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Приключи 23 фестивал "Процес - Пространство"

Бъдещата художничка
Гергана поднесе цветя
на фестивала, по случай
закриването му
За 23-ти път в Балчик
се проведе фестивал на
авангардното изкуство
"Процес - Пространство" с тема "Смяна на
мястото". От 2 до 12 юни
видяхме творци от различни страни и континенти - Европа и Австралия, с различно творческо амплоа и различна възраст. Фестивалът,
организиран от известния художник и член на
УС на СБХ Димитър
Грозданов, със съдействието на куратора Пенка Минчева и асистента
Христина Бобокова, е с
най-богата история.
Балчиклии помнят художника Стефан Лютаков
от първия фестивал, когато заедно с Д.Грозданов изкачиха високия
баир зад културния дом
и оттогава там блести

Радостина Енчева, директор на ИМ Балчик, Пенка Минчева, художник и
куратор на фестивала, Христина Бобокова, асистент, Димитър Грозданов,
основоположник и директор на “Процес - Пространство” на заключителната
изложба в ХГ Балчик на 12 юни 2014 година.
Фото: Маруся КОСТОВА
голям бял огледален
кръст. Роми се опитваха
и го крадоха, но после,
благодарение на балчишката полиция, бе отново върнат, където му е
мястото.
Мотото на фестивала
е само първоначален
мотив за дискусия - каза Пенка Минчева, блестящ преводач на английски език и отличен
организатор и художник
със силно индивидуалистичен подход и мислене. И дискусия се получи наистина. Художниците - модернисти се въплътиха в културния живот на града: ходиха на
плаж; бяха на концерта
на Теодоси Спасов, като пяха българските мотиви и танцуваха българските ритми; посетиха изложбата на "любо-

вния" художник Александър Терзиев в "Двореца"; аплодираха българските и чуждестранни хорове на МХФ
"Черноморски звуци"…Те станаха част от
Балчик и дискутираха
своите творчески замисли, родени в Белия град.
В Художествената галерия, по традиция, направиха и заключителната
си изложба. Ашли Бери
от Австралия танцува
на фона на филм, заснет
в Балчик, с импровизирани идеи за морето и
изкуството, за морето
на изкуството.
Художниците от Австралия, България, Великобритания, Германия,
Италия, Сърбия и Турция ще си отидат по родните места с приятните впечатления от нашия

бял град, от нашите хора и културния живот в
Балчик. Надявам се да се
върнат пак като художници, които не могат да
спрат да рисуват нашето море и като туристи,
които ние очакваме по
всяко време, не само
през лятото. Мотото на
фестивала "Смяна на
мястото" всъщност означава както срещата на
автори от различни държави в Балчик, така и насочва към една идея за
пътя, за промяната, както и за възможностите
и парадоксите на тези
понятия - каза Пенка
Минчева, а Димитър
Грозданов заедно със
сем.Бобокови вече организират следващото 24
издание на фестивала.
Пак в Балчик.
Маруся КОСТОВА

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ
НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА БЮДЖЕТА ЗА 2013 Г.
На основание чл. 140 ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 36,
ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в община Балчик, кметът на Община Балчик
и председателят на Общински съвет Балчик канят жителите на общината на обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2013 г. и на
сметките за средства от Европейския съюз.
Публичното обсъждане ще се проведе на 19 юни 2014 г. от 14.00 часа
в залата на Общински съвет Балчик.
Материалите по публичното обсъждане могат да се намерят в сайта на Община
Балчик.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за представяне на оферти
Предмет на поръчката: "Денонощна въоръжена охрана и контрол на
пропускателния режим на територията на град Балчик и услуги, чрез физическа охрана и сигнално - охранителни системи на недвижими имоти собственост на Общината, обособени по позиции", както следва:
- позиция №1, гр.Балчик, КПП 1 алея "Дамба"/бариера "Бяла къща"/
- позиция №2, гр.Балчик, КПП 2 алея "Дамба"/комплекс"Тихия кът"/
- позиция №3, недвижимо имущество охранявано, чрез сигнално - охранителна
техника - 16 обекта
- позиция №4, недвижимо имущество охранявано, чрез сигнално - охранителна
техника - 17 обекта
Краен срок за получаване на оферти: 23.06.2014 г. Лице за приемане на офертите:
Красимира Костова, тел: 0579 7 10 46
Настоящата покана е публикувана под номер 9030559 на сайта на АОП

Гости на изложбата “Смяна на мястото”, с която завърши 23-то издание
на тазгодишния фестивал “Процес - Пространство” Балчик 2014 година.

Ашли Бери (Австралия) презентира своето изкуство чрез филм и танц.

Участници

2014

Великобритания - Уайдайд, Луси Каролан фото инсталация, Ричард Глин
фотография и Уъркшоп „Изработка на книги“; България - Николай Божинов Никкалай портрети с холограми, работилница със SUNSHINERS, Виктория
Георгиева сайт специфик инсталация, работилница със SUNSHINERS, Мила
Милиева хроника на фестивала, Емине Саткъ интервю с местни, ВИДЕОХОЛИКА
презентация на най-доброто от 2013; Сърбия - Мария Каузларич инсталация;
Австралия: Серена Чалкер, Ашли Бери, Денс пърформанс инсталация и Уъркшоп
„Основни движения“; Великобритания / Германия - Елизабет Колеман Линк,
Проект “ПЪТЕШЕСТВИЕ” отворена покана и изложба; Италия - Давиде Бинямини
- Eloge de la lenteur презентация на филм, Педро Бианкини Ди Джей сет,
саунд и видео инсталация

Публичен търг с тайно наддаване
за продажба на недвижим имот
в с. Оброчище
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ
на ОбС-Балчик, приета с Решение № 238/27.02.2009 г. и изм. и доп. с
Решение № 748/17.02.2011г.; Решение № 371/30.05.2013 г. на
Общински Съвет - Балчик и във връзка със
Заповед № 663/10.06.2014 г. на Кмета на Община Балчик
ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим
имот, частна общинска собственост, както следва: Урегулиран поземлен имот № ІІІ, кв. 1 по ПУП на с. Оброчище, общ. Балчик, кв. "Младост", представляващ ПИ 53120.501.174 по кадастралната карта на с.
Оброчище, общ. Балчик, кв. "Младост", ул. "Белите брези", № 19 а, с
площ от 350.00 м2, при начална цена 5 250.00 лв. /пет хиляди двеста и
петдесет лева/, без ДДС.
Търгът ще се проведе на 02.07.2014 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА
- Балчик в сградата на пл."21 септември" № 6.
Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 16.06.2014 г. до
30.06.2014 г. на касата на ОбА - Балчик.
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Основни ремонти на стари къщи
извършват ремонт, конструкция на покриви и направа на
нови. Изграждане на навеси. Хидроизолация на покриви.
Монтаж на битумни керемиди, улуци, водосточни тръби.
Качество и най-ниски цени в региона.
Тел: 0887 716 779; 0899 175 266
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