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ОБЩИНA БАЛЧИКОБЩИНA БАЛЧИК
ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪЗДУШЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД (ВЕ) 110 KV П/ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪЗДУШЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД (ВЕ) 110 KV П/
СТ „ВАРНА СЕВЕР“ - П/СТ „КАВАРНА“ С ДО 275 БРОЯ СТЪЛБАСТ „ВАРНА СЕВЕР“ - П/СТ „КАВАРНА“ С ДО 275 БРОЯ СТЪЛБА

ОБЯВАОБЯВА
За общественосттаЗа обществеността

  На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда (Обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 12 от 12 Февруари 2016 г.)среда (Обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 12 от 12 Февруари 2016 г.)
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
УВЕДОМЯВАУВЕДОМЯВА
всички заинтересовани физически и юридически лица, чевсички заинтересовани физически и юридически лица, че
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, 1618 гр. София, ул. „Цар Борис III“ № 201, тел.: 02/9696802, ЕИК 175201304, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, 1618 гр. София, ул. „Цар Борис III“ № 201, тел.: 02/9696802, ЕИК 175201304, 
има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV п/ст „Варна север“ - п/има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV п/ст „Варна север“ - п/
ст „Каварна“ с до 275 броя стълба“. ст „Каварна“ с до 275 броя стълба“. 
Характеристика на инвестиционното предложение:Характеристика на инвестиционното предложение:
1.      Резюме на предложението1.      Резюме на предложението
Целта на инвестиционното предложение на „ЕСО“ ЕАД е промяна в обема на изграждане на въздушен електропровод Целта на инвестиционното предложение на „ЕСО“ ЕАД е промяна в обема на изграждане на въздушен електропровод 
(ВЕ) 110 kV п/ст „Варна север“ - п/ст „Каварна“. (ВЕ) 110 kV п/ст „Варна север“ - п/ст „Каварна“. 
Промяната в технологията на изграждане на ВЛ се изразява в увеличаване броя на електропреносните стълбове с осем Промяната в технологията на изграждане на ВЛ се изразява в увеличаване броя на електропреносните стълбове с осем 
броя.броя.
2.      Промяната се налага във връзка с изготвена актуална метеорологична записка за цялото трасе на електропровода, 2.      Промяната се налага във връзка с изготвена актуална метеорологична записка за цялото трасе на електропровода, 
и установяване неблагоприятно  въздействие на обледенителни потоци в определени участъци от електропровода. Това и установяване неблагоприятно  въздействие на обледенителни потоци в определени участъци от електропровода. Това 
води до преработка на разпределението, увеличаване на броя на стълбовете в тези участъци и намаляване на междус-води до преработка на разпределението, увеличаване на броя на стълбовете в тези участъци и намаляване на междус-
тълбията.тълбията.
Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на 
инвестиционното предложениеинвестиционното предложение
Обектът е част от националната електропреносна мрежа.Обектът е част от националната електропреносна мрежа.
3. Местоположение на инвестиционното предложение  3. Местоположение на инвестиционното предложение  
Разгледани са множество варианти за трасе, като одобрения вариант е съобразен с ОУП на общ. Варна, заобикаля про-Разгледани са множество варианти за трасе, като одобрения вариант е съобразен с ОУП на общ. Варна, заобикаля про-
блемни имоти на МО и имоти с променено предназначение на територията на общ. Аксаково, както и защитени тери-блемни имоти на МО и имоти с променено предназначение на територията на общ. Аксаково, както и защитени тери-
