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Основните цели  на
проекта са създаване, мо-
дернизиране и разширя-
ване на природни турис-
тически атракции в ру-
мънския град Текиргьол
и Архитектурно-парков
комплекс “Двореца”  -
Балчик чрез развитие на
природни и исторически
забележителности, сти-
мулиране на общи тран-
сгранични инициативи и
стратегии за  постигане
на дългосрочни резулта-
ти от проекта.

Популяризиране на но-
вите туристически атра-
кции, създадени от прое-
кта в двата крайбрежни
райони  на Румъния  и
България на външния и
вътрешния пазар и тури-

зъм, свързани чрез съз-
даването на нови инстру-
менти и информацион-
ни ресурси за културен и
природен туризъм.

Специфична цел  на
проекта  е създаване  и
промотиране на култур-
ни събития чрез култу-
рен  информационен
център и арт-галерия.

Подходящи  условия
за поднасяне на инфор-
мация за традиционни
събития с  междунаро-
ден, национален и реги-
онален характер.

Целеви групи в рам-
ките на проекта:

- Над 250 хиляди гости
и туристи, посещаващи
Архитектурно-парковия
комплекс “Двореца”;

- Жителите на Община
Балчик - 22 638 души;

- Организации, фир-
ми, институции и техни-
те служители;

- Държавни, общинс-
ки и неправителствени
организации;

-  Браншови  сдруже-

ния, свързани с култура
(визуално и сценично из-
куство, история и наука);

- Ученици, студенти и
академични структури.

ДЕЙНОСТИ    ПО
ПРОЕКТА:

* Промоционален тур
за опознаване на Архите-
ктурно-парковия  комп-
лекс “Двореца” гр. Балчик;

* Директна имиджова
реклама в средствата за
масово осведомяване и
електронни  сайтове,
специализирани катало-
зи и издания.

* Дейности по инфор-
мация, публичност и ви-
зуализация;

* Организация за про-
веждането на процедури
за възлагане на общест-
вени поръчки провежда-
не на тръжни процедури;

* Стартиране на тури-
стически информацио-
нен център, с цел попу-
ляризиране сред турис-
тите на информация за
региона;

* Разработване на ин-

формационна система,
насочена към туристите;

*  Реставрация и  мо-
дернизиране чрез спе-
цифично осветление и
техническо оборудване
на галерии “Тихото гне-
здо” и “Тунела”.

Предмет на настоящия
проект са част от поме-
щенията в две сгради

*  Организиране  на
процедури за възлагане
на обществени поръчки
за създаване на Култур-
но-информационен
център и Художествена
галерия.

* Предвидени са да се
извършат ремонтни  и
монтажни дейности на
помещенията, в  които
ще бъдат разположени
експозиционни съоръ-
жения.

* Изграждане  на ко-
муникационна мрежа с
интернет достъп.

* Доставка и оборуд-
ване с електронна и ком-
пютърна техника.

ИНФОРМАЦИОНЕН

ЦЕНТЪР
За създаването и ор-

ганизирането на  Ин-
формационен център в
Архитектурно-парков
комплекс “Двореца” ще
бъдат доставени необ-
ходимите  технически
средства и консумативи.

Ще бъдат монтирани
интерактивни  инфор-
мационни табла със съ-
ответния  специализи-
ран софтуер, подаващи
необходимата  инфор-
мация на гостите и ту-
ристите на комплекса.

ХУДОЖЕСТВЕНА
ГАЛЕРИЯ

За изграждането  на
художествената галерия
във вила “ Тихото гнез-
до” е предвидено въве-
ждане на нова форма за
експониране и интерп-
ретация на художестве-
ни произведения,  екс-
позиционни сбирки  и
обособяването на фон-
дохранилище.

