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Николай Филипов Колев
Номинация за „Общественик на годината”

В Община Балчик, а 
също така в регионален 
и в национален мащаб, 

ОБЩИНA БАЛЧИК
З А  П  О  В  Е Д 

№ 26/16.01.2018 г.
град Балчик  

  На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6 от Наредба за реда и условията за поставяне 
на преместваеми обекти на територията на община Балчик /приета с решение № 328 от 
25.01.2002 г./, чл. 24, ал. 3 от Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Балчик /приета с решение № 31 от 

22.12.2016 г./, във връзка с предстоящите празници ПЪРВИ МАРТ и ОСМИ МАРТ
 

О П Р Е Д Е Л Я М : 
I. Площи за търговия на открито с цветя и мартеници за периода от 12.02.2018 г. до 
10.03.2018 г., както следва :
1. Пл. „Рибарски“ - до автобусни спирки
2. Център  - до автобусна спирка  пл. „21-ви септември“
3. Пред мебелна къща „Круни“
4. Пл. „Възраждане“ - до автобусната спирка
5. ЖК „Балик“-  общински пазар
6. ЖК „Балик“ - до автобусна спирка /пред кафене „Шоколино“/
7. ЖК „Балик“ - пред търговски комплекс „Форум“
8. Кв. „Левски“ - до автобусна спирка /“Акапулко“/
II. Такса за ползване на местата в горепосочения период не се заплаща.
III. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Митко Петров - зам.- кмет на 
Община Балчик.
Настоящата заповед да се публикува в местния печат и сайта на общината и  се сведе до 
знанието на РУП - Балчик за сведение  и на  Общинско предприятие БКС за сведение 
и изпълнение .
 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик

2018-07/02.02.2018 г. - „Външна експертиза и услуги, свързани с 
управлението на проект „Рехабилитация на част от пътната мрежа 
на община Балчик, с оглед запазване и развитие на нейната про-
пускателна способност“, финансиран със средства по подмярка 
7.2 „Ин

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.18 от ЗОП

Публично състезание

1. Наименование на въз-
ложителя.

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

2. Обект, предмет и крат-
ко описание на поръчката.

“Външна експертиза и услуги, свързани с управлението на 
проект „Рехабилитация на част от пътната мрежа на община 
Балчик, с оглед запазване и развитие на нейната пропуска-

телна способност“, финансиран със средства по подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширява-
нето на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

ПРСР (2014-2020).
3. Условия, на които 

следва да отговарят учас-
тниците, включително из-
искванията за финансови 
и икономически условия, 
технически способности 
и квалификация, когато е 
приложимо.

посочени са в обявлението и документацията

4. Срок за подаване на 
офертите. 23.02.2018 г.

5. Срок на валидност на 
офертите. 180дни

6. Критерия за възлага-
не, включително показа-
телите за оценка и тяхната 
тежест.

икономически най-изгодната оферта

7. Дата и час на отваряне 
на офертите. 26.02.2018 г. от 10:00 часа

8. Обособени позиции, 
когато е приложимо. -

9. Друга информация, 
когато е приложимо. -
 

 Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2018-0005

За въпроси и допълнителна информация:   Димитър Димитров – директор д-я ТЕМ-
СЕ – 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.

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

1. всички решения, обявления и покани, свързани 
с откриването, възлагането, изпълнението и прекра-
тяването на обществените поръчки;
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2. документациите за обществени поръчки, с 
изключение на случаите, при които поради техни-
чески причини или такива, свързани със защита 
на информацията, не е възможно осигуряване на 
неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни 
средства;
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3. разясненията, предоставени от възложителите 
във връзка с обществените поръчки; -

4. протоколите и окончателните доклади на ко-
мисиите за провеждане на процедурите; -

5. договорите за обществени поръчки и рамко-
вите 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 обществени 
поръчки във връзка с осъществявания от нея пред-
варителен контрол.

