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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17
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Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строите лствoремонтпроектиране
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„Непреходност” се на-
рича гостуващата изло-
жба - живопис, която бе
открита в зала „Христо
Бояджиев” на Арт цен-
тър Плевен. Това е пър-
вата за тази година екс-
позиция  и  включва  38
платна от  картинния
фонд на Културен цен-
тър „Двореца”  Балчик.
Творбите на художници-
те пресъздават видимо-
то и невидимо в култур-
ния център през първи-
те години на XXI век.

Изложбата бе открита
от кмета на Община Пле-

Проф. д-р Димитър Стойков, Жени Михайлова и Огнян Кузманов - при
откриването на изложбата на “Двореца” в Плевен.

вен проф. д-р Димитър
Стойков. Той подчерта,
че това е първото значи-
мо културно  събитие
през новата 2015 година.
„С тази изложба вече ста-
на традиция да се осъще-
ствяват културни мосто-
ве на Плевен с други гра-
дове в България. Това да-
ва една по-добра възмо-
жност за изява на самите
творци, както и на по-го-
ляма част от нас да имат
досег до тяхното изкуст-
во”, каза проф. д-р Дими-
тър Стойков и пожела ус-
пех на всички творци.

Директорът на Култу-
рен център „Двореца”
Жени Михайлова бла-
годари от името на ав-
торите за топлото пос-
рещане  и  официално
покани плевенски худо-
жници  да  представят
свои  творби в  Балчик
това лято.

Гостуващата  излож-
ба „Непреходност” мо-
же да  бъде видяна  до
края на месеца, обясни
мениджърът  на  Арт
център - Плевен Огнян
Кузманов.

Валя КОЗОВСКА
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1 февруари, неделя
За първи път в конкурсната програма ще имат възможност да се състе-

зават индивидуални участници винопроизводители от областите Варна,
Добрич и Силистра.

Желаещите да се включат в надпреварата трябва да заявят участие до 27
януари 2015 г. на e-mail адрес dzimnitsa@abv.bg или на тел. 0884 041 810
откъдето ще научат условията за участие.

За трета поредна година Mол Варна ще се проведе Празник на добру-
джанското вино. Организатори са Мол Варна и Добруджанска Зимница, с
Партньорството на Българската асоциация на професионалните сомили-
ери и Вино клуб Варна

В атрактивното събитие ще вземат участие читалища от различни краища
на Добруджа, които ще представят региона с прочутото домашно добру-
джанско вино и фолклорна програма. Фестивалът има конкурсен характер
за винопроизводителите и ще бъдат оценявани от специално жури. За отли-
чените участници са предвидени грамоти и много предметни награди.

Празничната програма предвижда дегустации на домашно добруджан-
ско вино и , анимация с участници и публика, живи етнографски кътове,
фолклорни изпълнения, представящи автентични народни песни и оби-
чаи, свързани с лозята и виното. От организаторите
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Националният турис-
тически  портал ще  се
трансформира  с гид  и
съветник за организира-
не на пътувания в Бъл-
гария като превръщане-
то му в “трипадвайзър”
(съветник за пътешест-
вия) ще струва 610 хил.
лв. Това е заложеният
бюджет, като не е за-
дължително  да   бъде
похарчена цялата су-
ма,   съобщи  минис-
тър  Николина Ангел-
кова пред журналисти
вчера. Целта е сайтът, за
който  бяха  похарчени
около 5 млн.  лв. евро-
пейски пари за направа-
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та и рекламата му, да се
превърне в практическо
ръководство за туристите
с  информация за  атрак-
ции, фестивали, културни
прояви, места за настаня-
ване, обясни  Ангелкова.
Националният туристиче-
ски портал беше създаден
с държавни средства пре-
ди години. По времето на
първото правителство на
ГЕРБ той беше “надгра-
ден” с близо 2 млн. лв. със
средства по оперативна
програма  “Регионално
развитие”. Високата цена
беше оправдана с мулти-
медийния каталог за пре-
дставянето на 400 обекта и

маршрута на девет езика
http://bulgariatravel.org/.
Отделно за рекламата на
сайта бяха похарчени още
3 млн. лв. яма яснота каква
е ефективността на наци-
оналния портал в привли-
чането на туристи, но по
думите на министър Ан-
гелкова в сегашния си вид
той не върши работа. Об-
щият бюджет за реклама
на туризма за тази годи-
на е 5.5 млн. лв., съоб-
щи министър Ангелко-
ва. Най-много средства
са планирани за участия
в национални туристи-
чески изложения в Бер-
лин, Лондон, Москва и

Киев (1.7 млн. лв.) и за щан-
дове в чужбина (1.85 млн.
лв.). За медийни събития
и пиар турове са предви-
дени 310 хил. лв. Отделно
със  средства по  ОПРР
продължава целевата рек-
лама по международните
телевизионни канали.Ще
продължи и рекламата за
представянето на страна-
та ни чрез световно извес-
тни  личности, които  са
привлечени за каузата, ка-
за Ангелкова, без да посо-
чи кои са новите лица.Цел-
та е през тази година да има
ръст от поне 2%, каза ми-
нистърът на туризма.

 Пламен НИКОЛОВ

На 31 януари 1878 го-
дина е датата на освобо-
ждението на Балчик от
османско владичество.
Градът е бил освободен
от частите на полк. Ни-
колай Янов. След пет ве-
ка робство  и над  този
край изгрява свободата,
населението на  града
посреща  освободител-
ните руски части търже-
ствено с хляб и сол.

Белият град също има
своите  герои. Това  са
храбрите  балчиклии,
участници в конна чета
на Андрей Василев, ко-
ито се включват в със-
тава на руските войски
в Североизточна Бълга-
рия,  участниците  в
опълчението  Георги
Попов, Никола Иванов,
Никола Минков.

Сред тях са и десетки

патриоти от града, кои-
то са давали информа-
ция и сведения за осво-
бодителните  войски,
които имена ние няма
да узнаем, но също за-
служават  признател-
ност.

Историческият музей
в Балчик съхранява мал-
ко, но ценни реликви от
Освободителната война
– ордени и медали, гра-

моти,  лични  вещи  на
опълченците, сред кои-
то са и спомените на Ни-
кола Иванов.

Всяка година в града
се извършват Общогра-
дски поклонения пред
Паметника на героите,
паднали за Отечеството,
на пл. “21 септември” и
пред Паметника на Ва-
сил Левски.

www.balchik.com




