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/отляво надясно/ Г-жа Красимира Колчева /преводач/, г-н Роберт Стржинек /кмет на град Ве-
лашке Мезиржичи/, г-н Николай Ангелов /кмет на Община Балчик/, художничката г-жа Йордан-
ка Йорданова. Фото: ДКИ КЦ „Двореца“ Балчик 

Седмица на чешката 
култура в Балчик

На 9 юли, в галерия „Ти-
хото гнездо“ на ДКИ КЦ 
„Двореца“ - Балчик бе 
открита самостоятелна из-
ложба на Йорданка Йорда-
нова. Самоукият творец, 
от български произход, 
от дълги години живее в 
Чехия. Платната в стил 
живопис, вдъхновени от 
природата и от цветята, 
провокират със своята по-
етичност и цветност. Те 
могат да бъдат разгледани 
до 14 юли. Това културно 
мероприятие постави на-
чалото на Седмицата на 
чешката култура в Кул-
турен център „Двореца“. 
Официални гости на съ-
битието бяха народният 
представител Даниела 
Димитрова, кметовете на 
гр. Балчик - г-н Николай 

Ангелов и на чешкия град 
Валашске Мезиржичи - 
Роберт Стржинек.
На 10 юли, от 20 ч. в Ка-
менна зала Семейство 
Пивоварчик съвместно с 
Биляна Енева изпълни-
ха произведения на Ян 
К. Ванхал, Клод Дебюси, 
Франтишек В. Крамарж, 
Радамес Гнатали, Исак 
Беркович, Бенджамин 
Годар, Камий Сен-Санс, 
Габриел Форе, Пол Харис. 
Концертът за флейта, кла-
ринет и пиано е второто 
събитие, с което ДКИ КЦ 
„Двореца“ - Балчик ще от-
беляза Седмицата на чеш-
ката култура.
Иржи Пивоварчик свири 
на кларинет още в средно-
то музикално училище в 
град Кромнержич, а след 

това продължава своето 
образование в Музикална-
та академия в Прага, която 
успешно завършва през 
1995 г. За кратко време е 
бил член на моравската 
филхармония в Оломоyc. 
Сега е член на групата 
„Ensemble flair“ в Острава.
Маркета Пивоварчико-
ва е започнала да свири 
на флейта още в ранна 
детска възраст.  След за-
вършването на средно-
то музикално училище 
със специалност флейта, 
следва в университета в 
Острава специалност му-
зикална педагогика. През 
1997 г. печели първа на-
града на музикален кон-
курс с флейта. Преди да 
стане учител по флейта е 
солистка в Чехия и Герма-

ния.
Варбора Пивоварчикова 
свири на пиано /клавир/ 
от седемгодишна възраст. 
В момента е на 15 години 
и учи в гимназията на град 
Валашке Мезиржичи.
Биляна Енева завърш-
ва специалност пиано в 
СМУ „Добри Христов“ 
гр. Варна. Продължава 
образованието си в ДМА 
„Панчо Владигеров“ гр. 
София. Завършва май-
сторски клас по пиано и 
корепетиция в Музикал-
ната академия в София. 
Солист е във Варненската 
филхармония и оркестъра 
на ДМА „Панчо Владиге-
ров“.

Галя ГЕОРГИЕВА
ДКИ КЦ „Двореца” 

Балчик

Участници във фестивала „VATRA MIORITEI“ в град Фокшани, област 
Вранча, Румъния.                                                        Фото: Юлита ХРИСТОВА 

Благодарствено писмо до 
г-н Cristi Valentin Misaila 
/кмет на град Фокшани/ 

и г-жа Maria Murgoci  
/главен организатор на 

Интернационалния фолклорен 
фестивал „Vatra Mioritei”

Уважаеми г-н кмет,  
уважаема г-жо главен 
организатор, 
сърдечно Ви благодаря 
от мое име и от името 
на ансамбъл „Авлиги“ 
с.Гурково, община Бал-
чик, България, за ува-
жението, което прояви-
хте към нас, за топлото 
посрещане, за уютното 
настаняване в хотел 
„Чердак“, за прекрасни-
те гозби в ресторанта, 
за незабравимата гала 
вечеря в централния 
ресторант на Фокшани, 
за всичко преживяно, 
за което жените от ан-
самбъла заявяваме, че 
сме щастливи в края на 
дните си да доживеем 

такова признание:  от 
г-жа Мургочи , лично 
от кмета на Фокшани, 
от публиката на града 
и младите участници 
във фестивала, дошли 
от цяла Румъния, Мол-
дова, Сърбия, Украйна, 
Русия. 
 С такъв млад кмет , 
който има завидна ви-
зия на политик и об-
щественик, на бъдещ 
парламентарист и даже 
президент, Фокшани 
ще се развива и Румъ-
ния ще отиде още по-
напред. 
Радост за нас беше за-
познанството с г-жа 
Мария Мургочи, която 
има такъв богат глас 

като певица, такъв ви-
сок потенциал като 
артист, конферанс, им-
провизиран сценарист, 
неуморен организатор 
и общественик с висок 
рейтинг. 
 Прегръщаме най-
сърдечно г-жа Мария 
Моргочи и професио-
налистите от фолклор-
ния ансамбъл на град 
Фокшани „Цара Вран-
чей”, като се надяваме 
познанството ни да про-
дължи и да бъде ползот-
ворно и за двете страни.