- ефектно осветление
на залите и прилежащи-

те площи;
- ремонт на залите;
- обогатяване на екс-

позиционната сбирка в
залата;

- витрини, стативи и
постаменти;

-  консултантска  по-
мощ

ОЧАКВАНИ
РЕЗУЛАТИ

Реконструирани/  ре-
монтирани/ обновени и
обзаведени помещения
арт галерия и информа-
ционен център;

Общ брой  посетите-
ли, гости , туристи, уче-
ници, студенти, участ-
ници в международни и
национални  форуми,
фестивали,  пленери,
концерти ще се възпол-
зват от подобренията в
новите  зали,  300  000
(средногодишно);

Новото  съвременно
оборудване и обзавеж-
дане, съгласно изисква-
нията, гарантиращи ка-
чеството на културния
продукт, културно пре-

дприемачество и  кул-
турна индустрия  (раз-
нообразие на експона-
ти,   повишаването  и
предлагането на музей-
ния пазар, сътрудничес-
твото с артисти) поддър-
жа, развива,  лансира и
представя специфична-
та атмосфера и уникал-
ния образ на Двореца

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Още в създаването на

Културен център “Дворе-
ца” е заложено едно про-
стичко послание за толе-
рантност между хората,
обмен между културите
и познаване традициите
на различните от нас.

Историческата забе-
лежителност и проек-
тът, свързан с Двореца,
обединяват  усилията
на всички заинтересо-
вани  от опазването  и
развитието на  групо-
вия паметник на култу-
рата и градинско-пар-
ковото изкуство с наци-
онално значение “Дво-
реца” – Балчик.
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С ПРЕДМЕТ: „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево

- Каварна) Василево - Дропла - Сенокос от  км 10+100 до км 17+800".
№  на преписката в регистъра на АОП: 000479-2014-0004
КРАЕН СРОК  за  подаване на  искания  за разяснения:  до

16:00часа на 14.03.2014 г.
КРАЕН СРОК за предаване на офертите: до 16:00 часа на 24.03.2014 г.
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Публична покана:
С предмет:  “Ремонт на  сграда  за обществено  хранене”, с

ЕКАТТЕ 02508.73.81.2, находяща се на ул. Варненска №2,гр.
Балчик, Община Балчик

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП: 9025899
КРАЕН  СРОК  за подаване  на искания  за разяснения:  до

16:00часа на 24.02.2014 г.
КРАЕН СРОК за предаване на офертите: до 16:00 часа на 25.02.2014 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.

За въпроси и допълнителна информация- Пламен Сидеров - ст. специалист
„ИДК” в Община Балчик, тел: 0895/ 554 142
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На 10.02.2014 година от
19:00 часа в малката зала
на читалище “ Паисий Хи-
лендарски”  гр. Балчик се
проведе отчетно събрание
за дейността на ФК “ Чер-
номорец” Балчик за изми-
налите две години  2012 г.
и 2013 г., чийто дневен ред
бе от две точки:

1. Отчет за дейността на
ФК “ Черноморец” Балчик
за 2012 г. и 2013 г.

2. Разни.
По първа точка пред-

седателят на управител-
ния съвет на клуба, г-н
Атанас Атанасов,  запоз-
на присъстващите в зала-
та с направените разходи
през изтеклите две бю-
джетни години. В инфор-
мацията бе подчертано, че
изцяло  издръжката  на
футболния клуб се осъ-
ществява със средства от
бюджета на община Бал-
чик, като основно се пок-
риват разходи за осигу-
ровки, премии, заплати,
пътни разходи,  както и
разходи за охрана, пране
на екипите и хонорари на
треньорите.  Ос новно
внимание се обърна на об-

стоятелството, че и през
двете години, финансово-
то състояние на клуба е
незавидно, т.к. и през две-
те години са гласувани по
200 000 лева за издръж-
ката на ФК от Общински
съвет   гр. Балчик, но в
действителност са приве-
дени в  касата на клуба
163 000 лева през 2012 г.
и 120 000 лева през 2013
г.. Поради тази причина
задълженията на клуба
към днешна дата са 92 000
лв. Това несъответствие
между гласуваните сред-
ства от Общинския съвет
и получените средства в
клуба води и до напреже-
ние и недоверие между
треньори и футболисти и
ръководството на клуба,
тъй като се остава с впе-
чатлението, че в действи-
телност някъде се губят
финансови средства, а ис-
тината е, че няма доста-
тъчна информация за фа-
ктическото  финансово
състояние на клуба.

