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Отново за 
„Дните на класиката в

Балчик” през 2020 година

Световният писател Хе-
мингуей твърди, че град 
без море е провинция. А 
това неволно ни напомня 
да се гордеем с Балчик, 
който от 11 години е сто-
лица на „Дни на класика-
та” , които радват с учас-
тието на най-добрите и 
популярни български и 
световни изпълнители на 
всякога актуалната и же-
лана класическа музика. 
Музика - родена и просъ-
ществувала през вековете 
и без съмнение ще просъ-
ществува и в бъдеще. 
След концертните вечери 
на интересните Виви Ва-
силева, чаровната сестра 
на Васко Василев и Лукас 
Дениз, на Букурещкия 
духов ансамбъл, на Со-
фийската филхармония и 
Кванто квартет на 28 юли, 
последва очакваният с го-

лям интерес спектакъл на 
Санел Реджич и китарен 
ансамбъл „Академика”. 
За радост на балчиклии 
в концерта участва и та-
лантливото балчишко 
момиче Йоана Тихолова 
– дъщеря на популярно-
то семейство Тихолови 
– баща, PR на община 
Балчик и майка, препода-
вателка по пиано.
Двадесетгодишният пло-
вдивски китарен състав 
завладя вниманието на 
публиката с творби на 
Исак Албенис, Улрих 
Нюман, Славко Нумич, 
Карло Доминикани. Проз-
вуча сарабанда на Й. С. 
Бах, концерт за китари 
на Роланд Бьон, „Тракий-
ски танци” и „Ръченица” 
на Петко Стайнов, „Леле 
мале” на Пламен Арабов. 
Присъстващите остана-

ха очаровани от китарата 
и музикалния талант на 
Санел Реджич /Босна и 
Херцеговина/, носител на 
много международни на-
гради. 
Не по-малко радост дос-
тавиха и завладяващите 
изпълнители от китарния 
ансамбъл „Академика”, 
чиято програма бе с пое-
тичното заглавие „Море 
от музика”. Музикални 
изпълнения, които за слу-
шателите бяха наистина 
море от щастливи прежи-
вявания и поради участие-
то на даровитото балчиш-
ки момиче.
С голям интерес бе оч-
акван и концертът на 
Държавна опера Бургас. 
Тяхното участие премина 
под надслов „Италианско 
настроение” със соли-
стите Йоана Железчева, 
Нона Кръстникова, Мария 
Маджарова, Йоана Кадий-
ска, Даниел Дамянов, Яни 
Николов, Йордан Христо-
зов, Александър Крунев, 
Делян Славов. Бургаски-
те музиканти, познати на 
балчишката публика от 
минали свои участия, и 
този път възхитиха люби-
телите на оперна музика 
с майсторските изпълне-
ния, както на оркестъра, 
така и със соловите изяви 
на оперните певци. Затова 
овациите бяха нестихва-
щи.

Със същият интерес беше 
очаквана и Варненската 
опера, която трябваше със 
своя оперен концерт да 
закрие тазгодишните еди-
надесети по ред „Дни на 
класиката”. Изтъкнатите 
солисти на Варненската 
опера, сред които беше 
и румънската гостенка 
Флорентина Соаре – ме-
цосопран, изпълниха, под 
диригентската палка на 
Григор Паликаров, най-
популярните и обичани 
арии на Моцарт, Верди, 
Доницети, Росини, Гуно, 
Бизе, Чилеа. Концерт-
ният празник завърши с 
любимата „Наздравица” 
от „Травиата”, бисирана 
от зрителите, обичащи 
оперната и симфонична 
музика.
Прекрасната магия, на-
речена музика, събира и 
ощастливява нейните лю-
бители всяко лято вече 11 
години. Надеждата, че тя 
ще продължи, че никой и 
никакви неочаквани пре-
пятствия не ще я спрат, 
е жива. Както е жив Бал-
чик от древните траки до 
наши дни.
Живописният и привле-
кателен за всички творци 
град Балчик дано радва 
всяко лято с най-обича-
ната, желана и неостаря-
ваща музика. Да вярваме 
в това!
Мария АНДРЕЕВА

 ОБЩИНА БАЛЧИК
ОБЯВЯВА 

откриването на процедура за организация и провеждане 
на търг с тайно наддаване с  предмет „Отдаване на част от 

общински имот - публична общинска собственост, представляващ по-
мещение с площ 16 кв.м. , находящо се на първи етаж на „Медицински 

Център I - Балчик» ЕООД в гр. Балчик , ул. „Д-р. Златко Петков».

1.  Цел на търга: Отдаване под наем на част от общински имот - публич-
на общинска собственост, находящ се в гр .Балчик, помещение находящо 
се на първи етаж на „Медицински Център I - Балчик» ЕООД в гр. Балчик 
, ул. „Д-р. Златко Петков.

Отдаваното под наем помещение е за продажба на санитарни мате-
риали, медицински и ортопедични консумативи и помощни средства за 
инвалиди и хора с увреждания с площ 16 кв.м.

