се сведе до знанието на закупилите тръжна документация по реда на чл. 61от АПК.
6.      Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Митко Петров - зам. кмет “Финанси и стопански 
дейности” на Община Балчик.
 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик

За една изложба
Непредвидимите обстоятел-
ства, пред които бе изправе-
но човечеството, поставиха 
и хората на изкуството в 
сложна ситуация. Шансът 
да се изведе положителното 
от абсурдното и безнадежд-
ното никога не е преставал 
– творческите личности 
всякога, при всички смут-
ни обстоятелства, умеят да 
създават. Локдаунът се ока-
за дори и вдъхновител за 
хората на изкуството и още 
повече за онези, които не 
само го ценят, но притежа-
ват съзидателната нужда да 
му се наслаждават и да го 
притежават. 
Територията на изкуството 
има обществена публичност, 
грижа и подкрепа, въпреки 
че творческият процес на ху-
дожника е самотно занима-
ние. Успехите и неуспехите, 
вълненията, терзанията, на-
деждите, търсените посоки 
– всички те са част от твор-
ческата свобода на твореца. 
Тези мисли поражда подре-
дената в една от залите на 
балчишката галерия скром-
на изложба на художници, 
живели и творили в Балчик. 
Николай Янев, живял и ра-
ботил дълги години в Балчик 
като художник в ТПК, ДЗС, 
ТКЗС, популярен с мно-
жество плакатни, лозунги, 
портрети, член на групата на 
добруджанските художници, 
активна личност в творче-

ския свят на Балчик. Въз-
хищаваме се на изложените 
негови творби – портрети 
и автопортрети. Не може 
да не ни изпълни с радост-
но чувство изразителният 
портрет на любимата му дъ-
щеря – днес популярна пре-
подавателка по английски 
език, активна участничка в 
обществения и читалищния 
живот на нашия град. 
Вниманието на посетите-
лите на изложбата грабват 
подредените множество 
графики и главно толкова 
популярните карикатури 
на известния в нашия град 
/и не само тук/ художник 
Иван Чернев, член на СБХ в 
Добрич  от 1968 година. Из-
ложени са и пейзажи на лю-
бимия му Балчик – градът, в 
който той не само живее, но 
твори и общува с много по-
пулярни творци на словото 
и четката, поети, писатели, 
художници, артисти, възхи-
тени от рядкото умение на 
Иван Чернев да ни покаже у 
човека онова, което поражда 
не само хумор, но и дълбоко 
мислене. 
Посетителите на тази из-
ложбена зала имат възмож-
ността да се срещнат и с 
пейзажите на Георги Горчев 
– член на СБХ София и СБХ 
Добрич. Учител по матема-
тика и физика, ученик на 
преподавателя Дило Дилов /
баща на популярната талант-

лива художничка Долорес 
Дилова/.Горчев е художник 
с рядкото умение да изрази 
по своеобразен начин не-
повторимото очарование на 
материалния свят. Творец с 
богато въображение, пока-
зал покоя на морето и без-
людните пейзажи с оголени 
дървета, с белите балчишки 
хълмове, отразени в моно-
хромни гами. Картините на 
художника изразяват вечния 
стремеж на изкуството да 
търси и открива духовни-
те и живописни търсения 
на човека, на желанието да 
покаже по свой оригинален 
начин хубостта и своеобра-
зието на природата, толкова 
значима за хората, за тво-
рците с чувствително зрение 
и рядкото им умение да ни 
насочват да се вглеждаме в 
света, в който живеем.
Пейзажите на Горчев ни 
убеждават да ценим онова, 
което е сътворено от човеш-
ката ръка, но и от сърцето и 
главно от душата – с тъга, 
носталгия и обич. Ето защо 
картините на  художника – 
морето, тесните балчишки 
улички, оголените и странни 
клони на дърветата, малки-
те къщички от някогашните 
махали – ще ни убедят във 
вечния стремеж на хората на 
изкуството, както и в попу-
лярната мисъл, че то е висше 
човешко състояние.

Мария АНДРЕЕВА

Иван Чернев. Балчик

 Николай Янев. Дъщеря ми.

Георги Горчев. Пейзаж Балчик

ва 20 негови карикатури. 
През 2010 г е номиниран 
от редакцията на вестника 
и Общински съвет Балчик  
за „Общественик на годи-
ната”
    Георги Горчев е от с. 
Реселец, Плевенско. Ра-
боти като учител по ма-
тематика и физика. Учи 
рисуване при проф. Дило 
Дилов. От 1969 г. участва 
в художествения живот на 
страната. През същата го-
дина става член на Съюза 
на българските художни-
ци - гр. Добрич, а през 
1985 г. на Съюза на бъл-
гарските художници - гр. 
София. Участва в общите 
художествени изложби в 

страната, прави самосто-
ятелни изложби в София, 
Добрич и Балчик. Негови 
картини са притежание на 
много български галерии, 
включително Национал-
ната художествена гале-
рия и Софийска градска. 
Балчишката галерия при-
тежава осем негови кар-
тини. Г.Горчев е автор на 
логото на в.”Балчишкщи 
телеграф”, сп.”Форум” и 
логото на „Общественик 
на годината”. 
    Художникът Николай 
Янев, наричан още Нико-
лай – художникът, е роден 
в Балчик през 1930 г. Учи 
в гимназията на града, 
като показва художест- вени заложби и заложби по математика. Живее за 

кратко в Добрич, където 
учи занаят при местни-
те художници. Следва 
военна служба в Бургас, 
като моряк. Там рисува 
портрети, прави плакати 
и украса на военните по-
деления. След Бургас ра-
боти на пристанището в 
Балчик, по-голямата част 
от времето е началник. 
Продължава дейността 
си през следващите годи-
ни в родния си град, като 
художник към ТПК „Н. 
Боев“, ДЗС „Ст.Караджа“, 
ТКЗС Балчик, АПК Бал-
чик., и отново рисува пла-
кати, портрети и лозунги, 
този път в групата на до-
бричките художници.

Николина 
ПОХЛУПКОВА

Исторически музей 
Балчик


