
Журналисти от Варна, Добрич и Балчик на пресконференция в ДКИ КЦ „Двореца“ - Балчик.            Фото:
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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32

Международен 
форум за 
история, 

литература 
и фолклор 

тел. +359 899 655 249

Lucky’s 
кетъринг

Закусвалня “Хапката”
поръчки на тел. 0896 602632

0579/7 22 26
www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg
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Конференция за рав-
носметка на постигнато-
то от ДКИ КЦ „Дворе-
ца” Балчик се проведе и 
тази година с журнали-
сти от Балчик, Добрич и 
Варна. Директорът г-жа 
Жени Михайлова,която 
има  журналистически 
опит, започна с най-въл-
нуващата новина : От 1 
януари 2023 г. билетът за 
възрастен е 15 лв. Новата 
цена се налага заради по-
високата консумация на 
ток, вода и поддръжка на 

Акценти от пресконференцията в Двореца, 
проведена на 30 декември 2022 г.

46 сгради и много излож-
бени зали. Осветлението 
на алеите на 183 дка площ 
се заплаща и поддържа 
от Двореца. Пакетната 
цена за двама родители 
с неограничен брой де-
ца е 22 лв. Пенсионери и 
учещи влизат с 3 лв.  Де-
ца до 7 г. със специални 
потребности –влизат без 
билет. Всички мероприя-
тия в Двореца се посеща-
ват безплатно.

През 2022 г. туристите 
са били със 7.81 % повече 

от предходната година, а 
именно 201 767 души. Ес-
тествено най-много ру-
мънци /118 000/ , два пъ-
ти по-малко българи , но 
и поляци, французи, бри-
танци и чехи.  Приходите 
на Двореца, след облага-
не, са 1 963 000 лв.

Много от туристите са 
предпочели да нощуват 
в „Двореца” – разказа г-
жа Христина Атанасо-
ва, преназначена за зам.-
директор на Културния 
център. Нощувките във 

вилната зона са 3 897, ре-
ализирани от 1492 тури-
ста. 1035 български ту-
ристи – 2780 нощувки; 
чужденци от Европа – 
457 нощувки.

Г-жа Михайлова  от-
беляза, че в Новия кул-
турен календар са пред-
видени интересни съби-
тия, които да терасират 
пътя на голямото чест-
ване 100-годишнината 
на Двореца през 2024 г. 
През 2022 г. са органи-
зирани 140 събития, от 

които 71 специални – 54 
сватби и 17 кръщене-
та; 69 изложби, пленери, 
фестивали, прожекции, 
концерти, конференции. 
В следващите броеве ще 
публикувам впечатления 
на смесена двойка младо-
женци: българка и фран-
цузин, които, благодаре-
ние на журналистически-
те корелации, научават за 
Двореца и се женят в Бал-
чик. Интересът към сват-
бите е голям – обобщи г-
жа Михайлова. Има даже 
заявки  за 2026 г.

Маруся КОСТОВА 

Севил Ферудун Шакир, шестнадесетгодишна от 
Балчик, роди на 7 януари в 14.27 ч. първото дете за 
2023 г. Военна ще бъде годината, предричат старите 
хора – детето е момче и е кръстено с името Баръш. 
Има тегло 3.800 кг. и е 51 см. Благодаря за навремен-
ната информация на д-р Емилия Димова.

Първото бебе в 
Община Балчик за 2023 г.

НОИ Добрич, 
офис Балчик

ул. „Христо Смирненски“ №1
График за пенсионно 

обслужване за месец януари  
2023 г. в Балчик:

16 януари и 25 януари 2023 г.
Извършва се прием на 

документи, свързани с отпус-
кане и изменение на пенсии

175 г. от рождението на Христо Ботев
Читалище“Свобода-1897” 

отбеляза с деца от Гурково 
175 години от рождението 
на големия български поет 
и революционер – Христо 
Ботев.

Запомнящи се моменти от 
неговата биография и някои 
от най-известните му произ-
ведения бяха представени на 
6 януари 2023 г. в читалищ-
ната библиотека. 

Особен акцент станаха 
някои от гатанките на на-
ционалния ни герой, макар 
да се наложи помощ от въз-

растните за техните трудни 
за децата отговори.

Специално внимание бе-
ше обърнато и на един друг 
аспект от творчеството на 
Ботев, който заедно с Кара-
велов, е основоположник на 
фейлетонния жанр в бъл-
гарската литература.

Едно от децата – участни-
ци в срещата беше малката 
Ева, която е в първи клас, но 
изписа безпогрешно и кра-
сиво името на една от най-
великите личности в исто-
рията ни.            Н. Георгиева


