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Съкровища на НИМ в Двореца, които не 
сте виждали!

На 24 април в галерия 
„Тунела” на ДКИ КЦ 
„Двореца”-Балчик беше 
официално открита още 
една изложба, коята има 
интригуващото назва-
ние “Непознатите сред-
новековни съкровища 
от фонда на НИМ XIV-
XVII век”. За нея вече 
писаха и двата вестника 
на града. Тази седмица, 
на 18 май - на деня на 
музеите, можем да по-
сетим градските музеи 
и присъстваме на спе-
циална програма в двора 
на Картинната галерия. 
Съветвам Ви да посети-
те на този ден и гореспо-
мената изложба в Дворе-
ца. Направете този ден 
специален.
Само 18 артефакти, спа-
сени благодарение на 
работата на митницата 
и органите на Минис-
терството на вътрешни-
те работи. Обаче когато 
говорим за много скъ-
поценни неща броят на 
експонатите няма значе-
ние, само тяхната цен-
ност и уникалност. 
Професор Иван  Хри-
стов, зам. директор на 
НИМ, София специално 
присъства на открива-
нето на изложбата, за да 
представи тази интерес-
на колекция. Той каза, 
че дирекцията на НИМ 
иска да покаже слабо 
познати на публиката 
експонати от фондове-
те. Предметите, пред-

ставени на изложбата, 
са грижливо избрани и 
изпратени точно в наве-
черието на Великден, за-
щото тези предмети са с 
изключително значение 
и са свързани със сред-
новековното християн-
ство.
Проф. Христов подчер-
та, че експонатите про-
изхождат от днешната 
северната част на Стара 
планина.Те са израбо-
тени в град Чапровци, в 
златното ателие в град 
Шумен, от района на 
град Лом. Има една сре-
бърна  чаша, коята е по-
скоро свързана с ъс Злат-
ната Орда, с татарите. А 
още една  е изработена в 
Дубровник. 
Интересни са украсите 
на знатна дама от Вто-
рото Никополско съкро-
вище.  Тези предмети са 
украсявали главата на 

българска аристократка 
от Второто Българско 
Царство. Можем да ви-
дим златна апликация от 
диадема, сребърни грив-
ни “кубелии” (“рогат-
ки”), златна игла за коса 
с позлата. Никополското 
съкровище е било заро-
вено в подножието на 
Никополската крепост и 
е спасено от изнасяне от 
страната. То постъпва в 
НИМ през 2000 година.
Сред експонатите могат 
да бъдат също видяни 
сребърна чаша – кратун-
ка, както и половинка 
от  сребърен енколпи-
он – панагия, изработен 
от слонова кост. Искам 
да кажа няколко думи 
за тези два експоната. 
Винаги научаваш нещо 
ново на всяко културно 
мероприятие.
Чаша-кратунка: това 

название, свързано с 
формата на чашата – по 
форма на един растите-
лен продукт. Необичай-
на и изящна. XVI век. От 
района на град Лом.
Енколпион-панагия : 
названието е свързано 
с две понятия. Енкол-
пион – това е неголяма 
кутийка(кръгла, кръсто-
образна или правоъгъл-
на) на верижка за шия. 
С течение на време тя се 
превръща в кръгла ико-
на Панагия – неголям  
образ на Божата Майка, 
богато украсен. Първото 
споменаване се отнася 
към XV век като принад-
лежност на епископа. На 
изложбата е представена 
Енколпион-Панагия от 
слонова кост и сребро. 
XVI век. 

Людмила ПЕТРОВА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.18 от ЗОП

Пряко договаряне

1. Наименование на възложителя. ОБЩИНА БАЛЧИК
гр. Балчик, пл. “21-ви септември” № 6

2. Обект, предмет и кратко описа-
ние на поръчката.