2. Начална годишна наемна цена: 524.16 лв. / петстотин двадесет и 
четири лева и шестнадесет стотинки / без ДДС ; стъпката на наддаване 
е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена;

3. Срок на договора: 5/ пет / години;
4. След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва 

да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначе-
ние - е за продажба на санитарни материали, медицински и ортопедични 
консумативи и помощни средства за инвалиди и хора с увреждания. 
Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ 
с включен ДДС, всеки работен ден от 27.08.2020 г. до 15.00 часа на 
11.09.2020 г. от касата на ОбА - Балчик;

5.  Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 
11.09.2020 г.;

6.  Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 
часа на 11.09.2020 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл.»21-
септември» № 6

   7.   Търгът ще се проведе на 14.09.2020 г. от 11.00 ч. в  зала на І -ви 
етаж в сградата на Община Балчик.

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел «Об-
разование, хуманитарни, социални и стопански дейности», след пред-
варителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна 
документация в стая № 105 в ОбА - Балчик

Лице за контакт: 
Десислава Василева гл.специалист наеми 
Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2020-0003
За въпроси и допълнителна информация:   Димитър Димитров – ди-

ректор д-я ТЕМСЕ – 0579 71053
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, рес-

пективно 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.

Информация: как да процедират участниците в процедурите по об-
ществените поръчки с Единният европейски документ за обществени 
поръчки (ЕЕДОП)

Търг с тайно наддаване с предмет тротоарна площ на ул. 
„Средна гора“ с. Оброчище, част от ПИ№ 53120.502.302.

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на ОбС-Балчик и Заповед №1016/25.08.2020 г. на 
Кмета на Община Балчик,

 ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация 
и провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет тротоарна площ на 
ул. „Средна гора» с. Оброчище, част от ПИ№ 53120.502.302.

Цел на търга: Отдаване под наем  на част от общински имот - публична 
общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Средна гора» с. 
Оброчище, част от ПИ№ 53120.502.302, за поставяне на 1 бр. павилион.

1. Отдаваната под наем част от общинския имот е за поставяне на 
павилион за извършване на търговска дейност с площ  20.00  кв.м ;

2. Начална годишна наемна цена: 313.2 лв./три и тринадесет лева и 
двадесет стотинки / без ДДС ; стъпката на наддаване е в размер на 5 
% /пет процента/ от началната цена;

3. Срок на договора: 5/ пет / години;
4. След сключване на договора за наем, спечелилият участник 

следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното 
предназначение - за поставяне на павилион за извършване на 
търговска дейност;

5.Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ 
с включен ДДС, всеки работен ден от 27.08.2020 г. до 15.00 часа на 
11.09.2020 г. от касата на ОбА - Балчик;

6.Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 
11.09.2020 г.;

7.   Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 
часа на 11.09.2020 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, 
пл.»21-септември» № 6

   8.   Търгът ще се проведе на 14.09.2020 г. от 10.00 ч. в  зала на І -ви 
етаж в сградата на Община Балчик.

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел 
«Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности», след 
предварителна уговорка и представяне на документ за закупена 
конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

   Лице за контакт:  Десислава Василева -гл.спец.наеми

Фотоизложбата „Добруджа 1940 г.“ на 
Регионален исторически музей (РИМ) – Добрич

Ще бъде експонира-
на на площад „Свобо-
да” на 7 септември от 
9:00 до 18:00 часа.Тя е 
част от мероприятията, 
организирани от Об-
щина град Добрич във 
връзка с 80-годишнина-
та от подписването на 
Крайовския договор на 
7.09.1940 г. и възвръща-
нето на Южна Добруджа 
в пределите на България.
С богат снимков мате-
риал хронологично се 
проследява подписва-

нето и прилагането на 
договора. Показани са 
моменти от работата 
на нашата делегация в 
Крайова, тридневните 
тържества в страната, 
влизането на българ-
ската администрация в 
Южна Добруджа. Про-
следява се и навлизането 
на българската армия в 
областта, което става в 
периода 21.09.1940 г. – 
1.10.1940 г.Показано е и 
преселването на нашите 
сънародници от Северна 
Добруджа.

Същата изложба ще 
гостува и в град Ва-
рна, като официалното 
ѝ откриване ще бъде на 
11.09.2020г. от 16.30 ч. в 
зала „Север“ на Архео-
логическия музей. Заед-
но със снимков материал 
ще бъдат показани и лич-
ни вещи и документи на 
генерала от артилерията 
Георги Попов, член на 
българската делегация 
в Крайова, назначен за 
генерал-управител на 
Южна Добруджа след 
подписването на дого-

вора. Посетителите ще 
могат да видят и релик-
ви, свързани с посре-
щането на българската 
армия в град Добрич на 
25.09.1940 г. Специали-
стите от РИМ – Добрич 
са подготвили и мулти-
медийна презентация 
със заглавие „Добруджа 
зове“, която проследява 
паметните събития от 
есента на 1940 г.Тя ще 
бъде качена на сайта на 
РИМ – Добрич и на сай-
та на Община град До-
брич.