-

9. Съобщения до участници по чл. 43, ал. 4 ЗОП -
10. Прекратяване възлагането на обществена 

поръчка по чл. 193 -
11. Отговорни лица за подаване на информация 

съгласно чл. 42. ал. 2
Пламена Мерджанова – телефон 

0579 71036

Николай Филипов Ко-
лев стана известен с ви-
сокия си политически 

рейтинг. На последните 
парламентарни избори 
през 2017 г. той полу-
чи от съгражданите си 
1365 преференции, а от 
областта – 1790. Малко 
не му достигна да стане 
народен представител, 
но събра много опит и 
мъдрост за по-нататъш-
ната борба за депутат-
ско място в Народното 
събрание. 
Николай Колев е пред-
седател на ОбС на БСП 
Балчик от октомври 
2013 г., а в партията е 
от 2003 г. Той активно 
работи за своя град и 
за своята община, още 
след завършване на 
Балчишката гимназия, 
казармата в Елхово и 
Икономическия универ-
ситет във Варна. Бил е 
счетоводител в коопе-
рациите в с.Дъбрава, 
с.Брястово, после става 
мениджър в Агенция за 

недвижими имоти „Ад-
рес”, където работи и 
сега. 
Роден е на 24 юни 1973 
г.в Балчик. Женен за 
мед.сестра Даниела Па-
найотова Колева. Има 
две деца: Филип и Жа-
нина, които са отлич-
ници и много активни 
в извънкласните форми 
на обучение.  
И като председател на 
ОбС на БСП, и като 
гражданин, се интере-
сува и съдейства на со-
циалната политика за 
развитие на Общината, 
за запазване на Болни-
цата, за активизиране 
на пенсионерските клу-
бове, за разширяване 
училищната спортна 
мрежа и  форми на со-
циален живот. Затова и 
номинацията му, съвсем 
естествено, идва от тези 
институции.

Маруся КОСТОВА

„Периодични доставки на ел. 
материали за нуждите
на Община Балчик“

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по 
чл.20 (3) от ЗОП

събиране на оферти с обява
 Обект на поръчката: “Периодични доставки на 
ел. материали за нуждите на Община Балчик”

Номер обществена поръчка в АОП: 9072587

За въпроси и допълнителна информация:   
Пламена Мерджанова – ст. юрисконсулт – 0579 
71036
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.

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 обществените 
поръчки;

-

2. документациите за 
обществени поръчки, 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;
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3. разясненията, предоставени 
от възложителите във връзка с 
обществените поръчки;

-

4. протоколите и окончателните 
доклади 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;
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8. становищата на Агенцията 
по обществени поръчки във 
връзка с осъществявания от нея 
предварителен контрол.

-

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

10. Прекратяване възлагането на 
обществена поръчка по чл. 193 -

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

Пламена 
Мерджанова – 
телефон 0579 

71036

„Сметосъбиране, сметопочистване, 
сметоизвозване и поддържане на чистотата на 
териториите за обществено ползване в селата 
Кранево, Оброчище, Рогачево и Църква, община 
Балчик за срок от 4 години“

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.18 от ЗОП
Открита процедура

1. Наименование на възложителя.
ОБЩИНА БАЛЧИК

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

2. Обект, предмет и кратко описание 
на поръчката.

“Сметосъбиране, 
сметопочистване, 
сметоизвозване и поддържане 
на чистотата на териториите за 
обществено ползване в селата 
Кранево, Оброчище, Рогачево 
и Църква, община Балчик за 
срок от 4 години”

3. Условия, на които следва 
да отговарят участниците, 
включително изискванията за 
финансови и икономически 
условия, технически способности и 
квалификация, когато е приложимо.

посочени са в обявлението и 
документацията

4. Срок за подаване на офертите. 07.03.2018 г.
5. Срок на валидност на офертите. 120 дни

6. Критерия за възлагане, 
включително показателите за 
оценка и тяхната тежест.

Оценка на техническото 
предложение – 30

Оценка на ценовото 
предложение – 70

Икономически най – изгодна 
оферта

7. Дата и час на отваряне на 
офертите. 08.03.2018 г. от 10:00 часа
8. Обособени позиции, когато е 
приложимо. -
9. Друга информация, когато е 
приложимо. -
 Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2018-0003
За въпроси и допълнителна информация:   Пламена Мерджанова – 
ст. юрисконсулт – 0579 71036
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.

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 
обществените поръчки;
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2. документациите за обществени поръчки, 
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;
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3. разясненията, предоставени от 
възложителите във връзка с обществените 
поръчки;

-

4. протоколите и окончателните доклади 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 
обществени поръчки във връзка с 
осъществявания от нея предварителен 
контрол.

-

9. Съобщения до участници по чл. 43, ал. 
4 ЗОП -
10. Прекратяване възлагането на 
обществена поръчка по чл. 193 -

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

Пламена 
Мерджанова – 
телефон 0579 

71036


