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Представяне Общинския Представяне Общинския 
календар за 2017 г.

„Познатият и непознат 
Балчик” – под това мото 
Община Балчик предста-
вя във фоайето на адми-
нистрацията своя корпо-
ративен календар. 13-те 
картини, изобразяващи 
12-те месеца от годината 
и заглавната страница 
на имиджовото издание, 
може да бъдат разгледани 
до края на януари. По-
знати и непознати места 
ще видят посетителите 
– архитектура, история, 
природа.
Автор на картините е 

варненският художник 
Пламен Монев, консул-
тант е Мариян Цветков 
от Балчик – каменоделец, 
озеленител и най-вече об-
щественик, разказвач на 
непознати истории и ле-
генди. Дизайнът на най-
авторитетното рекламно 
издание на Община Бал-
чик за годината е поверен 
на Емил Спасов.

„Това е деветият ка-
лендар, който Община 

Балчик подготвя тема-
тично, без да се повтаря. 
За втори път тази година 
решихме да превърнем 
снимките в картини. Са-
мите произведения не 
влизат във фонд, а се по-
даряват на побратимените 
градове на Балчик, както 
и на специални гости”, 
сподели на представянето 
кметът на Балчик Нико-
лай Ангелов. Много съм 
горд, когато видя, че хо-
рата откъсват листите от 
календара и рамкирайки 
ги, украсяват домовете 
или офисите си, добави 
той с надеждата, че и това 
издание ще има същия 
успех.
Историите към всяка 

картини ще бъдат опи-
сани. Амбицията е да 
се създадат екопътеки 
с табели за тези места. 
Включени са обекти ос-
вен от Балчик, но и места 
от Тузлата и селата Соко-
лово, Гурково, Оброчище. 
Амбицията е да бъде до-

ведено до успешен край 
представянето на всички 
културно-исторически, 
археологически и природ-

ни забележителности на 
Балчишка община. 

Радио Варна

Художникът Пламен Монов и дизейнерът Емил Спасов споделиха радостта си от Художникът Пламен Монов и дизейнерът Емил Спасов споделиха радостта си от 
възторжено приетия Общински календар за 2017 г.                    Фото: Маруся КОСТОВА възторжено приетия Общински календар за 2017 г.                    Фото: Маруся КОСТОВА 

За две кражби от мага-
зини, извършени по праз-
ниците, съобщава Област-
ната дирекция на МВР в 
Добрич.
На 31 декември, около 

7,10 часа е получено съоб-
щение за кражба от магазин 
за хранителни стоки в град 
Каварна. Установено е, че 
крадецът е проникнал в 
обекта за времето от 20 
часа на 30 декември до 7 
часа на следващия ден след 
като е разбил входната вра-
та. По данни на собствени-
ка, е задигнал неустановено 
количество кутии с цигари 
и сумата от 1 150 лева.
На 2 януари, около 7:00 

часа е получено съобще-
ние за аналогична кражба 
от магазин за хранителни 
стоки в Балчик. Тя е извър-
шена за времето от 19,30 
часа на 1 януари до 6,30 
часа на 2 януари, отново 
чрез взлом. Откраднати са 
40 лева и цигари на обща 
стойност, около 1000 лева.             

                                /Б.Т./

По празниците 
обраха 

магазини в 
Каварна и 

Балчик 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

„Изпълнение на предварителни (прединвестиционни) проучвания „Изпълнение на предварителни (прединвестиционни) проучвания 
(геодезическо заснемане на територията и подробно инженерно-ге-(геодезическо заснемане на територията и подробно инженерно-ге-
оложко проучване) за обект:. „Укрепване на свлачища на ул. „2-ра“, оложко проучване) за обект:. „Укрепване на свлачища на ул. „2-ра“, 

ул. „3-та“ и ул. „4-та“, Вилна зона „Фиш-Ф ул. „3-та“ и ул. „4-та“, Вилна зона „Фиш-Ф 

ПОКАНА ПОКАНА 
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕ-ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕ-
НИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБ-НИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБ-

ЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА БАЛЧИКЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА БАЛЧИК

