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Гайдарска магия пленява 
Двореца в Балчик

На 12 май на откри-
та сцена “Двореца”, от 
17ч тридесет и трима 
изпълнители от съста-
ва “101 Каба гайди” ще 
разпръскват магията на 
звучната българска гай-
да.
В програмата ще бъде 
представен автентичен 
родопски фолклор. Едно 

от знаковите изпълнения 
ще е гайдарската сюита, 
продължаваща 10 ми-
нути, с която през 2012 
година 333 каба гайди 
поставиха рекорд на Ги-
нес – България е първата 
страна в света поставила 
рекорд с гайди.
 Гайдарите ще предста-
вят и певчески възмож-

ности, като изпълнят 
родопски песни заедно 
със солистката на със-
тава Кина Илчева, която 
е съпруга на майстора 
на гайди и ръководител 
на състава Костадин 
Илчев, вписан в Нацио-
налната представителна 
листа на нематериално-
то културно наследство 

за 2016 г. Ще бъде из-
пълнена песента „Бела 
съм бела юначе“ - химн 
на Родопите и много 
други популярни родоп-
ски песни. Гайдарите ще 
се са съпроводени от ръ-
ководителя и продуцент 
на състава Никола Мар-
ковски. 
Събитието е безплатно!

 Очакваме с нетърпение родопските каба гайди да засвирят на брега в Балчишкия Дворец на 
12 май. 

Технологична иновация в 
помощ на посетителите в 

Двореца – Балчик

В началото на 2017 г. 
Двореца в Балчик в 
партньорство с вар-
ненската фирма Апп 

Лайтхаус внедри ту-
ристически пътеводи-
тел, използвайки една 
от най-напредничавите 

технологии за свързва-
не – бийкъни. Това са 
устройства, които из-
пращат информация до 
всеки смартфон с ин-
сталирано приложение, 
преминаващ в близост 
до тях. Апликацията е 
безплатна и позволява 
на туристите да получат 
известие със снимка, 

координати и описание 
на обекта. Освен това 
апликацията показва 
директно в телефона на 
туриста информация за 
предстоящи събития, 
планирани от Културен 
център “Двореца”. 
Тази година прило-
жението е обновено 
и допълнено с нова 
функция Geofencing. Тя  
установява „виртуална 
ограда“, която разши-

рява обхвата на бийкъ-
на и в радиус от 2 км 
той разпръсква инфор-
мация до потребители-
те, на точното място и 
точното време.
От началото на 2018г 
Двореца в Балчик 
предлага на своите 
посетители и друга 
технологична новост - 

уникалния за България 
холограмен образ на 
кралица Мария, която 
посреща своите гости 
сред ориенталския стил 
и в приглушената свет-
лина на Читалнята, с 
думите “Добре дошли 
в моя кралски дворец”.

www.dvoreca.com
Facebook: „Двореца“ 

Балчик / „Dvoreca“ 
Balchik

Портрет на кралица Мария 3D 

Кралската читалня, обновена в източен 
стил.

Картина в рядко срещан стил

Картини в стил „Енкаустика” 
показват в Двореца в Балчик
“Съзерцание означа-
ва „да се възхищаваш 
на нещо и да мислиш 
за него“. В религиозен 
смисъл съзерцанието 
обикновено е вид мо-
литва или медитация. 
Балчик носи силна енер-
гия за съзерцание - и съ-
щевременно за творче-
ското му пресъздаване. 
Този живописен град е 
бил - и продължава да 
бъде - вдъхновение за 
много творци. Човекът 
допълва това съвър-
шенство, осветлявайки 
и вдъхвайки живот на 
привидно неодушевена-
та повърхност. Балчик 
- средоточие на бряг и 
цветни блянове - това е 

водещото вдъхновение 
в моята поредица твор-
би, представени в тази 
изложба.” – Велислава 
Гечева
Две от картните, пред-
ставени в изложбата на 
младата художничка, 
са в стил „енкаустика” 
- рядка и специфична 
живописна техника. Ос-
новният пластификатор 
на боите при „енкаусти-
ката” е восъкът, поради 
което често техниката 
е наричана и „восъчна 
живопис“. Боите за тех-
никата представляват 
пигмент, разтворен във 
восък. Техниката е осо-
бено трудна, тъй като 
обикновено се работи 

в затворено помещение 
и различните цветове 
на боите непрекъснато 
се подгряват до темпе-
ратура над 180 градуса. 
В същото време тряб-
ва да се живописва из-
ключително бързо, тъй 
като „енкаустиката” не 
предлага корекции като 
ретуш - първият слой 
остава и последен. По-
ради трудната техника 
много малко художници 
се опитват да рисуват с 
нея. В цяла България са 
едва десетима.
Изложбата ще бъде от-
крита на 3 май, от 17ч 
в галерия “Тунела” , 
където ще остане до 15 
май.