тории по смисъла на Закона за защитените територии и в максимална степен Защитени зони по смисъла на Закона за тории по смисъла на Закона за защитените територии и в максимална степен Защитени зони по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие.биологичното разнообразие.
Трасето е съобразено с изискванията за рационално използване на земята и минимално увреждане на ландшафта, като се Трасето е съобразено с изискванията за рационално използване на земята и минимално увреждане на ландшафта, като се 
преминава основно през земеделски земи извън регулацията на населените места. преминава основно през земеделски земи извън регулацията на населените места. 
ВЕ 110 kV ще се изгради от начална точка  - п/ст „Варна север“ до крайна точка - п/ст „Каварна“. ВЕ 110 kV ще се изгради от начална точка  - п/ст „Варна север“ до крайна точка - п/ст „Каварна“. 
Трасето на ВЕ, вкл. сервитутната му зона, минава през терени, попадащи в землищата на следните населени места:Трасето на ВЕ, вкл. сервитутната му зона, минава през терени, попадащи в землищата на следните населени места:
Област Варна: Област Варна: 
Община Варна - землище на гр. Варна и с. КаменарОбщина Варна - землище на гр. Варна и с. Каменар
Община Аксаково - землищата на селата Куманово, Орешак, Кичево и Осеново.Община Аксаково - землищата на селата Куманово, Орешак, Кичево и Осеново.
Община Аксаково - землище на с. Осеново. Община Аксаково - землище на с. Осеново. 
Област Добрич: Област Добрич: 
Община Балчик - землищата на селата Кранево, Рогачево, Оброчище, Бобовец, Царичино, Гурково и град Балчик.Община Балчик - землищата на селата Кранево, Рогачево, Оброчище, Бобовец, Царичино, Гурково и град Балчик.
Община Каварна - землищата на селата Божурец и Селце и град Каварна.Община Каварна - землищата на селата Божурец и Селце и град Каварна.
4.      Природни ресурси, предвидени за използване по време  на строителството и експлоатацията (водоползване)4.      Природни ресурси, предвидени за използване по време  на строителството и експлоатацията (водоползване)
По време на строителството и експлоатацията на ИП няма да се използват природни ресурси. Не е предвидено водовзе-По време на строителството и експлоатацията на ИП няма да се използват природни ресурси. Не е предвидено водовзе-
мане за питейни, промишлени и други нужди.мане за питейни, промишлени и други нужди.
5. Отпадъци, които се очаква да се генерират, емисии на вредни вещества и отпадъчни води5. Отпадъци, които се очаква да се генерират, емисии на вредни вещества и отпадъчни води
Предвидените строително-монтажни дейности предполагат генерирането на строителни и битови отпадъци. По време Предвидените строително-монтажни дейности предполагат генерирането на строителни и битови отпадъци. По време 
на експлоатацията ще се генерират основно битови, строителни и производствени отпадъци. Генерираните по време на на експлоатацията ще се генерират основно битови, строителни и производствени отпадъци. Генерираните по време на 
строителството и експлоатацията отпадъци ще се събират, съхраняват и предават на външни фирми за последващо опол-строителството и експлоатацията отпадъци ще се събират, съхраняват и предават на външни фирми за последващо опол-
зотворяване и/или обезвреждане.зотворяване и/или обезвреждане.
Очакват се неорганизирани емисии от двигателите с вътрешно горене на техниката, която ще се използва при строител-Очакват се неорганизирани емисии от двигателите с вътрешно горене на техниката, която ще се използва при строител-
ството и поддръжката по време на експлоатация на ИП. ството и поддръжката по време на експлоатация на ИП. 
По време на строителството, експлоатацията, закриването и рекултивацията на ИП не се очаква генерирането на отпа-По време на строителството, експлоатацията, закриването и рекултивацията на ИП не се очаква генерирането на отпа-
дъчни води.дъчни води.
  
