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Областното и общински ръководства на ПП ГЕРБ в област Добрич участваха 
в проведената днес в НДК Национална работна среща. На нея председателят на 
партията Бойко Борисов посъветва всички присъстващи да акцентират какво е 
направено до този момент. „Никога не е имало толкова голяма борба с корупцията. 
Контрабандата от 34% стана 5%. Намалихме с 7% външния дълг. Направихме АМ 
„Тракия“, „Струма“, предстои да завършим и „Хемус“. Санирахме хиляди блокове, 
направихме метро, направихме Южната дъга“, ремонтирахме „Витошка“. Няма 
град, в който нещо да не е направено“, подчерта още той. Борисов допълни, че 
Българското председателство на Съвета на ЕС е било най-успешното такова 
досега и сподели, че през март месец ще бъдат направено наведнъж нови 5 копки на 
АМ „Хемус“.
Зам.-председателят на ГЕРБ и председател на ПГ на партията Цветан Цветанов на 
свой ред отбеляза, че номинационните събрания на ПП ГЕРБ за избор на кандидати 
за кметове и общински съветници ще започнат след края на европейските избори. 
ветанов.

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 по-
ръчката.

“Доставка на нетна елек-
трическа енергия и избор на 
координатор на балансираща 
група за обектите 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 са в обявлението и 
документацията

4. Срок за подаване на офертите. 19.02.2019 г.
5. Срок на валидност на офертите. 6 месеца
6. Критерия за възлагане, включително пока-

зателите за оценка и тяхната тежест.
Оценка на ценовото 
предложение – 100

7. Дата и час на отваряне на офертите. 10 часа на 20.02.2019 г.
8. Обособени позиции, когато е приложимо. -
9. Друга информация, когато е приложимо. -

 
Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2019-0005
За въпроси и допълнителна информация:   Емил Томов - главен юрис-
консулт - 0579 7 10 36
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно 
на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември“ № 6, Об-
щинска 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, из-
пълнението и прекратяването на общест-
вените поръчки;
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2. документациите за обществени по-
ръчки, с изключение 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 въз-
ложителите във връзка с обществените 
поръчки;

-

4. протоколите и окончателните доклади 
на комисиите за провеждане на процеду-
рите;

-

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 по-
каните до определени лица; -

8. становищата на Агенцията по общест-
вени поръчки във връзка с осъществявания 
от нея предварителен контрол.

-

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

10. Прекратяване възлагането на об-
ществена поръчка по чл. 193 -

11. Отговорни лица за подаване на ин-
формация съгласно чл. 42. ал. 2 Емил Томов - 0579 7 10 36
 

О Б Я В Л Е Н И Е

     На основание чл.128 ал.1 от ЗУТ Община Балчик 
обявява на заинтересуваните собственици, че e изработен 
ПУП-Парцеларен план за обект “Отвеждащ колектор след 
ПСОВ Албена” преминаващ през землището на с.Кранево, 

община Балчик.
     Проекта се намира в отдел “Териториално селищно устройство и 

общинска собственост” , община Балчик.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване 
в “Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по ПУП-ПП към 

община Балчик.

МБАЛ-Балчик” ЕООД гр. Балчик, 
Търси да назначи специалисти:

      Невролог специалист
      Ендокринолог

      Операционна сестра
За контакт: 0579/ 72238

CV- на адрес : mbal_balchik@abv.bg

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – Б А Л Ч И К

П  О  К  А  Н  А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 29.01.2019 година от 9.ºº часа, в 
залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на 
общински съвет - Балчик, при следния
Д н е в е н  р е д:
1. Отмяна на Решение 492 по Протокол № 33 от заседание на Общински съ-

вет Балчик проведено на 18.12.2018 година, с което се дава съгласие максималния размер на 
вътрешния безлихвен заем от 700 000 лева, да бъде погасен от „Други сметки и дейности” 
(набирателната сметка) на Община Балчик.

Вносител: Илиян Станоев – председател на ОбС Балчик
2. Приемане промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията 
на Община Балчик, публикувани на интернет страницата на Община Балчик на основание 
чл.26, ал.2 от ЗНА. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
3. Одобряване на разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на би-
товите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено 
ползване за  2019  година, съгласно приложена  План - сметка за разходите по чл. 66, ал.1 от 
ЗМДТ, публикувани на  интернет страницата на Община Балчик на основание чл.66, ал.3, т.2 
от ЗМДТ в срока по чл.69, ал.2 от АПК.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
4. Приемане Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост през 2019 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
5. Приемане на сборен бюджет на Община Балчик за 2019 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
6. Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на 
община Балчик  и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.10.2018г. до 31.12.2018г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
7. Отдаване под наем на терен с площ от 60.00 кв.м., публична общинска собственост, находя-
ща се в с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
8. Отдаване под наем на помещения, публична общинска собственост,
находящи се в с. Дропла, Здравна служба.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
9. Продажба чрез търг на ПИ № 67951.501.952 по кад. карта на с. Соколово.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
10. Продажба чрез търг на ПИ № 67951.501.953 по кад. карта на с. Соколово.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
11. Приемане на Решение за одобряване на извънсъдебна спогодба и за безвъзмездно предос-
тавяне на идеална част от имот – общинска собственост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
12. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД
13. Разни

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински 
съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.  

ИЛИЯН СТАНОЕВ,   
Председател 

на ОбС-Балчик


