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По традиция, изграж-
дана вече 23 години, в
Балчик, в началото на
юни, започва артистич-
на среща на художници
от цял свят, които прии-
ждат заради магията на
изкуството, което обеди-
нява хората и вкусовете
им, което ги превръща
в приятели за цял живот.
Стотици са творците,
вдъхновени от нашия
бял град, оставили по-
черка си в произведения
на изкуството, които
стават достояние на
балчиклии, защото част

от творбите се подаря-
ват на ХГ "Балчик", а
други, вече експонира-
ни и видяни в Балчик, за-
минават за авторитетни
галерии по света. Фес-
тивалът "Процес - Про-
странство" е намерил
успешно своя дом в
Балчик. Димитър Гроз-
данов, основоположник
на фестивала с Христо
Господинов - Печката,
благодари за постоян-
ната помощ на Община-
та и радушния прием в
галерията и с това отк-
ри фестивалните дни в

Балчик от 2 до 12 юни.
Пенка Минчева, утвър-
ден организатор на фе-
стивала, блестящо пре-
веждаше на английски,
тъй като на откриване-
то преобладаваха чужди
гости. Радостина Госпо-
динова, директор на
ИМ Балчик, посочи ин-
тересното мото на фес-
тивала :"Смяна на мяс-
тото" и удовлетворени-
ето да работи с такива
изтъкнати организатори
като Димитър Грозда-
нов, Пенка Минчева /ку-
ратор/ и Христина Бобо-

кова /асистент/. Още с
откриването на фести-
вала се поставят култу-
роложки цели - каза при
откриването Д.Грозда-
нов.  През 1992 г., първа-
та година на фестивала,
"Процес- Пространство"
е единственото междуна-
родно събитие в Бълга-
рия, разяждана тогава от
политическа и икономи-
ческа криза.  Фестивалът
и кучето на Грозданов са
неговите две рожби, на
които е не само баща, но
и майка, шегува се той.
Радващо е, че сега най-

голямото дете от трите
деца на неговата еднов-
ремешна асистентка
Христина Бобокова,
днес е толкова голямо,
колкото тя е голяма, ко-
гато започва фестива-
лът. И в това има прек-
расна символика.И още
по-прекрасно е, че гене-
рален спонсор на фес-
тивала са сем.Бобокови.
Пенка Минчева предс-
тави наредената в гале-
рията изложба за откри-
ване на фестивала, на-
речена "Пътешествие-
то", по съвместна идея

с Елизабет Колеман
Линк. Изложбата съдър-
жа две колекции - от
Франция и от Герма-
ния. Като проект тя ще
има продължение, кое-
то ще можем да видим
на 6 юни в необичайна-
та атмосфера на една ка-
равана. Много приятно
впечатление при откри-
ването на тазгодишното
издание оставиха присъ-
стващите Ричард Глин и
Луси Каролан /Великоб-
ритания/, Ашли Бери и
Сирена Чалкер /Австра-
лия/.  Очакват се изяви на

35 художници -модерни-
сти. Техни идеи ще видим
осъществени на заклю-
чителната фестивална
изложба на 12 юни от 18
ч. На скромния коктейл
бяха уважени задължи-
телните питиета на поко-
лението "Грозданов" -
"Кампари", бял ром, ко-
ка-кола и газирана вода.
Наздраве! Да им върви
на художниците, когато
творят историята на един
фестивал, който вече има
богато минало и още по-
блестящо бъдеще.

Маруся КОСТОВА

Австралийци и англичани - заедно на фестивала                                                      Фото: М. КОСТОВА
Димитър Грозданов, основоположник на фестивала, Радостина

Господинова, директор на ИМ Балчик, Пенка Минчева, куратор

ÏÅÒÄÅÑßÒÍÈÖÀ-8 þíè (íåäåëÿ)
,,Когато Всевишния слезе и смеси езиците, раздели народите, /при Вавилонското стълпотворение/,
а когато раздаваше огнените езици /на Петдесятница/ към единство призова, затова и единогласно

                                                                                            славим Всесветия Дух" кондак за празника

Евангелското Литур-
гийно четиво за празни-
ка  говори за  земния
живот на Спасителя,
Неговото обещание за
изпращането на Светия
Дух (Йоан 7:37-52 ). То-
ва се случило в Йеруса-
лим  на голямия юдейс-
ки празник Петдесятни-
ца. Спасителят неслу-
чайно избрал именно
на това място и този ден

да говори за предстоя-
щото идване на Светия
Дух. Така Той показал,
че християнското уче-
ние не противоречи на
старозаветните проро-
чества и Моисеевия за-
кон, а ги  изпълва. Защо-
то и Старият Завет на
много места говори ка-
кто за идването на Ме-
сията Христос, така и за
Неговото най-важно

спасително дело -изпра-
щането на Духа.  На
юдейския празник Пет-
десятница множество
юдеи и от други народ-
ности дошли в Йеруса-
лим.