Подробна информация е налична на сайта на Възложителя: http://www.tso.bg/Подробна информация е налична на сайта на Възложителя: http://www.tso.bg/
  
Лице за контакти:  Ангелин Цачев, тел: 0889635326, е-mail: a.tsachev@eso.bg.Лице за контакти:  Ангелин Цачев, тел: 0889635326, е-mail: a.tsachev@eso.bg.

Писмени становища, мнения и препоръки могат да се предоставят в сградата на „Електроенергиен систе-Писмени становища, мнения и препоръки могат да се предоставят в сградата на „Електроенергиен систе-
мен оператор“ ЕАД, гр. София ул. „Цар Борис III“ № 201, сградата на РИОСВ-Варна на адрес гр. Варна, мен оператор“ ЕАД, гр. София ул. „Цар Борис III“ № 201, сградата на РИОСВ-Варна на адрес гр. Варна, 
ул.“Ян Палах“№4, и сградата на Община Балчик на адрес  гр.  Балчик,    площад „21септември“ №6ул.“Ян Палах“№4, и сградата на Община Балчик на адрес  гр.  Балчик,    площад „21септември“ №6

ОБЩИНA БАЛЧИКОБЩИНA БАЛЧИК
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА 
НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В РАЙОНА НА С. СЕНОКОСНА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В РАЙОНА НА С. СЕНОКОС

На основание чл.68 от НОРПУРОИ на Общински съвет-Балчик и Заповед № На основание чл.68 от НОРПУРОИ на Общински съвет-Балчик и Заповед № 
412/12.05.2017г. на Кмета на община Балчик. 412/12.05.2017г. на Кмета на община Балчик. 
     Община Балчик обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на      Община Балчик обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на 
поземлени имоти както следва:поземлени имоти както следва:
1.1. Имот с идентификатор 66250.31.142 по кадастралната карта и кадастрал-1.1. Имот с идентификатор 66250.31.142 по кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри на с.Сенокос, одобрени със Заповед №300-5-97/06.11.2003год. на ните регистри на с.Сенокос, одобрени със Заповед №300-5-97/06.11.2003год. на 
Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на 
трайно ползване: лозе, с площ от 503 кв.м., актуван с Акт за частна общинска трайно ползване: лозе, с площ от 503 кв.м., актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 4691/21.11.2016год., на цена не по-ниска от 900,00 лева /девет-собственост № 4691/21.11.2016год., на цена не по-ниска от 900,00 лева /девет-
стотин  лева/, като начална цена за целия имот на спечелилите търга, физически стотин  лева/, като начална цена за целия имот на спечелилите търга, физически 
или юридически лица.или юридически лица.
1.2. Имот с идентификатор 66250.31.151 по кадастралната карта и кадастрал-1.2. Имот с идентификатор 66250.31.151 по кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри на с.Сенокос, одобрени със Заповед №300-5-97/06.11.2003год. на ните регистри на с.Сенокос, одобрени със Заповед №300-5-97/06.11.2003год. на 
Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на 
трайно ползване: лозе, с площ от 467 кв.м., актуван с Акт за частна общинска трайно ползване: лозе, с площ от 467 кв.м., актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 4698/21.12.2016год., на цена не по-ниска от 836,00 лева /осем-собственост № 4698/21.12.2016год., на цена не по-ниска от 836,00 лева /осем-
стотин тридесет и шест лева/, като начална цена за целия имот на спечелилите стотин тридесет и шест лева/, като начална цена за целия имот на спечелилите 
търга, физически или юридически лица.търга, физически или юридически лица.
Търгът ще се проведе на 06.06.2017 год. / вторник / от 10 часа в залата на общин-Търгът ще се проведе на 06.06.2017 год. / вторник / от 10 часа в залата на общин-
ска администрация -Балчик на адрес: площад „21-ви Септември“ № 6.                   ска администрация -Балчик на адрес: площад „21-ви Септември“ № 6.                   
     Закупуване на тръжни книжа: всеки работен ден от 22.05.2017 г. до 14 часа на      Закупуване на тръжни книжа: всеки работен ден от 22.05.2017 г. до 14 часа на 
02.06.2017 г. на касата на общинска администрация - Балчик, ет.І.02.06.2017 г. на касата на общинска администрация - Балчик, ет.І.
          Заявления за участие, комплектовани с изискуемите документи и документ           Заявления за участие, комплектовани с изискуемите документи и документ 
за внесения депозит се подават в срок до 15.00 часа на 02.06.2017г. на информа-за внесения депозит се подават в срок до 15.00 часа на 02.06.2017г. на информа-
ционня център на община Балчик.ционня център на община Балчик.
     Оглед на обекта може да бъде извършен всеки работен ден от 10 до 12 часа,      Оглед на обекта може да бъде извършен всеки работен ден от 10 до 12 часа, 
в периода от 29.05.2017год. до 01.06.2017год.в периода от 29.05.2017год. до 01.06.2017год.
     Телефон за справки: 0579/ 7 10 63 - М. Мицев - главен експерт ОПФ       Телефон за справки: 0579/ 7 10 63 - М. Мицев - главен експерт ОПФ  

Подробна информация е налична на сайта на Възложителя: http://www.tso.bg/Подробна информация е налична на сайта на Възложителя: http://www.tso.bg/
  
Лице за контакти:  Ангелин Цачев, тел: 0889635326, е-mail: a.tsachev@eso.bg.Лице за контакти:  Ангелин Цачев, тел: 0889635326, е-mail: a.tsachev@eso.bg.

