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Перуанци по морската алея подариха на Балчик чудни техни народни
мелодии. Наричат се Hijos del Sol.                          Фото: Маруся КОСТОВА

Можехте да си купите невероятни перуански тотеми.
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Hijos del Sol
Íåâåðîÿòíè âèïóñêíè ñðåùè

Лятото събра в Блачик бившите съученици от СОУ “Христо Ботев” гр. Балчик, випуск 1984 година,
за да отпразнуват 30-годишнината от своето гимназиално дипломиране.         Фото: д-р Иво ВОЙЧЕВ

Випуск 1976 г. на СПТУ по хлебопроизводство - гр. Балчик се срещнаха с любимата си класна г-жа
Златка Жекова, дългогодишна преподавателка по “Основи на комунизма”.   Фото: Аксения ДИМОВА
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Първото издание на „Мю-
зик кампус  Балчик“  ще  се
проведе вДвореца в Балчик
от 3 до 10 септември. Този
проект на регистрираното в
Швейцария сдружение „Кул-
тура край границата” цели да
даде възможност  на млади
български творци - музикан-
ти, за срещи и изяви.

В първото издание ще се
предложат  майсторски
класове по цигулка, вио-
ла, виолончело и флейта.
Ние се насочихме към под-
бора на тези млади хора,
идващи  от  музикалните

училища или от Консерва-
торията  в София,  също  и
чрез участието в национал-
ния  конкурс  „Светослав
Обретенов”, съобщи пред-
седателят на сдружението
Жасмина Щалдер.

Лауреатите от тези кла-
сове, ще получат стипендии
за участие. Участниците по
флейта са от класа на проф.
Лидия  Ошавкова,  която  е
водещ специалист по флей-
та в България. Поканени са
преподаватели от Испания,
Швейцария  и  България.
Предвижда се да се вклю-
чат около 30 участници.

Дворецът в Балчик е из-
бран заради  неговия зат-
ворен комплексен  харак-
тер.  Искаме  да  изведем
младите хора от ежедневи-
ето и  през това  време те

наистина да могат да се по-
светят  на  музиката,  каза
Ж.  Щалдер.  Планира  се
всяка вечер да се изнасят
един до два малки концер-
та за местните жители.

Общият бюджет на ини-
циативата е около 50 000
български лева.   Средст-
вата се събрат от частни до-
нори от Швейцария и от-
части от България. В тази
връзка  са  планирани  два
концерта  в  Швейцария  и
един в България – в София
на 21 юни. „Зная, че за бъл-
гарските таланти е изклю-
чително трудно дори и ед-
на минимална такса да зап-
латят за участие. Надявам с
тези стипендии да помогнем
за тяхната бъдеща кариера“,
сподели Жасмина Щалдер.

Евгений ГЕОРГИЕВ

Ïóáëè÷åí òúðã
На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г.,

изменена и допълнена с Решение №  748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. на ОбС - Балчик, и
Заповед  №  1017/28.08.2014  г.  на  Кмета  на  Община  Балчик  обявява публичен  търг  с  тайно
наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост :

1. Част  от  терен, находящ се  в  с.  Оброчище - частна  общинска  собственост,  съгласно
АЧОС № 4361/14.03.2014 г.,  представляващ част  от  ПИ № 53120.52.18  по кад.  карта  на  с.
Оброчище,  с  площ  192.00  м2,  целия  с  площ  23  811.00  м2,  да  бъде   отдаден  под  наем  за
изграждане на преместваем  обект за сервиз на гуми, с начална годишна наемна цена в размер
на 898,56 лв. /осемстотин деветдесет и осем лева и петдесет  и шест стотинки/, без ДДС.

2.  Срок на  договора  - 5 год.  /пет  години/.
3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон.

Същите трябва да спазват предмета на дейност на търга и да нямат задължения към Община Балчик.
Търгът ще се проведе на 23.09.201 4 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на

Общинска администрация - Балчик, пл. “21 - септе мври” № 6.
Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от

04.09.2014 г. до 19.09.2014 г. на касата  на ОбА - Балчик.
Крайният  срок  за  приемане  на  предложения  за  участие  е 19 .09.2014  г.  до   16,00  ч.  в

информационния център на ОбА - Балчик и внасяне на депозит  до 15.30 ч. на същата
дата на  касата на Община Балчик.

Оглед  се  осигурява след  предварителна  уговорка  и  представяне  на документ  за  закупена
тръжна документация.