На този ден Св. Бого-
родица и апостолите
били събрани в една
горница и се молили. И
изведнъж Светият дух
според обещанието на
Спасителя слезъл върху
тях във вид на  огнени
езици, изпълнил ги с
вдъхновение и сила да
проповядват за Христа
разпнатия, погребания
и възкръснал от мърт-
вите. Вече не били съ-
щите апостоли, каквито
били петдесет дена пре-
ди това. Тогава те, изп-
лашени, се криели от
страх, че техният Учител
е победен, убит.

Петдесятница  е рож-
деният ден на Христова-
та църква, празникът на
целостта и единството в
Светия Дух. Празникът
ни напомня, че в наша-
та православна вяра и
практика нищо не е раз-
делено или самостоя-
телно за себе си. Свети-

ят Дух осветлява смисъ-
ла на всички спасител-
ни земни дела на нашия
Господ Иисус Христос.
Проповедта, чудесата,
понесените гонения,
разпятието, кръстната
смърт,възкресението от
мъртвите, и славното
възнесение на четириде-
сетия ден всичко това
води до Петдесетница. И
всичко това е извърше-
но заради нас за да по-
лучим даровете на Све-
тия Дух.

Защото чрез  Него,
Третото Лице на Света-
та Троица, ни се дава съ-
вършеното познание за
Единия и неразделен Бог
в Три Лица. Чрез Духа
се извършва всяко цър-
ковно тайнство. Чрез
Него се покланяме на
Бога, на всяко място в
благодат и истина. Чрез
Него се раждаме духов-
но в кръщелния купел.
Чрез Него получаваме
съвършено очистване
от изповяданите в пока-
яние грехове.

В света има и други
всевъзможни човешки
събрания и общности,
които се наричат църк-

ва-днес има повече от
3000 християнски секти.
Но Църквата е една све-
та вселенска и апостол-
ска, както изповядваме
в Символа на вярата. В
нея  свободно текат бла-
годатните потоци на
Светия Дух, непрекъсва-
ни чрез човешки вме-
шателства от апостолс-
ки времена до днес.

Господ чрез Духа
преобразява живота на
човека, изпълва го с нов
смисъл и надежда  дава
на човешката немощ
способността да яви Бо-
жията сила. "Ще се хва-
ля с немощите си, за да
се всели в мене силата
Христова",  казва
Св.ап.Павел (2Кор. 12:9).
По човешки не сме в съ-
стояние да изпълним

Божиите заповеди, но
с помощта на Светия
Дух това става възмож-
но. Нека направим уси-
лия да се покаем за гре-
ховете си, да призовем
Светия Дух де се всели
в душите ни, да ги очис-
ти, просвети и напътст-
ва в живота ни. Амин!

Протойерей
Георги ПЕТКОВ

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - гр.
Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27 от
27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по
Протокол № 59 от 17.02.2011 г., Решение № 544 по
Протокол № 38 от 27.03.2014 г. и Заповед № 521/
13.05.2014 г. на Кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за от-
даване под наем на имоти-публична общинска собстве-
ност, а именно:

1.1. Част от първи етаж /Общинска данъчна служба/
на административна сграда - Общинска Администра-
ция-Балчик, находяща се в гр. Балчик, пл. "21 септемв-
ри" № 6, актувана с АПОС 189/20.04.2010 г. за поста-
вяне на 1 бр. кафе-автомат /0,50 м2/.

1.2. Част от първи етаж на административна сграда -
ОбП "БКС", находящ се в гр. Балчик, ул. "Приморска"
№ 8, актувана с АПОС 345/29.01.2014 г. за поставяне
на 1 бр. кафе-автомат /0,50 м2/.

2.Срок на договора - 5 /пет/ години
3. Начална годишна наемна цена: 243,00 лв. /двеста

четиридесет и три лева/, без ДДС за всеки един от горе-
посочените имоти.

4. До участие в търга се допускат кандидати, които са
регистрирани по смисъла на Търговския закон и да спа-
зват предмета на дейност, предмет на търга. Кандидати-
те могат да участват и за двата имота. Търгът ще се
проведе на 09.06.2014 г. от 10.00 часа в залата на I-ви
етаж в сградата на Общинска администрация - Балчик,
пл. "21 септември" № 6.

Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00
лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 22.05.2014 г.
до15.00 часа на 06.06.2014 г. на касата на ОбА - Балчик.
Крайният срок за приемане на предложения за участие
е 06.06.2014 г. до 16.00 часа в информационния център
на ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 часа на
същата дата на касата на Община Балчик. Оглед се оси-
гурява след предварителна уговорка и представяне на
документ за закупена тръжна документация.

За справки: тел. 7-10-73 Веселина Маринова
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