МАРИН РУСЕВ РУСЕВ 
(18 февр. 1864 – 13 ян. 1935) – 

лекар. ДАРИТЕЛ

Роден в Търново. Завършва 
медицина с докторат в Же-
нева (1890) на държавни раз-
носки. Ординатор в болни-
цата в Търново (1890–1892), 
член-секретар на VI и VII 
медицински съвет (1892–
1894), управител на Софий-
ския противошарков инсти-
тут (1894–1895), окръжен 
лекар в София (1895–1903), 
поддиректор (1892–1894) 
и директор (1903–1908 и 
1912–1918) на Гражданската 
санитарна дирекция. През I 
световна война (1915–1918) 
е заместник-началник на 
военносанитарната част към 
MB. Санитарен генерал-ма-
йор. Председател на Вър-
ховния медицински съвет 
(1912–1918). Автор на За-

кона за опазване 
на общественото 
здраве (1903). 
Поставя начало-
то на борбата с 
туберкулозата. 
Открива санато-
риума за гръдо-
болни в Троян 
(1905) и санато-
риума за костно-
ставна туберку-
лоза край Варна 
(1908). Основава 
Д руже с т ¬ вото 
за борба против 
тубе р кул о з ат а 
(1908). Личен ле-
кар на цар Фер-
динанд и цар Бо-
рис III. Активно 
участва в работа-
та на Българския 
лекарски съюз. 
Подготвя създа-
ването през 1918 
г. на Медицин-
ския факултет на, 

за което през 1930 г. е про-
възгласен за „почетен док-
тор на медицината“. Умира 
в София.
Лично ангажиран с откри-
ването на Медицинския фа-
култет, където „българската 
младеж за първи път започва 
изучава медицински науки 
на своя роден език“ и „в знак 
на моята преданост към това 
културно народно дело и от 
желание взема макар и слабо 
участие в неговата подкрепа 
и насърчение“, в деня на за-
почване на учебните занятия 
– 10 апр. 1918 г., той дарява 
на 8 хил. лв. в облигации за 
образуване на фонд на не-
гово име. Волята му е всяка 
година приходът от него да 
се дава като награда, носе-

ща името „Марин Русев“. 
Сумата се разделя по равно 
на завършилите с най-добър 
успех лекар и лекарка. Връч-
ването на наградите следва 
да започне още от първия 
випуск медици. На 26 апр. 
с.г. приема дарението, а на 
16 ян. 1929 г. одобрява и пра-
вилника на фонда, съгласно 
който деканът на Медицин-
ския факултет определя на-
градените, а самата премия 
се връчва в деня на промо-
цията.
Междувременно фондът на-
раства от нови постъпления. 
В нач. на 1924 г., предвид 
предстоящото дипломиране 
на първия випуск лекари, 
КОНСТАНТИН П. ПАНАЙ-
ОДОВ – адвокат, министър, 
депутат, дарява 2 хил. лв. в 
полза на фонда. През 1927 
и 1928 г. същият прави нови 
две дарения от по 2 хил. лв. 
Така капиталът на фонда се 
увеличава. През 1925 г. той 
възлиза на 13 011 лв., 1933 г. 
– 33 436 лв., 1939 г. – 51 170 
лв., 1943 г. – 66 855 лв., 1949 
г. – 87 046 лв. Единствените 
сведения за раздадени пре-
мии са от 1932 г., когато Ма-
рия Тетевенска и Димитър 
Рунев получават по 1000 лв. 
Вероятно поради недоста-
тъчния капитал други награ-
ди от фонда не са връчвани.
В нач. на юни 1943 г. пове-
рява управлението на фонд „ 
Марин Русев“ на фонд „Цар 
Борис III“, като запазва са-
мостоятелното му предназ-
начение.
На 9 февр. 1952 г. целият 
капитал на фонда се влива в 
държавния бюджет и той се 
закрива.

Интернет