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл. 6 от На-На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл. 6 от На-
редбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на редбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на 
проекти, финансирани чрез дългосрочен дълг в Община Балчик.проекти, финансирани чрез дългосрочен дълг в Община Балчик.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАНИ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТ-ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАНИ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТ-
ВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ДА ВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ДА 
УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРО-УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРО-
ЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СЛЕДНИЯТ ПРОЕКТ:ЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СЛЕДНИЯТ ПРОЕКТ:

„ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В 3D“„ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В 3D“
ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG V-A РУМЪНИЯ-БЪЛ-ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG V-A РУМЪНИЯ-БЪЛ-

ГАРИЯ 2014-2020г.ГАРИЯ 2014-2020г.
и Споразумение за партньорство РД-02-29-35/11.03.2016г., относно сключване и Споразумение за партньорство РД-02-29-35/11.03.2016г., относно сключване 
на договор за кредит с „Фонд на органите на местното самоуправление в Бъл-на договор за кредит с „Фонд на органите на местното самоуправление в Бъл-
гария - ФЛАГ“ ЕАДгария - ФЛАГ“ ЕАД
1. Общи параметри на проекта -  „Представяне на регионалното културно на-1. Общи параметри на проекта -  „Представяне на регионалното културно на-
следство в 3 D“.     следство в 3 D“.     
2. Бюджет на проекта допустими разходи  - 1 440 100,23  лева с ДДС.2. Бюджет на проекта допустими разходи  - 1 440 100,23  лева с ДДС.
3. Начин на финансиране на проекта: Национално съфинансиране: 187 213,03 3. Начин на финансиране на проекта: Национално съфинансиране: 187 213,03 
лв. с ДДС и собствен принос: 28 802,00  лв. с ДДС .лв. с ДДС и собствен принос: 28 802,00  лв. с ДДС .
4. С получено авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ 4. С получено авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ 
се формира размера за:се формира размера за:
Договор за кредит от Фонд ФЛАГ ЕАД: 1 098 000,00 с включено ДДС - необхо-Договор за кредит от Фонд ФЛАГ ЕАД: 1 098 000,00 с включено ДДС - необхо-
димото финансиране.димото финансиране.
5. Учредяване на залог върху собствени приходи на общината по чл.6 от Закона 5. Учредяване на залог върху собствени приходи на общината по чл.6 от Закона 
за общинския дълг, чл.45, ал.1, т.1 букви  от „а“ до „ж“ от ЗПФ. за общинския дълг, чл.45, ал.1, т.1 букви  от „а“ до „ж“ от ЗПФ. 
 - 1 098 000,00 - съфинансиране - Учредяване на залог върху собствени приходи  - 1 098 000,00 - съфинансиране - Учредяване на залог върху собствени приходи 
на общината по чл.6 от Закона за общинския дълг.на общината по чл.6 от Закона за общинския дълг.
6. Срок за погасяване на заема от фонд ФЛАГ:6. Срок за погасяване на заема от фонд ФЛАГ:
- до 24 месеца считано от датата на подписване на договора за кредит, с възмож-- до 24 месеца считано от датата на подписване на договора за кредит, с възмож-
ност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно ност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно 
погасяване погасяване 
Обсъждането ще се проведе на Обсъждането ще се проведе на 16.01.2017г.16.01.2017г. (вторник) от 15.00 часа в Засе- (вторник) от 15.00 часа в Засе-
дателната зала на Общински съвет - Балчик.дателната зала на Общински съвет - Балчик.

1. Наименование и адрес на възложителя. ОБЩИНА БАЛЧИК

2. Обект на поръчката, прогнозна стойност 
и източник на финансиране.

Изпълнение на предварителни 
(прединвестиционни) проучвания 
(геодезическо заснемане на територията 
и подробно инженерно-геоложко 
проучване) за обект:. „Укрепване на 
свлачища на ул. „2-ра“, ул. „3-та“ и ул. 
„4-та“, Вилна зона „Фиш-Фиш“, ПС 
166666.00 лв., Община Балчик

3. Кратко описание на предмета на поръч-
ката, а когато е приложимо - и количество 
или обем.

