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ОБЩИНА БАЛЧИК
„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на 

СМР във връзка с реализацията на проект „Рехабилитация 
на част от пътната мрежа на община Балчик, с оглед запазване и 
развитие на нейната пропускателна способност“, финансиран със

 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 по-
ръчката.

„Упражняване на строителен надзор при изпъл-
нение на СМР във връзка с реализацията 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 „Инвестиции в създаването, подобрява-
нето или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от ПРСР (2014-2020)“

3. Условия, на кои-
то следва да отговарят 
участниците, включи-
телно изискванията за 
финансови и икономи-
чески условия, техни-
чески 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. 180 дни

6. Критерия за въз-
лагане, включително 
показателите за оценка 
и тяхната тежест.

Най-ниска цена

7. Дата и час на отва-
ряне на офертите. 26.02.2018 г. от 10:00 часа

8. Обособени пози-
ции, когато е прило-
жимо.

-

9. Друга информация, 
когато е приложимо. -
 

Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2018-0004

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 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 из-
ключение на случаите, при които поради технически 
причини или такива, свързани със защита на инфор-
мацията, 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 коми-
сиите 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 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

ОБЩИНA БАЛЧИК
На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 
27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по 
Протокол № 59; Решение № 268 по Протокол № 18/14.12.2017 г. на ОбС-Балчик и Заповед №34/19.01.2018 
г. на кмета на Община Балчик. 

1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под 
наем, съгласно предназначението си на:
- помещение /оптика/, с площ 8 м2, находящо се в „МЦ І“ ЕООД - публична общинска собственост, намиращ се в гр. 
Балчик, ул. „Д-р Златко Петков“ № 1, актувана с АОС № 217 от 22.02.1999 г.
2. Цел на конкурса: отдаване под наем на помещение /оптика/, находящо се в „МЦ І“ ЕООД, намиращ се в гр. Бал-
чик, ул. „Д-р Златко Петков“ № 1.
3. Начална годишна наемна цена:
234,24 лв. /двеста тридесет и четири лева и двадесет и четири стотинки/, без ДДС. Наемната цена на помещението 
е определена, съгласно т.3, 2-зона от Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и 
терени на територията на Община Балчик.
4. Срок на договора - 5 г.
5. Кандидатите за участие следва да:
5.1.са регистрирани по ТЗ с предмет на дейност оптика и търговия с оптични материали;
5.2. нямат задължения към Община Балчик.
6. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят следва да:
6.1.не променя предназначението на наетото помещение;
6.2.спазва предмета на дейност /оптика/.
Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 01.02.2018 г. до 
15.02.2018 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.
Крайният срок за приемане на депозит за участие е 15.02.2018 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. 
в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл. „21-септември“ № 6.
Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в 
отдел „Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности“, стая № 105.

 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова

ОБЩИНA БАЛЧИК
Стоматологичен кабинет в Гурково – под наем

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение 
№ 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и 
Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 59; Решение № 283 по Протокол № 18/14.12.2017 г. на 
ОбС-Балчик и Заповед №35/19.01.2018 г. на кмета на Община Балчик.
1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен кон-
курс за отдаване под наем, съгласно предназначението си на:
- медицински кабинет /стоматологичен/ с площ от 15,00 м2, находящ се на 1-ви етаж от двуетажна 
сграда /Здравна служба/ с идентификатор № 18160.501.255.1 по кад. карта на с. Гурково, цялата с 
площ от 164,00 м2-публична общинска собственост, актувана с АОС 430/10.12.2014 г.
2. Цел на конкурса: отдаване под наем на медицински кабинет /стоматологичен/ в Здравна служба, 
с. Гурково, съгласно предназначението, а именно за стоматологичен кабинет.
3. Начална годишна наемна цена:
57,60 лв. /петдесет и седем лева и шестдесет стотинки/, без ДДС, съгл. чл. 102, /4/ от ЗЛЗ и т.3, Зона 
4 от Тарифата за определяне на базисните наемните цени на общински помещения и терени на 
територията на Община Балчик.
4. Срок на договора - 5 г.
5. Кандидатите за участие следва да:
5.1. са регистрирани по ТЗ;
5.2. притежават диплом за завършено висше образование по дентална медицина;
5.3. осъществяват дейност-първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина;
5.4. нямат задължения към Община Балчик.
6. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят следва да:
6.1. използва горепосоченият имот, съгласно описаното предназначение;
6.2. да спазва предмета на дейност-осъществяване на първична извънболнична медицинска по-
мощ по дентална медицина.
Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 
01.02.2018 г. до 15.02.2018 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.
Крайният срок за приемане на депозит за участие е 15.02.2018 г. до 15,30 ч. и предложение на съ-
щата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл.“21-септември“ № 6.
Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна 
документация в отдел „Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности“, стая № 105.

За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова

ОБЩИНA БАЛЧИК
СЪОБЩЕНИЕ за абонаментните карти

Община Балчик уведомява, че от 05.02.2018 г. отново се приемат заявления за закупуване 
на абонаментни карти с намаление за вътрешноградския транспорт и/или в района на вилна зона до 
спирка „Орехите“. Документите се подават в отдел ГРАО /деловодство/ в Общинска администрация 

- гр. Балчик.

Сроковете за подаване на заявления за закупуване на абонаментни карти с намаление за вътрешно-
градски транспорт и/или в района на вилна зона до спирка „Орехите“ са както следва:
• за месец III, IV 2018 г. - от 05.02 до 16.02.2018 г.
• за месец V, VI, VII 2018 г. - от 28.03 до 11.04.2018 г.

Сроковете за издаване на картите в офиса на превозвача са, както следва:
• за месец III, IV 2018 г. - от 21.02 до 09.03 2018 г.
• за месец V, VI, VII 2018 г. - от 16.04 до 27.04.2018 г.

Не се разглеждат заявления, подадени след посочения краен срок за съответния период и/или без 
приложени копия на документи /разпореждане за отпускане на пенсия или решение на ТЕЛК за ос-
видетелстване на трайно намалена работоспособност - за хора с увреждания/.
Документи за закупуване на карта не е необходимо да подават пенсионери и хора с увреждания, 
които имат закупена карта за последното тримесечие на 2017г. Всички останали, които не са полз-
вали карта през последното тримесечие на 2017г., са длъжни, в горепосочените срокове, да проверят 
дали името им фигурира в списъка или да подадат документи за закупуване на карта в отдел ГРАО 
/деловодство/.
Всички правоимащи с експертни решения на ТЕЛК с изтекъл срок на валидност, е необходимо отно-
во да подадат заявление за закупуване на карта, към което да приложат копие на актуално решение 
на ТЕЛК.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик


