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В третата вечер, преми-
нала под надслов „Леген-
ди на класическата музи-
ка”, гостува проф.Юстус
Франц, човек с огромна
престижна музикална
биография, работил с
най-големите световни
филхармонии, основател
на музикални фестивали,
носител на много ордени
и награди.

„Невероятен човек и ар-
тист, дълбоко съм разчу-
встван от неговото присъ-
ствие” – заяви Мартин
Пантелеев, представяйки
с присъщата му емоцио-
налност видния музикант.
Въпреки мушичката в
окото си, проф.Франц за-
владя публиката първо с
коментарите си на немс-
ки, английски и руски
език, а после с виртуозно-
то си изпълнение на Мо-
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Мартин Пантелеев (цигулка), Младен Стоянов (цигулка),
Лида Кънчева (пиано) и Илина Жабленска (контрабас) свириха
произвидения на Мануел де Файя, Бела Барток, Клод Дебюси
и Астор Пиацола.                                            Фото: Е.Исмаилов

Никола Мило (Аржентина) бе
виртуозен в изпълненията си на

акордеон и бандонеон
царт и Шопен. Краят на та-
зи прекрасна музикална ве-
чер беше с Брамс – клави-
рен квартет, сол минор „А
ла цингареза”.

Дали морето е слуша-
ло някога по- жизнера-
достна и виртуозно из-
пълнена музика!

Мария АНДРЕЕВА
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„Опознай родината, за
да я обикнеш”. Тези ду-
ми изрича знаменитият
ни писател и фейлетонист
Алеко Константинов по
време на многобройни-
те си пътувания из стра-
ната. Днес, след повече
от 100 години много хо-
ра следват неговите думи,
решавайки да посетят и
нашия красив град Бал-
чик. Привлечени от мно-
гобройните забележител-
ности, романтиката на
морето и великолепните
пейзажи на Белия град,
всяка година хиляди тури-
сти от страната и чужби-
на търсят спокойствие и
отмора в Балчик.

Фактът, че градът ни
разполага с толкова кул-
турни богатства и при-
родни условия предра-
зполага развитието на
туризма – отрасъл, кой-
то има ключово значе-
ние за Балчик. Най-про-
чутата забележителност
безспорно е Дворецът,
който преди време е
представлявал лятната
резиденция на румънс-

ката кралица Мария.
Почти през цялата го-
дина тук се стичат мно-
жество туристи от раз-
лични националности,
за да се насладят на кра-
сивата архитектура, ха-
рактерна за началото
на ХХ век, ведрината и
спокойствието под бе-
лите магнолии и автен-
тичната амосфера, ко-
ято цари из чудния
комплекс. Изворите с
кристалночиста вода,
красивият водопад и
воденицата  са  само
примери за неповто-
римата хармония ме-
жду творенията на чо-
века и тези на приро-
дата. В част от обшир-
ния парк на Двореца е
изградена ботаничес-
ка градина, която спо-
ред експерти е втора-
та по големина в света
след тази в Монако.
Посещението на това
място е наистина при-
казно, особено през
лятото, когато цъфтят
многобройните цветя,
а огромните кактуси

винаги са били внуши-
телна гледка за туристи-
те. Магията на този ком-
плекс привлича все по-
вече и повече посетите-
ли. От местните жители,
които са решили за по-
реден път да се докоснат
до туристическата гор-
дост на града, до предс-
тавители на други конти-
ненти, привлечени от ти-
шината и спокойствие-
то, всички остават бла-
годарни на природата,
която е сътворила и по-

дарила тези красоти на
хората. Често Дворецът
и Ботаническата гради-
на са посещават от раз-
лични групи с научна
цел. Не липсват и фотог-
рафи, които с радост до-
бавят красивите пейза-
жи към своите колекции.
Нерядка гледка са плене-
рите, където както мла-
ди художници, така и из-
тънчени естети успяват
да пресъздадат чрез пла-
тната си изящните пейза-
жи, които им предлага
комплексът. Освен Дворе-
ца културните програми
на ексксурзиантите вклю-
чват и посещение на дру-
ги известни сгради в гра-
да. Това например е му-
зеят, където са съхранени
уникални снимки на гра-
да от преди столетие, све-
дения за живота и поми-
нъка на населението в ми-
налото, а  в галерията ви-
наги могат да се видят
картини на местни худо-
жници.

Но посещението на
Балчик не включва само
културни програми.

