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Литературен клуб 
„Йордан Кръчмаров“ Балчик

ОБЯВЯВАТ
литературен конкурс „ Морето ме зове“,

посветен на 70 г. от рождението на Йордан Кръчмаров
за ученици от 5 до 12 клас

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
• Право на участие със свои творби  имат 
ученици от 5 до 12 клас
Литературен конкурс  „ Аз и морето“  включ-
ва два раздела:
    
. Поезия - до пет стихотворения 
. Проза – до два текста - разказ или есе
• Конкурсът е явен

Текстовете си изпращайте на адрес:klub.
balchik@mail.bg  Напишете своето име, пре-
зиме, фамилия, адрес, година на раждане, 
училище, в което учите, телефон за връзка 
и имейл адрес.
• Крайният срок за изпращане е 31 март 2018 
г.

Награди
За  всеки жанр се излъчват по три награди. 
На отличените участници ще бъдат раздаде-
ни грамоти и предметни награди .

ВДЪХНОВЕНИЕ
Йордан Кръчмаров

Всеки си има едно синьо море
с брегове от червени смокини,
с горещи звезди и зли ветрове,

с мъртви течения и бели делфини.
Там, в тъмните бездни прокудени,

скитат най-чистите песни.
И често случайно събудени

усещаме в себе си нещо
голямо и топло, и светло

като капчица майчино мляко,
неповторимо в безкрайната вечност

на смърт, на живот и зачатие...
Това е морето - извор и сила

на поетичното ми вдъхновение.
Това море, случайно съхранило

нас за грехове и опрощения.
1983 г.

„Доставка и монтаж на IT оборудване по Проект “Мрежа 
за интелигентно сътрудничество на Черноморските общини 
в трансграничния регион“ (“Network for smart cooperation of 
Black Sea communities in the cross-border region”) - SMART 
BSne

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.18 от ЗОП
Публично състезание

1. Наименование на възложителя.
ОБЩИНА БАЛЧИК

гр. Балчик, пл. “21-ви септември” 
№ 6

2. Обект, предмет и кратко описание 
на поръчката.

„Доставка и монтаж на IT обо-
рудване по Проект “Мрежа за 

интелигентно сътрудничество на 
Черноморските общини в трансгра-
ничния регион“ (“Network for smart 
cooperation of Black Sea communities 
in the cross-border region”) - SMART 
BSnetwork, с регистрационен номер 
16.5.2.011, код в eMS: ROBG 197, по 
Програма за трансгранично сътруд-

ничество Interreg V-A Румъния – 
България 2014–2020“

3. Условия, на които следва да отго-
варят участниците, включително изис-
кванията за финансови и икономически 
условия, технически способности и 
квалификация, когато е приложимо.

посочени са в обявлението и 
документацията

4. Срок за подаване на офертите. 13.02.2018 г.
5. Срок на валидност на офертите. 90 дни
6. Критерия за възлагане, включително 

показателите за оценка и тяхната тежест. Най-ниска цена
7. Дата и час на отваряне на офертите. 14.02.2018 г. от 10:30 часа
8. Обособени позиции, когато е при-

ложимо. -
9. Друга информация, когато е при-

ложимо. -
Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2018-0002
За въпроси и допълнителна информация:   Стоян Петков – ст. специалист ЕМС 
–  0579 71065
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на 
куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември“ № 6, Общинска адми-
нистрация - гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 0579 71046.

информация съгласно чл. 42. ал. 2 от Закон за обществените поръчки

1. всички решения, обявления и покани, 
свързани с откриването, възлагането, 
изпълнението и прекратяването на об-
ществените поръчки;

t01_obya.pdf 215 kB
2018-

0 1 - 2 4 
15:10

t01_resh.pdf 189 kB
2018-

0 1 - 2 4 
15:09

2. документациите за обществени поръч-
ки, с изключение на случаите, при които 
поради технически причини или такива, 
свързани със защита на информацията, не 
е възможно осигуряване на неограничен, 
пълен и пряк достъп чрез електронни 
средства;

t02_docs.zip 2484 kB
2018-

0 1 - 2 4 
15:12

3. разясненията, предоставени от въз-
ложителите във връзка с обществените 
поръчки;

-

4. протоколите и окончателните до-
клади на комисиите за провеждане на 
процедурите;

-

5. договорите за обществени поръчки 
и рамковите споразумения, включително 
приложенията към тях;

-

6. допълнителните споразумения за 
изменения на договорите за обществени 
поръчки и рамковите споразумения;

-

7. обявите за събиране на оферти и 
поканите до определени лица;  

8. становищата на Агенцията по об-
ществени поръчки във връзка с осъщест-
вявания от нея предварителен контрол.

