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ПУБЛИЧНА ПОКАНА за представяне на оферти
Предмет на поръчката: Специализиран превоз на ученици до 16 - годишна
възраст от с.Църква, с. Генерал Кантарджиево, с.Рогачево и с.Кранево до
СОУ “Хр. Смирненски” с.Оброчище през учебната 2013/2014" по следните
маршрути:
/Продължава от стр. 3/
- Оброчище - Църква - Оброчище
- Оброчище - Генерал Кантарджиево - Рогачево - Оброчище
- Оброчище - Кранево - Оброчище
Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 26.08.2013 г.
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адреса
на Общинска администрация - гр. Балчик - пл. „21-ви септември” № 6, лице за приемане на
оферти Красимира Костова - мл. експерт Община Балчик, тел: 0579/ 7-10-46.
За въпроси и допълнителна информация: Татяна Василева - гл. специалист СД,
тел: 0579/7-10-54.

Ìîáèëíà òåëåôîííà óñëóãà
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за представяне на оферти
Предмет на поръчката „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна
услуга клас „GSM” и свързани специализирани услуги и доставки по
ползването на мобилни телефонни мрежи за нуждите на Общинска
администрация- гр. Балчик”
Краен срок за получаване на оферти: 16:00 часа на 23.08.2013 г.
Лице за приемане на офертите - Красимира Костова, тел: 0579 7 10 46

Îòíîâî çà áàë÷èøêîòî Åíåðãî, ÂèÊ
è íåëåãàëíèòå òàêñèòà
Забележка:
- Със символи “ * “ и “ ** ” са отбелязани сезонните маршрутни разписания * - зимно и ** - лятно,
всички останали се изпълняват целогодишно
- Градска линия №3 часовете от Ново гробище 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 16.00 и от пл.Рибарски
08.30, 09.30, 12.30, 13.30, 16.30 се изпълняват без събота и неделя през периода 01.09-30.06
При следните условия, съгласно офертата за участие:
1. Социални облекчения, извън предвидените в нормативни актове;
за пътуване по вътрешноградския транспорт с абонаментни карти
- 20% намаление за ученици, студенти и докторанти в редовна форма на обучение и лица,
получаващи пенсия, навършили възраст по чл.68, ал.1-3 от кодекса за социално осигуряване.
за пътуване по междуселищния транспорт с абонаментни карти
- 50% намаление за ученици, студенти и докторанти в редовна форма на обучение и лица,
получаващи пенсия, навършили възраст по чл.68, ал.1-3 от кодекса за социално осигуряване
2. Цената на билети и карти по направления, в момента на подписване на договора :
Вътрешно градски транспорт по линии №1, №2, №3 и №4 0.80 лв.
Балчик - Рогачево 4.00 лв.
Албена - Варна
5.00 лв.
Николай Ангелов, Кмет на Община Балчик

Îáùåñòâåíà ïîðú÷êà
С ПРЕДМЕТ: „Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане с 2
обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на обзавеждане,
Обособена позиция 2: Доставка на съоръжения и оборудване”
ЗА ПРОЕКТ: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната
с тях инфраструктура на територията на Община Балчик”, договор за
безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-03/2010/005,
осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие»
2007-2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”,
операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях
инфраструктура”
КРАЕН СРОК за закупуване на документацията: до 16.00 часа на 03.09.2013 г.
КРАЕН СРОК за подаване на искания за разяснения: до 16.00 часа на 03.09.2013 г.
КРАЕН СРОК за предаване на офертите: до 16.00 часа на 10.09.2013 г.
Необходимите документи могат да се закупят от касата на Общината.