Маруся КОСТОВА
Директор на МФ 

„Българско 
наследство” Балчик, 

България

 Г-н Cristi Valentin Misaila , кмет на град Фокшани, област Вранча, Ру-
мъния и г-жа Мaria Murgoci, душа и сърце на фестивала, награждават 
г-жа Димка Кирчева, р-л на фолклорен ансамбъл „Авлигите“ с.Гурково, 
общ.Балчик, България. Фото: Георги ЙОВЧЕВ 

Две изложби в Художествената галерия 
„Балчик” ще бъдат открити на 17 и 18 юли

В средата на месец юли, ще 
бъдат открити две изложби 
в Художествената галерия в 
Балчик. 
Първата изложба-живопис 
ще бъде открита на 17 юли, 
вторник от 18 ч. на позна-
тия художник на балчишката 
публика, Иво Узунов. Той ще 
представи 20 платна с възрож-
денски къщи и морски пейза-
жи, изпълнени с  настроение 
и багри. През ы2016 г.,Узунов 
направи демонстрация в гале-
рията с рисуване на живо. 
Втората изложба ще бъде 
също изключително интерес-
на. Авторите, които участват 
в нея са: от българска стра-

на- Илия Янков и Валери Ча-
калов, а от румънска-Георге 
Фаркашиу и Едуард Ипсер.
Илия Янков е художник от 
Варна. Завършил е специал-
ност „ Художествено стъкло“ 
в Букурещкия институт за 
пластични изкуства „Нико-
лае Григореску“ през 1975 г.. 
Той е  носител на наградата 
„Костел Бадеа” от национал-
ния конкурс за художествена 
керамика в Румъния, а от 2013 
г. е почетен член на Съюза на 
румънските художници. В мо-
мента Илия Янков е доцент 
във Варненския универси-
тет в катедра „Индустриален 
дизайн”и професор  във фа-

култета за визуални изкуства 
в университета  „Овидий”, 
в Констанца. От пет години 
провежда международен пле-
нер по керамика в Двореца, в 
Балчик. Деен, с богато твор-
чество на съвременен визу-
ален език, в художествената 
галерия Илия Янков ще пред-
стави декоративни светещи 
пана от стъкло.
Творбите на другият участ-
ник в съвместната изложба е 
Валери Чакалов с живописни 
платна. Художник, с много из-
ложби и международни учас-
тия зад гърба си. Валери Ча-
калов е от Девня,  професор в 
Шуменския университет, жи-

вее във Варна. Носител е на 
наградите на община Варна за 
култура и изкуство, награда за 
графика от  Международното 
графично трианале в София и 
други престижни награди. За-
вършил е  специалност графи-
ка в Националната художест-
вена академия.
Румънските автори Георге 
Фаркашиу и Едуард Ипсер 
ще представят творби от ке-
рамика. 
Заповядайте! Откриването на 
втората изложба е на 18 юли, 
сряда, също от 18 часа!

Николина ИВАНОВА 
ХГ Балчик

СЪОБЩЕНИЕ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ 
за проведено редовно съвместно заседание на Регионалния 

съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към 
Регионалния съвет за развитие в Североизточен район

На 28.06.2018 г. в гр. Балчик, 
конферентна зала „Мист-
рал“ в хотел „Мистрал“, се 
проведе редовно съвместно 
заседание на Регионалния 
съвет за развитие (РСР) и на 
Регионалния координацио-
нен комитет /РКК/ към Реги-
оналния съвет за развитие в 
Североизточен район (СИР).
Съгласно чл. 18, ал. 4 и чл. 
19, ал. 3 от Закона за реги-
оналното развитие (ЗРР), 
на заседанието присъства-
ха включените в състава на 
двата органа: представители 
на министерства, областните 
управители и представите-
лите на общините от съста-
вляващите Североизточен 
район области Варна, До-
брич, Търговище и Шумен, 
представители на организа-

циите на работодателите, ра-
ботниците и служителите на 
национално равнище, пред-
ставители на Управляващите 
органи (УО) на Оператив-
ните програми (ОП), съфи-
нансирани от Европейските 
структурни и инвестицион-
ни фондове (ЕСИФ), пред-
ставителите на РСР в СИР 
в Комитетите за наблюдение 
(КН) на Споразумението за 
партньорство (СП) и на съ-
ответните ОП.
Заседанието бе открито и 
ръководено от г-н Красимир 
Кирилов, Областен упра-
вител на област с админи-
стративен център Добрич, 
ротационен председател на 
РСР и РКК в СИР с мандат 
01.01-30.06.2018 г.
Съгласно чл. 50, т. 5 от Пра-

вилника за прилагане на ЗРР 
(ППЗРР), беше одобрена 
представената от председа-
теля информация за изпъл-
нението на решенията от 
предходните заседания, про-
ведени на 12.04.2018г. и на 
26.04.2018г. за изпълнените 
дейности.
Инж. Антонина Дончева, 
началник на отдел СИР, 
ГДСППРР, МРРБ представи 
Годишния доклад 2017годи-
на, относно наблюдението 
и изпълнението на регио-
налния план за развитие на 
Североизточен район 2014-
2020.
Г-н Стоян Пасев - Областен 
Управител на Област Варна 
представи предложения за 
допълнение на Областната 
стратегия за развитие на об-

ласт Варна в частта свързана 
с устойчивата мобилност.
Представители на управля-
ващите органи на оператив-
ните програми представиха, 
съгласно чл. 19, ал. 4, т. 1 от 
ЗРР на актуална информа-
ция за изпълнението на ОП 
2014-2020 г. на територията 
на СИР и възможности за 
кандидатстване по предсто-
ящи за отваряне процедури.
Областния Управител на об-
ласт Добрич предаде предсе-
дателството на РСР и РКК в 
СИР за периода 01.07.2018г. 
- 31.12.2018г. на Областния 
Управител на област Шумен.

Материалите от 
заседанието са налични 

на сайта на Областна 
администрация - 

Добрич.