Все пак на фона на пре-
доставената не дотам све-
тла картина за изминали-
те две години, светъл лъч

на надежда внесе изказва-
нето на члена на управи-
телния съвет, г-н Ивелин
Атанасов, който изрази
очакванията на кметския
екип, че през тази година
е голяма вероятността да
се завърши строителство-
то на стадиона, и не е да-
лече денят, през който да
чуем съдийските свирки
да го огласяват в офици-
ални мачове на североиз-
точната “ В” футболна
група, а защо не това да
се случи още през месец
май 2014 година.

Обърна се внимание и на
факта, че през изминалата
година футболния  клуб
няма представителен отбор
при юношите старша въз-
раст, а това води неминуе-
мо до попълване на състава
на мъжкия отбор от фут-
болисти от Варна и Доб-
рич, с което се увеличават
разходите за транспорт на
футболистите от спомена-
тите по  горе два града.

Въпреки желанието на
треньорския екип да по-
пълват състава на мъжкия
отбор от местни кадри, в
изказването си старши

треньора на мъжкия от-
бор  Тони Златков, изра-
зи разочарованието си от
поведението на част от
футболистите от местна-
та школа, че когато клу-
бът е в незавидно финан-
сово състояние, те избя-
гват да вземат  участие
във футболните двубои
на отбора при гостува-
не. Липсват им така ну-
жните качества на отго-
ворност и местен патри-
отизъм, за да защитят с
достойнство името на
клуба. Той спомена, че
за предстоящия футбо-
лен сезон вече предстои
подготовката на отбора,
като се предвиждат и 5
6 контроли. Очакват се
две  три нови попълне-
ния в отбора.

Поставен бе и въпроса за
подсигуряване на фургон
или изграждането на съб-
лекални от леки поставяе-
ми конструкции на трени-
ровъчното игрище за оси-
гуряване на по  добри ус-
ловия при провеждане на
тренировъчните занимания
при юношите и децата .

През настоящата годи-
на за директор на ДЮШ
е назначен г-н Емил То-
доров, бивш играч на ФК
“ Левски” и други отбо-
ри от “А” и  “ Б”   фут-
болни групи, като за по-
следно игра в отбора на
ФК “ Черноморец” Бал-
чик  при участието му в
“ Б” футболна  група. На-
значен е също и г  н Вене-
лин  Николов, като тре-
ньор на вратарите.

Да пожелаем успех на
всички отбори на ФК  “
Черноморец” Балчик и до-
стойно представяне в съо-
тветните групи.

Павлин ПАВЛОВ

Славният футболен отбор на “Черноморец” - Балчик, когато играеше  в
БФГ .          Архив: 21 юли 2010 г. , пл. “21 септември” - Балчик, Фото: /Б.Т./
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Борис Червенков - I място Красимир Михайлов - II място

Двамата наши ветера-
ни - Борис Червенков и
Красимир  Михайлов
участваха в поредния от-
крит турнир по тенис на
маса в зала № 20 на Вар-
ненския дворец на спор-
та на 16 февруари 2014 г.

Те се класираха първи
в своите групи и продъл-
жиха във финалната ше-
стица. Успех за Кр. Ми-
хайлов и неговата добра
форма е, че достигна до
финала без загуба.

Накрая  се  срещна  с

другия балчишки тени-
сист Б. Червенков. С 3:1
гейма победи по-рути-
нираният  състезател
Б.Червенков.  Двамата
балчиклии бяха награде-
ни за първите две места.

/Б.Т./