Писмени становища, мнения и препоръки могат да се предоставят в сградата на Писмени становища, мнения и препоръки могат да се предоставят в сградата на 
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, гр. София ул. „Цар Борис III“ № „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, гр. София ул. „Цар Борис III“ № 
201, сградата на РИОСВ-Варна на адрес гр. Варна, ул.“Ян Палах“№4, и сградата 201, сградата на РИОСВ-Варна на адрес гр. Варна, ул.“Ян Палах“№4, и сградата 
на Община Балчик на адрес  гр.  Балчик,    площад „21септември“ №6на Община Балчик на адрес  гр.  Балчик,    площад „21септември“ №6

ОБЩИНA БАЛЧИКОБЩИНA БАЛЧИК
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА 
ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-
Балчик,приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик ,  изм. и доп. с Балчик,приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик ,  изм. и доп. с 
Решение 748/17.02.2011 г.; Решения  № 674 от 25.09.2014 г.,Решение № 920 Решение 748/17.02.2011 г.; Решения  № 674 от 25.09.2014 г.,Решение № 920 
от17.09.2015 г., Решения  № № 122, 123, 124, 125, 126 от 25.04.2017 г. на Об-от17.09.2015 г., Решения  № № 122, 123, 124, 125, 126 от 25.04.2017 г. на Об-
щински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 437/19.05.2017 г. на Кмета щински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 437/19.05.2017 г. на Кмета 
на Община Балчик.на Община Балчик.
ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имо-ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имо-
ти, частна общинска собственост, както следва:ти, частна общинска собственост, както следва:
1.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ V, кв. 46 по ПУП на град Бал-1.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ V, кв. 46 по ПУП на град Бал-
чик, община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.222 по кадастралната чик, община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.222 по кадастралната 
карта на град Балчик,  с площ 484.00 м2, при начална цена за провеждане на карта на град Балчик,  с площ 484.00 м2, при начална цена за провеждане на 
търга 9 680 лева /девет хиляди шестстотин и осемдесет лева/ без ДДС.търга 9 680 лева /девет хиляди шестстотин и осемдесет лева/ без ДДС.
         2.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ VІ, кв. 46 по ПУП на град          2.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ VІ, кв. 46 по ПУП на град 
Балчик, Община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.223 по кадастрална-Балчик, Община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.223 по кадастрална-
та карта на град Балчик,  с площ 480.00 м2, при начална цена за провеждане та карта на град Балчик,  с площ 480.00 м2, при начална цена за провеждане 
на търга 9 600 лева /девет хиляди шестстотин  лева/ без ДДС.на търга 9 600 лева /девет хиляди шестстотин  лева/ без ДДС.
         3.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ VІІ, кв. 46 по ПУП на град          3.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ VІІ, кв. 46 по ПУП на град 
Балчик, Община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.224 по кадастрална-Балчик, Община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.224 по кадастрална-
та карта на град Балчик,  с площ 451.00 м2, при начална цена за провеждане та карта на град Балчик,  с площ 451.00 м2, при начална цена за провеждане 
на търга 9 020 лева /девет хиляди и двадесет лева/ без ДДСна търга 9 020 лева /девет хиляди и двадесет лева/ без ДДС
         4.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ VІІІ, кв. 46 по ПУП на          4.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ VІІІ, кв. 46 по ПУП на 
град Балчик, Община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.225 по кадас-град Балчик, Община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.225 по кадас-
тралната карта на град Балчик,  с площ 457.00 м2, при начална цена за про-тралната карта на град Балчик,  с площ 457.00 м2, при начална цена за про-
веждане на търга 9 140 лева /девет хиляди сто и четиридесет  лева/ без ДДС. веждане на търга 9 140 лева /девет хиляди сто и четиридесет  лева/ без ДДС. 
         5.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ V, кв. 50 по ПУП на град          5.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ V, кв. 50 по ПУП на град 
Балчик, Община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.252 по кадастрална-Балчик, Община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.252 по кадастрална-
та карта на град Балчик,  с площ 414.00 м2, при начална цена за провеждане та карта на град Балчик,  с площ 414.00 м2, при начална цена за провеждане 
на търга 9 108 лева /девет хиляди сто и осем лева/ без ДДС.на търга 9 108 лева /девет хиляди сто и осем лева/ без ДДС.
         6.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ХІІІ, кв. 50 по ПУП          6.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ХІІІ, кв. 50 по ПУП 
на град Балчик, Община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.260 по ка-на град Балчик, Община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.260 по ка-
дастралната карта на град Балчик,  с площ 409.00 м2, при начална цена за дастралната карта на град Балчик,  с площ 409.00 м2, при начална цена за 
провеждане на търга 9 407 лева /девет хиляди четиристотин и седем лева/ провеждане на търга 9 407 лева /девет хиляди четиристотин и седем лева/ 
без ДДС.     без ДДС.     
         7.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ІІІ, кв.1046 по ПУП на          7.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ІІІ, кв.1046 по ПУП на 
град Балчик, Община Балчик, представляващ ПИ 02508.74.246 по кадастрал-град Балчик, Община Балчик, представляващ ПИ 02508.74.246 по кадастрал-
ната карта на град Балчик, с площ 338.00 м2, при начална цена за провеждане ната карта на град Балчик, с площ 338.00 м2, при начална цена за провеждане 
на търга 8 375.00 лева /осем хиляди триста седемдесет и пет лева/ без ДДС.на търга 8 375.00 лева /осем хиляди триста седемдесет и пет лева/ без ДДС.
          Търгът ще се проведе на 14.06.2017 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Бал-          Търгът ще се проведе на 14.06.2017 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Бал-
чик в сградата на пл. „21 септември“  № 6.чик в сградата на пл. „21 септември“  № 6.
 Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 29.05.2017  г. до  Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 29.05.2017  г. до 
13.06.2017 г. на касата на ОбА - Балчик.13.06.2017 г. на касата на ОбА - Балчик.
Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по по-Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по по-
сочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на сочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 13.06.2017 г.13.06.2017 г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава 
в срок до 16.00 ч. на  13.06.2017 г. в Информационния център на Община в срок до 16.00 ч. на  13.06.2017 г. в Информационния център на Община 
Балчик. Балчик. 

