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Незабравима випускна среща

На 9-ти август 2014 г., събота, в ресторант “Селена” Балчик се проведе срещата на випуск 1964 г., по
случай 50-годишнината от завършването на гимназията в Балчик.

Присъстваха 22 души. Гост на срещата беше любимата ни учителка Сиса Петкова. Срещата беше
много приятна, вълнуваща. Припомнихме си щуротиите, които вършихме в училище.

Споменахме с уважение имената на нашите съученици, които не са вече на този свят. Споделихме
радости и тревоги, които всеки има сега. И отново си припомнихме, че следващата среща е, както
винаги, всяка година , във втората събота на август, в 7 часа вечерта на площада пред хотел „Балчик”

Фото: инж. Надежда ДИМИТРОВА

ПОКАНА за представяне на оферти

Предмет на поръчката:
Специализиран превоз на ученици до 16 - годишна възраст

от с.Църква, с. Генерал Кантарджиево, с.Рогачево и с.Кранево
до СОУ "Хр. Смирненски" с.Оброчище през учебната 2014/
2015" по следните маршрути:

   - Оброчище - Църква - Оброчище
   - Оброчище - Генерал Кантарджиево - Рогачево - Оброчище
   - Оброчище - Кранево - Оброчище
Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 04.09.2014 г.
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка,

респ. куриер на адреса на Общинска администрация - гр. Балчик - пл. "21-ви
септември" № 6, лице за приемане на оферти Красимира Костова -
мл. експерт Община Балчик, тел: 0579/ 7-10-46.

Отваряне на оферти: 10:00 часа на 05.09.2014 г. в заседателната зала на
Община Балчик /пл.21-ви Септември" №6/ Отварянето на офертите е публи-
чно и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масо-
во осведомяване и други лица.

Настоящата покана е публикувана под номер  9033030 на сайта на АОП
За въпроси и допълнителна информация:

Татяна Василева - гл. специалист СД, тел: 0579/7-10-54.

Изложба - живопис
"СЛЪНЧЕВИ ПЪТЕКИ"

Участници в ежегодния пленер „Художници, Балчик, Любов- среща на
европейски морета” - А.Янев, С. Басева, Д.Янева и П.Савов

Изложбата - живопис
"Слънчеви пътеки" е в ре-
зултат на проведения пле-
нер в Двореца- Балчик
през пролетта на 2014 го-
дина. Това е тринайсето из-
дание на ежегодния пленер
"Художници, Балчик, Лю-
бов- среща на европейски
морета". В изложбата са
представени осемте учас-
тници в пленера: Дарина
Янева, Силви Басева, Ма-
рияна Маринова, Пенчо
Добрев, Димитър Вита-
нов, Борис Желев, Андрей
Янев, Петър Савов.
През годините на своето
съществуване, пленерът
даде възможност на мно-
жество художници да тво-
рят, вдъхновявани от кон-
такта с морето,  Балчик и
Двореца- едно съчетание
от гледки, пейзажи, парко-
ва и градска архитектура
и градини, което е единст-
вено по рода си за Бълга-

рия. Любовта към краси-
вите места, творчеството
на открито, контактите ме-
жду единомишленици е
раждала винаги  прекрас-
ни творби. Гости на плене-
ра са били над тридесет
творци от България и
Хърватска. Всяка година,
картините от пленера са
показвани на изложби в
Градската галерия- Бал-
чик, представяни  в залите
на "Двореца", както и в со-
фийските галерии "Арте"
и "Артур" и в галерия
"Ева"- Варна. Няколко из-
дания на пленера бяха
придружени с фестивал, на
който са представяни теа-
трални постановки, изна-
сяни са концерти на класи-
чески, оперни и джаз му-
зиканти, презентации от
сферата на културата и
културното наследство и
представяния на книги.
Всички артсъбития, вклю-

чени в "Художници, Бал-
чик, Любов", са били под-
крепени от Община Бал-
чик, ДКИ КЦ "Двореца",
частни спонсори. Няколко
десетки творби постъпиха
като дарения във фонда на
Градска галерия- Балчик
както и във фонда на ДКИ
КЦ "Двореца".       Насто-
ящата изложба "Слънчеви
пътеки" показва на публи-
ката осем изявени българ-
ски артисти и индивидуал-
ния творчески поглед на
всеки от тях към една и съ-
ща тема. Събрани на едно
място и черпейки вдъхно-
вение от него, те показват
особения и неповторим по-
глед, който всеки от тях но-
си у себе си. В тази излож-
ба публиката може да ви-
ди как всеки поотделно и
всички заедно са видяли
Морето, Слънчевите пъте-
ки, Градините, Сенките и
Светлините.      Изложба-
та, която е подредена в
"Каменна зала" на терито-
рията на Архитектурно-
парков комплекс "Дворе-
ца", може да бъде видяна
от 17ти до 31ви август
2014 година.     Всички
творби могат да бъдат за-
купени.

Евгений ГЕОРГИЕВ

ЕТ “Георгиев - 2” Балчик

ПРЕДЛАГА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

Безплатна доставка в града
Ваучери (социално подпомагане)

Магазини: Белоконски и
левия портал на “Елпром”

Заявки на телефони: 0897753135; 0898882303

Международен фестивал на изкуствата
“Трикси” - Балчик 2014

Лауреати на фестивала “Трикси” са
балчишките деца: Поли Сивкова, Мирослава
Кирчева от ОДК Балчик с р-л Мила Маврова
и Мартин Кръстев от ч-ще “П. Хилендарски”

Балчик с р-л д-р Валентина Георгиева

Яна Димитрова, Стелияна Тодорова,  Траяна Цанкова и Сияна Калоянова, заедно със
ръководителката си Ценка Горалова от град Севлиево спечелиха лауреатски приз на фестивала
“Трикси” в Балчик на 23 август 2014 година. Тази вокална формация е позната на телевизионната
публика от конкурса “Големите надежди”, където участваха заедно с нашия фаворит Александър
Танев, с когото ги свързва трайно приятелство. Печелели са Гран при от Лидо Ди Езоло (Италия) и от Поп
- рок фест “Несебър” 2013. Спонсор на трите севлиевски групи, ръководени от Ц. Горалова, е фирмата
“Идеал Стандарт Видима” град Севлиево.                                                          Фото: Ерсин ИСМАИЛОВ