-

9. Съобщения до участници по чл. 43, 
ал. 4 ЗОП -

10. Прекратяване възлагането на об-
ществена поръчка по чл. 193 -

11. Отговорни лица за подаване на 
информация съгласно чл. 42. ал. 2

Пламена Мерджанова – телефон 
0579 71036

НАЧАЛО НА ВЕТРОХОДНИЯ СЕЗОН
С РЕГАТА „ТРЕТИ МАРТ”

62-ро ИЗДАНИЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО, ПОСВЕТЕНО 
НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ.

РЕЗУЛТАТНА 2017-та ЗА МОРСКИ КЛУБ БАЛЧИК 
ПОДХРАНВА ОЧАКВАНИЯТА ЗА ОЩЕ ПО-УСПЕШНА 

СЪСТЕЗАТЕЛНА ГОДИНА.

На  1-ви март за 62-ри път ще бъде даден старт на регатата 
„Трети март”, начало и на ветроходните прояви за новата  година. 
Регатата е в календара на Българската федерация по ветроходство 
като Държавно първенство на „Ял 6”. Състезателните гонки ще се 
проведат във Варнеското езеро - акваторията на водната база на 

СК „Черно море- Бриз“ от 1 март до 4 март 2018 г. 
Организаторите на проявата: Община Варна, СК „Черно море-
Бриз“-Варна,  МК „Приятели на морето“ - Варна и Българската 
федерация по ветроходство ще посрещнат състезатели от почти 

всички клубове в страната - много от тях, елитни ветроходци. 

КАВАРНА – БАЛЧИК-КАВАЛА – ОСТРОВ ТАСОС – 
МАНАСТИР „СВ.АРХ.МИХАИЛ” -КАВАЛА-ДРАМА-РЕКА АНГИТИС – 

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ВАРНА-БАЛЧИК-КАВАРНА
Да се разходим, повеселим и насладим 
на едни от най -красивите места 
в Северна Гърция в дните преди 

Великден !!! 
1.04. Първи ден : Тръгване от Каварна 
в 05.00 ч.Пристигане в Кавала 
.Настаняване в х-л Океанис ***(намира 
се в центъра на града) .Свободно 
време, разходка и разглеждане. Вечеря 

в ресторанта на хотела . 
2.04. Втори ден : Закуска .Отпътуване 
за о-в Тасос с ферибот . На острова 
- Посещение на фабрика за зехтин, 
ателие за бижута, злато, сребро. 

Манастир Св.Архангел Михаил (там се намира един от пироните,с които е бил 
прикован Христос ) Настаняване в хотел, възможност за вечеря . 

3.04. Трети ден : Закуска .Отпътуване за Кавала. Разглеждане на старата част. 
Свободно време за шопинг. Отпътуване за Драма .Разходка. Посещение на изворите 
на река Ангитис .По желание и пещерата. Отпътуване за Гоце Делчев. Настаняване в 

хотел, вечеря . 
4.04. Четвърти ден : Закуска .Отпътуване за Каварна. ЦЕНА 300 лв. Цената включва 
: Транспорт с лицензиран автобус, медицинска застраховка, водач по време на 
пътуването, лицензиран екскурзовод на територията на Република Гърция, 
фериботни,  гранични такси, нощувки, закуски и вечери. Цената не включва вечеря 
на о-в Тасос и разходи от личен характер, КАКТО И ТРАНСПОРТ ОТ ДОБРИЧ, 

ТЕРВЕЛ И Г.ТОШЕВО /при евентуални пътници/ 

ЗАЯВКИ ЗА ЗАПИСВАНИЯ НА ТЕЛ :0896341490 
КАПАРО 100 лв.

Парите са използвани по предназначение
Благотворителната 
Коледна акция на НЧ 
“Васил Левски 1959” 
Балчик събра 2 405 
лв. за Детско отде-

ление на МБАЛ Бал-
чик.
С парите са поръчани 
и закупени 7 гарде-
роба, 8 маси, 14 сто-

ла и подпрозоречни 
дъски, които през 
тази седмица ще бъ-
дат предоставени за 
ползване в детското 

отделение на Болни-
цата – съобщи секре-
тарят на читалището 
г-жа Елица Стайкова. 
                               /Б.Т./