За справки: тел.  0579/7-10-54,   Веселина Маринова

ДЕН 1,  9 септември 2014 г. ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ  - КОНЦЕРТ НА ТОНИ ДИМИТРОВА начало
20:00ч. Открита сцена пред Община Балчик (при лоши метеорологични условия в Читалище „Паисий Хилендарски”)

 ДЕН 2, 10 септември 2014 г. КОНЦЕРТ НА СТУДЕНТСКИ СТРУНЕН ОРКЕСТЪР с диригент Райчо Христов,
Национална музикална  академия „Проф. Панчо Владигеров“

начало 18:00ч., храм “Св.Св.Константин и Елена” (Гръцката църква) 
 ДЕН 3, 11 септември 2014 г. ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС (първа част)
Творби на студенти от  АКАДЕМИЯТА ЗА  ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА И ДИЗАЙН – ЛЮБЛЯНСКИ УНИВЕРСИТЕТ,

ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА НА АСТУРИЯ – ESAPA и НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ;
откриване 17:00 ч., ХГ, гр. Балчик

 КОНЦЕРТ НА СТУДЕНТСКИ СТРУНЕН ОРКЕСТЪР с диригент Райчо Христов
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ начало 19:00ч., КК Албена, хотел „Фламинго Гранд”, Grand Hall
ДЕН 4, 12 септември 2014 г. ПРИКАЗКА ЗА ЕЛФИ - куклен спектакъл
НАТФИЗ „КРЪСТЬО САРАФОВ”, начало 10:30 ч.Читалище „Паисиий Хилендарски”, гр. Балчик
 ОТКРИВАНЕ НА  ИЗЛОЖБА - ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ
НХА, откриване 17:00 ч., ДКИ КЦ „Двореца“ - Каменна зала
КОНЦЕРТ  НА ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН  КАМЕРЕН АНСАМБЪЛ, изпълнители от Азербaйджан, Узбекистан,

България, Турция и Германия, НМА „Проф. Панчо  Владигеров“
начало 19:00ч., КК Албена, хотел „Фламинго Гранд”, Grand Hall
Ден 5, 13 септември Концерт на Интернационален камерен ансамбъл- в Каменната зала - от 18:00 ч.
ПРИКАЗКА ЗА ЕЛФИ -  куклен спектакъл , НАТФИЗ, 19 ч. КК Албена, хотел „Фламинго Гранд”
ДЕН 6, 14 септември 2014 г. АТЕЛИЕ ПО УЛИЧНО ИЗКУСТВО 
НАТФИЗ, 14:00 ч., Ботаническа градина / ДКИ - КЦ „Двореца”
КОЛЕКЦИЯТА от Харолд Пинтър, НБУ и ВИА ПОНТИКА, 18 ч., Читалище Балчик
14 и 15 септември от 19 до 22:30 ч. ПРОЖЕКЦИЯ НА СТУДЕНТСКО КЪСОМЕТРАЖНО КИНО
КК Албена, хотел  „Фламинго Гранд”, Grand Hall
ДЕН 7, 15 септември 2014 г. ОТКРИВАНЕ НА ФОТОИЗЛОЖБА „ОЧИТЕ НА НАДЕЖДАТА“
 17:00 ч., Художествена галерия, гр. Балчик
 КАРАЙ ДА ВЪРВИ … по „Кандид или оптимизмът” от Волтер, театрален спектакъл
НБУ – УНИВЕРСИТЕТСКИ ТЕАТЪР, 18 ч., Читалище „Паисии Хилендарски” - Балчик
 ДЕН 8, 16 септември 2014 г. НЕ ПАДАЙ ДУХОМ от Станислав Стратиев, театрален спектакъл на Мартин Каров,

НАТФИЗ, 18:00 ч., Читалище „Паисии Хилендарски”
ДЕН 9, 17 септември 2014 г.,  Ансамбъл “Тракия” 19:00 ч. КК Албена, хотел „Фламинго Гранд”,  
ЕСНАФСКА СВАТБА от Бертолт Брехт, театрален спектакъл, НАТФИЗ, 18:00 ч. Ч-ще Балчик
 ДЕН 10, 18 септември 2014 г., ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС, 17 ч. ХГ-Балчик
ИЗГУБЕНОТО ЩАСТИЕ или ЕЛИПСАТА НА ЕДИН ВИК по текстове на  Федерико Гарсия Лорка, танцово-

театрален  спектакъл, ИНСТИТУТ СЕРВАНТЕС - СОФИЯ  и ВИА ПОНТИКА, 18 ч., Двореца
АНСАМБЪЛ „ТРАКИЯ” – ПЛОВДИВ АМПТИ – ПЛОВДИВ, 19:00 ч., пред Община Балчик
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