
                                                                                                        ОБЩЕСТВО                                           15- 21 март 2018 г.         2

Откриване на изложбата „Изкуството 
в Двореца - вдъхновение”

На 23 март 2018г., от 
17 ч., в Каменна зала 
на Културен център 
“Двореца” Балчик ще 
бъде открита изложба-
та „Изкуството в Дво-
реца - вдъхновение”, с 

която Държавен култу-
рен институт Културен 
център “Двореца” – гр. 
Балчик, Училището по 
стъкларство, живопис 
и промишлен дизайн 
– гр. Валашске Мезир-

жичи и Училището по 
изкуства – гр. Тренчин 
отбелязват успешно-
то завършване на съв-
местната си дейност 
по проект “Модерен 
дизайн – Чехия-Слова-
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кия-България”, който 
се финансира по про-
грама на Европейския 
съюз Erasmus+. 
В ексопзицията ще бъ-
дат представени про-
изведения от стъкло 
и керамика, изцяло 
инспирирани от „Дво-
реца” в Балчик. Те са 
продукт на поредица 
художествени пленери, 
които двете училища 
проведоха в Бълга-
рия на територията на 
Архитектурно-парков 
комплекс „Двореца“ от 
началото на проекта 
през октомври 2016 г. 
до сега. Творчески нас-
тавници на пленеристи-
те от чешка страна бяха 
майстор-магистър Йо-
зеф Дивин и Красимира 
Колчева, а от словашка 
– Владислав Кадоки и 
Ивета Охранкова.
И през настоящата 2018 
година, идеята за твор-
ческо сътрудничество 
между ДКИ КЦ „Дво-
реца“ - Балчик и Учи-
лището по стъкларство, 
живопис и промишлен 
дизайн – гр. Валашске 
Мезиржичи, ще очаква 
своята реализация, като 
инициатива, маркира-
ща добрите двустранни 
културни практики.
        Галя ГЕОРГИЕВА

НА ВНИМАНИЕТО НА ХОРАТА, 
НАВЪРШИЛИ 55 Г., НО НЕ 
ПО-ВЪЗРАСТНИ ОТ 70 Г. 

ОБЩИНA БАЛЧИК
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

по чл.20 (3) от ЗОП
(събиране на оферти с обява)

Обект на поръчката:„Услуги за организиране на събития по проект 
„Повишаване конкурентоспособността на хората в предпенсионна 
възраст чрез подобряване  на тяхната квалификация и образование“ 
(“Advanced Competitiveness Through Improvement, Vision and Education” 
- ACTIVE) по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG 
V-A Румъния и България, с регистрационен номер16.4.2.001; eMS code: 
ROBG 148“

Номер обществена поръчка в АОП: 9073597
За въпроси и допълнителна информация:   Нина Митева – ст.специалист 
ЕМС, телефон 0579 71065
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.
информация съгласно чл. 42. ал. 2 от Закон за обществените поръчки

1. всички решения, обявления и покани, свър-
зани с откриването, възлагането, изпълнението 
и прекратяването на обществените поръчки;

-

2. документациите за обществени поръчки, 
с изключение на случаите, при които поради 
технически причини или такива, свързани със 
защита на информацията, не е възможно оси-
гуряване на неограничен, пълен и пряк достъп 
чрез електронни средства;
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3. разясненията, предоставени от възложите-
лите във връзка с обществените поръчки;
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4. протоколите и окончателните доклади на 
комисиите за провеждане на процедурите; -

5. договорите за обществени поръчки и 
рамковите споразумения, включително прило-
женията към тях;

-

6. допълнителните споразумения за измене-
ния на договорите за обществени поръчки и 
рамковите споразумения;

-

7. обявите за събиране на оферти и поканите 
до определени лица;
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8. становищата на Агенцията по обществени 
поръчки във връзка с осъществявания от нея 
предварителен контрол.

-

9. Съобщения до участници по чл. 43, ал. 4 
ЗОП -

10. Прекратяване възлагането на обществена 
поръчка по чл. 193 -

11. Отговорни лица за подаване на информа-
ция съгласно чл. 42. ал. 2

Пламена 
Мерджанова – телефон 

057971036
 

 

ОБЩИНА БАЛЧИК 
И 

НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1959” 
 

 
ОРГАНИЗИРАТ 

 
XV Фестивал на 

любителските състави 
„ЛАЗАРОВДЕН” 
31 март 2018 г. 

 
 
       Заявки за участие се 
   приемат в читалището 
 от 12 до 23 март 2018 г. 

 

ДКИ КЦ “Двореца” – Балчик отбелязва Световния 
ден на театъра с театрално-куклена постановка

С любимата на поколе-
ния български деца при-
казка „Кривото пате“ от 
Елин Пелин ДКИ КЦ 
“Двореца” ще отбележи 
Световния ден на театъ-
ра. Като такъв 27 март 
се чества от 1962 г. с ре-
шение на Деветия кон-
грес на Международния 
театрален институт към 
Организацията на ООН 
по въпросите на образо-
ванието, науката и кул-
турата (ЮНЕСКО) през 
1961 г.
Невероятните актьори от 
Държавен куклен театър 
Варна ще представят теа-
трално-куклената поста-
новка “Кривото патенце” 
от 11 ч. на 27 март в Ка-
менна зала на Културен 
център “Двореца”. 
Като всяка хубава при-

казка, и тази започва с 
„имало едно време....“ и 
продължава с историята 
на един дядо и една баба, 
които вървейки в гората, 
намерили пате с криво 
краченце и решили „да 
си го гледат наместо де-
тенце“. 
Прекрасната поема на 
Елин Пелин ще звучи в 
оригинал, разказвана от 
актрисата Емилия Петко-
ва, а  в забавните, весели 
случки в къщата на дядо-
то и бабата ще ни въве-
дат актрисите Таня Ве-
лянова, Диана Стайкова 
и Таня Жекова. На фона 
на хубавата фолклорна  
музика, още една българ-
ска приказка ще ни върне 
към богатата ни приказна 
съкровищница.
           Входът е свободен.