                    За справки : тел. 7-10-41 Караиванова, Денева      За справки : тел. 7-10-41 Караиванова, Денева      

“Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален “Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален 
патронаж, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без патронаж, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без 
увреждания и Детски градини на територията на Община Балчик” увреждания и Детски градини на територията на Община Балчик” 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.18 от ЗОПОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.18 от ЗОП
Открита процедураОткрита процедура

1. Наименование на възложителя. ОБЩИНА БАЛЧИК
гр. Балчик, пл. “21-ви септември” № 6

2. Обект, предмет и кратко описание на 
поръчката.

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дома-
шен социален патронаж, Център за настаняване от семеен 
тип за деца и младежи без увреждания и Детски градини 

на територията на 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 в обявлението и документацията

4. Срок за подаване на офертите. До 16.00 часа на 19.06.2017г.
5. Срок на валидност на офертите. Не по-кратък от 90 дни
6. Критерия за възлагане, включително по-

казателите за оценка и тяхната тежест. Най-ниска цена

7. Дата и час на отваряне на офертите. 10.00 часа на 20.06.2017г.

8. Обособени позиции, когато е приложимо.

1. Месо и месни продукти – Позиция 1
2. Плодове и зеленчуци в прясно състояние, консерви и 

подправки – Позиция 2 
3. Мляко и млечни продукти, яйца – Позиция 3
4. Хляб, хлебни, мелничарски и сладкарски изделия – 

Позиция 4
9. Друга информация, когато е приложимо. -

 
Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2017-0004
За въпроси и допълнителна информация:   Татяна Василева – главен специалист СД, телефон 0579 71054
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