Така се случи, че „балчишкото Енерго” отново е
енергично, може би еднолично реши да смени работното време на двете каси в нашия град, сега е от 7 до 11 ч.
и от 12 до 15.30 часа.
Това е времето, когато трябва да заплатим сметките си,
състоящи се от два кода, две
тарифи и забележете – за седем преносни услуги. Това
са решили стратезите на ел.
дружеството. При тези обстоятелства ние трябва да избягаме от работа, с риск да я
загубим (или да си вземем
неплатен отпуск). Ако не
спазим срока, ел. токът ни
ще бъде спрян 10 дни след
обявената дата, която е по-

различна за районите в града, съгласно ОУ и ДПЕЕ (незнайно какво означават тези
абревиатури). След като ни
отрежат тока, трябва да заплатим скачването с ел. мрежата, очаквайки ел. монтьорите в удобно за тях време, а
монтьорите са много стриктни, когато трябва да ни изключат ел. енергията.
И в двете каси стоим прави като осъдени, които чакат
да им постановят присъдата. Настоявам да се сложат
пейки за чакащите, които в
болшинството си са в третата възрастова група. Нали
трябва да се мисли и за потребителите? Събирането на
таксите за вода е много удобно, защото става след работно време, след предварително съобщение от инкасатора. Така трябва да бъде и с
тока.
Как господа от Енергото
се справяте с незаконно скачилите се от кв. „Изток” и кв.
„Изгрев”?
Тръгвам към спирката и
виждам отново нелегалните

таксита да изпреварват с 2
минути лицензираните превозвачи. Когато се появиха
ДАИ и КАТ, изведнъж всички нелегални таксита се стопиха. Дали това не е чудо за
3 дни! Все пак, на паркинга
на Георги Георгиев до “Папас-олио” има спрени 8 нелегални таксита. Дали ще ги
видим отново по пътищата
на Балчик? Скоро научих, че
в Петрич, независимо от коя
до коя точка пътуваш с такси, цената е 1 лв., а на километър във Велинград денонощно се плащат 0.70 лв. на
километър.
Така се случи, че един настоящ местен депутат, много духовит и уважаван лекар, след поредния ми инсулт, наред с другите илачи
, ми даде и хапчета „ НЕВОЛЕН”. Замислих се дали и
съвременните фармаколози
нямат нещо общо с Волен
Сидеров. Целият ни живот е
политика. А политика служба не тика – казва народът
и е много прав.
Георги ЙОВЧЕВ

Âîäåùàòà Äåíèöà Äèìèòðîâà ñå îìúæè

Ïóáëè÷åí òúðã ñ òàéíî íàääàâàíå
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик;
Решение № 365 от 30.05.2013 г. на Общински Съвет Балчик и във връзка
със Заповед №877/09.08.2013 г. на Кмета на Община Балчик.
ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим
имот, частна общинска собственост, както следва:
Кафе-аперитив, представляващ едноетажна масивна сграда с площ 143.00
м2, с идентификатори 66250.501.408.3 и 66250.501.408.4 по кадастралната
карта на с. Сенокос, ведно с прилежащо дворно място с площ от 842.00 м2, представляващо
идеална част от ПИ № 66250.501.408 по кадастралната карта на с. Сенокос, община Балчик
/част от УПИ № ІІІ, кв. 15 по ПУП на с. Сенокос/, целия с площ 1 074.00 м2, при начална
цена 19 650.00 лв. /деветнадесет хиляди шестстотин и петдесет лева/, без ДДС.
Търгът ще се проведе на 10.09.2013 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на
пл.”21 септември” № 6.
Закупуването на тръжни книжа всеки работен ден от 19.08.2013 до 5.09.2013 г. на касата
на ОбА - Балчик.
Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в
тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 ч. на 09.09.2013 г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до
16.00 ч. на 09.09.2013 г. в Информационния център на Община Балчик.
За справки: тел. 7-10-41 Караиванова, Петкова

Водещата на тазгодишното издание на фестивала „Balchik Classic Days” – чаровната и
прекрасно владееща английски език Деница Димитрова (арфа) се омъжи за своя колега
Ищван Кацари (валдхорна). Те свирят от няколко години в „Средиземноморски квинтет” и
бяха прекрасни в изпълненията си в четвъртата фестивална вечер. Сега предстои да
продължат договора си в Ливанската филхармония в Бейрут. Да пожелаем на младото
семейство здраве и успехи на световния концертен подиум.
Георги ЙОВЧЕВ