„Упражняване на авторски надзор при 
изпълнение на строително – монтажни 
работи за възстановяване и подобря-

ване на транспортно - експлоатацион-
ните качества и носимоспособността 
на настилката и пътното тяло с цел 

осигуряване условия за безопасност на 
движението, комфорт на пътуващите и 

добро отводняване на пътя в участъци от 
общински пътища и улици в гр. Балчик“, 

обособена по позиции...
3. Условия, на които следва да 

отговарят участниците, включител-
но изискванията за финансови и 
икономически условия, технически 
способности и квалификация, когато 
е приложимо.

-

4. Срок за подаване на офертите. -
5. Срок на валидност на офертите. -
6. Критерия за възлагане, вклю-

чително показателите за оценка и 
тяхната тежест.

-

7. Дата и час на отваряне на офер-
тите. -

8. Обособени позиции, когато е 
приложимо.

1. Обособена позиция № 1: Авторски 
надзор при изпълнение на СМР на обект 
„Рехабилитация на общински път DOB 
3160 с дължина от 1 913 м, и обект “Ре-

хабилитация на общински път DOB 1149 
с дължина от 5 520м”

2. Обособена позиция № 2: Авторски 
надзор при изпълнение на СМР на обект 

„Рехабилитация на част от уличната 
мрежа на град Балчик“

9. Друга информация, когато е 
приложимо. -
 

Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2019-0011
За въпроси и допълнителна информация:   Димитър Димитров – директор 

д-я ТЕМСЕ – 0579 71053

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно 
на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември“ № 6, Общинска 
администрация - гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  
мл. експерт, тел. 0579 71046.

Бутиков концерт на двама видни флейтисти
На 18 май от 19.00 ч., като 
част от международната 
инициатива “Нощ на му-
зеите” – 2019г. ДКИ КЦ 
„Двореца” - Балчик пред-
лага един бутиков кон-
церт, наречен “Музикални 
филиграни”.  
Ще чуете дуети от голе-
мите майстори Моцарт, 
Щамиц, Кулау, Девиен, 
Кинцер, Гали. Рядко из-
пълняваните образци  съ-
четават красива мелодия, 
виртуозност и интимност. 
Те са особено интерес-
ни, защото пазят в себе 
си така нужните ни днес светлина, нежност и опти-

мизъм. 
Подборът и интерпрета-
цията  са на флейтистите 

проф. Георги Спасов и 
доктор Росица Бояджиева.

Млади чехи от Валашке Мезиржичи 
са в Двореца  и редят изложба от 

свои произведения

От 11 до 19 май ДКИ КЦ 
“Двореца” е домакин на 
пролетно училище по 
изкуствата за ученици от 
Средно училище по стък-
ларство, живопис и про-
мишлен дизайн - Валаш-
ке Мезиржичи, което се 
провежда в архитектур-
но-парковия комплекс за 
шеста поредна година.
Благодарение на тази 
двустранна инициатива 
най-добрите възпита-
ници на училището по-
лучават възможност да 
усъвършенстват своите 
умения  в неповторима-

та кралска обстановка на 
Двореца, съвместяващ 
богато разнообразие от 
ориенталски, тракийски, 
римски и християнки 
символи. Младите ху-
дожници в своите платна 
пресъздават уникалност-
та на архитектурните 
забележителности в ком-
плекса - вила „Тихото 
гнездо“,  „Нимфеума“,  
„Алеята на вековете“, 
параклисът „Успение Бо-
городично“ , „Сребърния 
кладенец“.
Традиционно пленерът 
ще завърши с изложба 

– картини, стъкло и ке-
рамика, която ще бъде 
открита на 17 май /петък/ 
от 18ч. Официални гости 
на изложбата ще бъдат Н. 
Пр. Душан Щраух - из-
вънреден и пълномощен 
посланик на Чешката 
република, мгр. Зденка 
Боевова – почетен консул 
на Чехия във Варна, г-н 
Робърт Стрзинек – кмет 
на Валашке Мезиржичи, 
г-н Красимир Кирилов 
– областен управител 
Добрич, г-н Николай Ан-
гелов – кмет на община 
Балчик.


