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Структурата на ГЕРБ-
Балчик проведе отчетно-
изборно събрание в из-
пълнение на решение на 
Изпълнителната комисия 
на ГЕРБ от 21.03.2018 г. 
То започна с едноминут-
но мълчание в памет на 
жертвите при тежката 
катастрофа на автомаги-
страла „Тракия“.
Гости на събранието бяха 
народните представите-
ли Даниела Димитрова и 
Пламен Манушев, който 
е и областен координатор 
на партията.
Общинският ръководи-
тел Илиян Станоев от-
чете дейността на пар-
тийната организация. 
Подчерта добрите из-
борни резултати, които 
ГЕРБ-Балчик получи на 
частичните местни из-
бори през 2016 г. и зна-
чимото увеличение на 
получените гласове. В 
резултат на това партията 
има петима общински съ-
ветници и председател на 
Общинския съвет. Най-
важното е, че групата на 
ГЕРБ в местния парла-
мент остана единна, ак-

центира Станоев. Повече 
срещи с жителите на Об-
щина Балчик и увелича-
ване на членската маса 

са сред задачите, които 
организацията на ГЕРБ 
си е поставила.
Той благодари на народ-

ните представители за 
подкрепата, която оказ-
ват за реализацията на 
важни за общината про-
екти, като ремонта на 
канализационната мрежа 
на село Оброчище, МИГ 
Балчик-Генерал Тошево 
и МИРГ Шабла-Каварна-
Балчик и други.
Бяха издигнати три номи-
нации за общински ръко-
водител и две за органи-
зационен секретар. За 
членове на общинското 
ръководство бяха напра-
вени десет предложения.
Решението за общин-
ското ръководство ще 
бъде утвърдено от ИК на 
ГЕРБ.

ГЕРБ-Балчик проведе
 отчетно-изборно събрание

Вицеадмирал Пламен Манушев представи 
България на Парламентарната среща на 

върха в Букурещ
Ръководителят на бъл-
гарската делегация 
в Парламентарната 
асамблея на НАТО и 
заместник-председател 
на Комисията по външ-
на политика вицеадми-
рал Пламен Манушев 
представи България в 
Парламентарната сре-
ща на върха в Букурещ 
(Б9).
Форумът се проведе 
по инициатива на пре-
зидента на румънския 
Сенат Калин Попеску-
Търичану и на маршала 
на Сената на Република 
Полша Станислав Кар-
цевски.
Срещите на върха на 
страните от Източ-
ния фланг на НАТО са 
стартирали през 2015 
година, като до момен-
та са били на ниво пре-
зиденти на държавите и 
министри на външните 
работи. За първи път 
от 17 до 19 април в Бу-
курещ се състояха за-
седания на Парламен-
тарната среща на върха 
(Б9). В тях участваха 
делегации от България, 
Чешката република, 
Естония, Латвия, Лит-
ва, Полша, Словакия 
, Румъния и Унгария, 
както и почетни гости 
от Франция и НАТО.

Целта на форума бе по-
вишаване на видимост-
та на парламентарната 
дипломация и нейната 
роля в сигурността и 
отбраната.
При откриването на 
събитието обръщения 
отправиха президен-
тът на Румъния Клаус 
Йоханис, маршалът на 
Сената на Република 
Полша Станислав Кар-
чевски, председателят 
на Сената на Франция 
Жерар Ларше, предсе-
дателят на Сената на 
Румъния Калин Попе-
ску Търичану, предсе-
дателят на Камарата 
на представителите 

Ливиу Драгня, предсе-
дателят на литовския 
парламент Викторас 
Пранцкетис, върхов-
ният главнокомандващ  
на обединените въоръ-
жени сили на НАТО 
в Европа ген. Къртис 
Скапароти, председа-
телят на Парламентар-
ната асамблея на НАТО 
Паоло Алли.
Дневният ред на пар-
ламентарната среща 
на високо равнище се 
фокусира върху въпро-
си, свързани с общите 
отговорности в рамки-
те на НАТО, борбата 
с тероризма, военната 
мобилност, възприема-

нето на заплахите, пред 
които са изправени 
страните участнички, 
укрепването на отбра-
ната и т.н.
Вицеадмирал Пламен 
Манушев, като пред-
ставител на България, 
се спря главно на въ-
просите да военната 
мобилност и промени-
те на законодателство-
то в тази насока.
В изказването си пред-
седателят на Сената на 
Румъния Калин Попе-
ску-Търничану комен-
тира парламентарното 
сътрудничество във 
формат Б9 и неговото 
значение в бъдеще.

2018-16/19.04.2018 г. - „Упражняване на строителен надзор при 
изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект „Раз-
ширение и рехабилитация на водопроводната и канализационна 
мрежа на с. Оброчище, община Балчик““

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.

Упражняване на 
строителен надзор при 

изпълнение на СМР във 
връзка с реализацията 
на проект „Разширение 

и рехабилитация на 
водопроводната и  

канализационна мрежа 
на с. Оброчище, община 

Балчик“
3. Условия, на които следва да отговарят 

участниците, включително изискванията за 

финансови и икономически условия, техни-

чески способности и квалификация, когато е 

приложимо.

посочени са в обявлението и 

документацията

4. Срок за подаване на офертите. 11.05.2018 г.
5. Срок на валидност на офертите.  
6. Критерия за възлагане, включително пока-

зателите за оценка и тяхната тежест.
Най-ниска цена

7. Дата и час на отваряне на офертите. 14.05.2018 г. от 11:00 часа
8. Обособени позиции, когато е приложимо. -
9. Друга информация, когато е приложимо. -

 

Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2018-0010

За въпроси и допълнителна информация:   Димитър Димитров – директор 
д-я ТЕМСЕ – 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: как да процедират участниците в процедурите по 
обществените поръчки с Единният европейски документ за обществени 
поръчки (ЕЕДОП)

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

1. всички решения, обявления и покани, 
свързани с откриването, възлагането, изпъл-
нението 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 оси-
гуряване на неограничен, пълен и пряк достъп 
чрез електронни средства;
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3. разясненията, предоставени от възложи-
телите 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 при-
ложенията към тях;

-

6. допълнителните споразумения за изме-
нения 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, ст. 
юрисконсулт, 

телефон 0579 71036

 