Изпълнение на предварителни 
(прединвестиционни) проучвания 
(геодезическо заснемане на територията 
и подробно инженерно-геоложко 
проучване) за обект:. „Укрепване на 
свлачища на ул. „2-ра“, ул. „3-та“ и ул. 
„4-та“, Вилна зона „Фиш-Фиш“

4. Данни за обособените позиции, когато е 
приложимо. -

5. Изисквания към личното състояние на 
участниците.

посочени са в обявлението и 
документацията

6. Критерии за подбор, които се отнасят до 
годността за упражняване на професионал-
ната дейност, икономическото и финансовото 
състояние и техническите и професионалните 
способности.

-

7. Критерия за възлагане, а когато е прило-
жимо, и показателите за оценка на офертите.

посочени са в обявлението и 
документацията

8. Допълнителна информация и други 
изисквания към изпълнението на поръчката, 
когато е приложимо.

посочени са в обявлението и 
документацията

9. Срок за подаване и място за получаване 
на офертите.

16:00 часа на 26.01.2017 г. в сградата 
на Община Балчик

10. Дата, час и място на отваряне на 
офертите.

11:00 часа на 27.01.2017 г. в сградата 
на Община Балчик

11. Обособени позиции. -

12. Орган, отговорен за процедурите по 
обжалване. КЗК

 Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2016-0007
За въпроси и допълнителна информация: Милен Йорданов, телефон 0579 71063
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

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

„Доставка на образователни материали и продукти, спортни по-„Доставка на образователни материали и продукти, спортни по-
собия, костюми, реквизити и декори“ в изпълнение на Проект собия, костюми, реквизити и декори“ в изпълнение на Проект 

№BG05M2OP001-3.001 -0052 “Заедно можем“ №BG05M2OP001-3.001 -0052 “Заедно можем“ 

1. Наименование и адрес на възложителя. ОБЩИНА БАЛЧИК

2. Обект на поръчката, прогнозна стой-
ност и източник на финансиране.

Доставка на образователни материали 
и  п р од у к т и ,  с п о р т н и  п о с о б и я ,
костюми, реквизити и декори“ в изпъл-
нение на Проект №BG05M2OP001-3.001
-0052 “Заедно можем“ с две обособени по-
зиции, ПС  88685.83 лв., Европейския съюз 

3. Кратко описание на предмета на поръч-
ката, а когато е приложимо - и количество 
или обем.

Доставка на образователни материали 
и  п р од у к т и ,  с п о р т н и  п о с о б и я ,
костюми, реквизити и декори“ в изпъл-
нение на Проект №BG05M2OP001-3.001
-0052 “Заедно можем“ с две обособени 
позиции:

4. Данни за обособените позиции, когато 
е приложимо.

О БО СО Б ЕНА  ПО ЗИЦИЯ  1  : 
„Доставка на образователни материали 
и продукти, спортни пособия и декори“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Доставка на 
ансамбли, костюми и реквизити”

5. Изисквания към личното състояние на 
участниците.

п о с оч е ни  с а  в  о бя вл е н и е то  и 
документацията

6. Критерии за подбор, които се отнасят 
до годността за упражняване на профе-
сионалната дейност, икономическото и 
финансовото състояние и техническите и 
професионалните способности.

-

7. Критерия за възлагане, а когато е 
приложимо, и показателите за оценка на 
офертите.

п о с оч е ни  с а  в  о бя вл е н и е то  и 
документацията

8. Допълнителна информация и други 
изисквания към изпълнението на поръчката, 
когато е приложимо.

п о с оч е ни  с а  в  о бя вл е н и е то  и 
документацията

9. Срок за подаване и място за получаване 
на офертите.

16:00 часа на 26.01.2017 г. в сградата на 
Община Балчик

10. Дата, час и място на отваряне на 
офертите.

10:00 часа на 27.01.2017 г. в сградата на 
Община Балчик

11. Обособени позиции. -

12. Орган, отговорен за процедурите по 
обжалване. КЗК

 Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2016-0008
За въпроси и допълнителна информация: Димитър Димитров, телефон 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 администрация - гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 0579 71046