Градът ни разполага с
една от от най-широ-
ките брегови линии в
Северното черномо-
рие. Централният плаж
е най-посещаваният в
общината. Тук идват
както повечето местни
жители, така и лагер-
ници от почивните
станции. Доброто об-
служване и поддържа-
нето на плажа чист са
основните приоритети
на  концесионерите.
Почиващите редовно
могат да се възползват
и от атракционите – во-
дни колелета и джето-
ве, които придават за-
вършеност на една за-
служена почивка. Ли-
чно аз се надявам да се
възстановят пътувани-
ята по море с кораб
тип „Комета”, които са
били нелошо средство
за превоз на пътници по
черноморието през 70-
те и 80-те години на 20
век. Наистина идеята да
се заменят дългите пре-
ходи с автобус или ли-
чен автомобил, а с това
и задръстванията и го-
лемия трафик с бързо,
лесно и удобно средст-
во като този кораб е
приемлива и рентабил-
на. Освен с Централния
плаж, Белият град раз-
полага и с други по-мал-
ки плажове по пътя за
Двореца, които също се
посещават от плажува-
щите. Наскоро в яхтено-
то пристанище се изгра-
диха понтони, които поз-
воляват на по-претенци-
озните гости да акости-
рат със своите яхти тук.

През последните го-
дини в града се постро-
иха доста нови хотели,
които посрещат турис-
тите. Според хотелие-
рите тази година се на-
блюдава голям наплив
на руснаци, а румън-
ците, които бяха „коло-
низирали” алеята, са
значително намалели.

Туризмът е безс-
порно жизненоважен
отрасъл за нашия
град. Но само с Дво-
реца не бихме могли
да задържим посети-
телите на града.

Затова местната
политика трябва да
насърчава иноватив-
ните градивни идеи и
инвестиции. Защото
нашият град съчета-
ва  многогодишната
си история с неверо-
ятните природни
пейзажи.

Знаейки как да се
използват тези блага,
аз вярвам, че Балчик
ще се превърне не са-
мо в най-добро мяс-
то за живеене, а и в
морски център на ту-
ризма в България.

Ерсин Исмаилов

Проектно предложение
за „Обновяване и оборуд-
ване със специализирана
апаратура за образна диа-
гностика и клинична ла-
боратория на МБАЛ-Бал-
чик” бе представено пред
служителите на здравното за-
ведение днес. С него Общи-
на Балчик кандидатства по
схема за безвъзмездна фи-
нансова помощ „Подкрепа
за реконструкция, обновява-
не и оборудване на общинс-
ки лечебни заведения в град-
ските агломерации” по Опе-
ративна програма „Регио-
нално развитие”.

Кметът Николай Анге-
лов и директорът на дире-
кция „Туризъм, еврофондо-
ве, международно сътруд-
ничество, екология” Дими-
трин Димитров разясниха
подробностите около про-
екта и предоставиха възмо-
жност на персонала да за-
даде въпроси и да направи
свои предложения върху

реализацията му.
Новото, което ще се

постигне, е преоборудва-
нето на болницата с ме-
дицинска апаратура и
привеждането на сграда-
та в съответствие с действа-
щите в момента закони. То-
ва от своя страна ще доведе
до увеличаване на приходи-
те на лечебното заведeние,
ще го направи по-добро мя-
сто за работа и ще го пре-
върне в най-добрата добру-
джанска болница, коменти-
ра Николай Ангелов.

Той изрично подчер-
та, че този проект е една
от първите стъпки към
модернизирането на
болницата и няма да бъ-
де единичен акт. Макси-
малното финансиране,
което може да се полу-
чи след одобряването на
проекта от Министерст-
вото на регионалното
развитие и благоустрой-
ство, е 3 740 000 лева. По-

голяма част от тази сума
ще бъде дадена за новото
оборудване на болницата.
Над 30 апарати за образна
диагностика и лечение са
включени в проекта.

По отношение на
строително-монтаж-
ните работи ще бъ-
дат извършени смя-
на на съществува-
щата дограма, топ-
лоизолация на пок-
рив и подове, преу-
стройство на котел
за работа с гориво
на природен газ.

 Предвижда се и
подмяна на цялос-
тната  електричес-
ка, ВиК и климати-
чна инсталация по
етажите и в поме-
щеният а ,  в  кои то
ще бъдат разполо-
жени новите апара-
ти.,

Сава ТИХОЛОВ
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