
ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА 

На 26 декември, късно 
вечерта, завърши тради-
ционният коледен бридж 
празник на град Добрич, 
който се провежда вече по-
вече от 25 години във вто-
рия празничен коледен ден.

26 двойки и 10 отбора 
от цялата страна и от Ру-
мъния, както и специално 
пристигнали български 
състезатели от Полша и 
Белгия, си оспорваха вкус-
ните награди, подаръците 
и купите, които получиха 
сред свършване на емоцио-
налните срещи.

В двойковия турнир с 
шампионските награди ли-
куваха световно известните 
бридж майстори от Варна 
Илко Попов и Пламен Хри-
стов /Пламбата/,следвани 

от рутинираната румънска 
двойка Мариус Джорджес-
ку /изпълнителен директор 
на румънската бридж фе-
дерация/ и Драгош Лесан.
Третото място бе заето от 
друга варненска двойка 
Антон Андонов и Марк 
Андонов.

Много оспорвано пре-
минаха срещите в отбор-
ния турнир, където едва в 
последния седми кръг се 
оформи крайното класи-
ране. Шампиони станаха 
представителите на отбор 
„Далия“-Маргарита Бори-
сова и Теодора Пенева от 
Варна и Тошко Николов 
и Янко Янков от Разград. 
Втори е отборът „Радков 
2“/Варна-Добрич/ , с ка-
питан Станислав Недков, а 

трети също е варненски от-
бор, с капитан Илко Попов.

Организаторите от 
спортен клуб „Дама купа“ 
изказват гореща благо-
дарност на г-н Лъчезар 
Тодоров от Добрич, оси-
гурил коледното прасен-
це за шампионите и на 
домакините от хотелски 
комплекс‘‘Грийн Палас“, 
осигурили перфектни ус-
ловия за игра в празничния 
ден.

На снимките-шампи-
оните в отборния турнир и 
шампионите и вицешампи-
оните в двойковия.  

С пожелания за весело 
посрещане на Нова година, 
много успехи и дръзнове-
ние през нея!

Стефан ГЕОРГИЕВ 

Разни

* Купувам земеделска 
земя в цяла България до 
2700 лв./дка. Тел.0898 37 
22 71                        /10-8/

* Купувам земеделска 
земя в общините: Балчик, 
Каварна, Шабла, Г. Тоше-
во и Варненска област. 
Подготовка на документи. 
Тел. 0885838354  0579 
77011                         /10-10/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

* Заменям апартамент за 
земеделска земя или давам 
под наем  тел.0896699046

* Давам къща под наем 
целогодишно, обзаведена тел. 
0886690650 в Балчик 

* Давам квартира под 
наем обзаведене, дългосроч-
но. в бл.35. те. 0888702805                 
2-1

* Търся квартира /гар-
сониера, апартамент, стая/ 
целогодишно в ж.к. „Балчик“ 
Балчик. Тел. 0885 079116                       
/4-3/

* Продавам част от 
къща в центъра на Бал-
чик. Ул.“Хр.Смирненски“ 
№ 6 тел. 0897 617 426                         
/10-8/

* Продавам апарта-

* Сдружение „Българско 
наследство“ Балчик органи-
зира екскурзия по родните 
места: Констанца, Сараюрт, 
Саръгьол, Бая, Еникьой, Тул-
ча. 2 нощувки, 2 вечери, 2 
закуски+пътни разходи. Екс-
курзовод: Иванка Унгуряну. 
Цена на екскурзията .150 лв. 
Тел. за справки и записвание 
0887983113 /Деспина Мари-
нова, водач/

* Продавам ябълки, еко-
логично чисти,  българ-
ски сорт. Цена 1.20 лв./
кг.Тел.0885933055 Иванка 
Стоянова

* Акожелаете коледна
фотосесия, заповядайте в
рекламна агенция “КОН-
ТРАСТ2018”ГрадБалчик
Ул.Д-рЗлаткоПетков34А
Тел: 0878 247 581 / 0886
461492

мент в бл.2 ж.к.“Балик“ 
Балчик  тел.0898 440 709                         
/10-8/

* Продавам къща в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. Тел. 0884474858 
Лидия
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РАЗПИСАНИЯНААВТОБУСНИЛИНИИ№1,№3,№2ИБАЛЧИК-
АЛБЕНА

„ПЪТНИЧЕСКИПРЕВОЗИ”ЕООД,0894667450
РАЗПИСАНИЕНААВТОБУСНАЛИНИЯ№1
Новогробище–ПлощадРибарски
07.15,09.45,11.15,13.15,14.05,16.15,17.45
ПлощадРибарски–Новогробище
07.40,10.20,11.40,13.40,14.30,16.40,18.10
*Линия№1сеизпълнявацелогодишно
* Маршрут на линия №1: Ново гробище – Енерго/Гарадок – Районен 

съд – Елпром – Тунджа /сп.3/ – Тунджа /сп.2/ – Тунджа /сп.1/ – Камчия – 
кв.Левски – Р.Даскалов – СОУ “Хр.Ботев” – спирка на ул. „Черно море” /до 
бивша автогара/  – Център – пл.Рибарски 

РАЗПИСАНИЕНААВТОБУСНАЛИНИЯ№3
Новогробище–ПлощадРибарски
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00*,08.30,09.00*,09.30,
10.30,11.00,11.30,12.00*,12.30,13.00*,13.30,14.00,
14.30,15.30,16.00*,16.30,17.00,17.30,18.30,19.30,20.30,21.30,23.30;
ПлощадРибарски–Новогробище
06.30,07.00,07.30,08.00,08.30*,09.00,09.30*,10.00,
11.00,11.30,12.00,12.30*,13.00,13.30*,14.00,14.30,
15.00,16.00,16.30*,17.00,17.30,18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,24.00
*Линия№3сеизпълнявацелогодишно,без20.30,21.30и23.30,които

сеизпълняватот01.07до31.08.вкл.
*ОтНовигробища08.00,09.00,12.00,13.00,16.00иотпл.Рибарски

08.30,09.30,12.30,13.30,16.30сеизпълняват безсъботаинеделяпрез
периода01.09-30.06

* Маршрут на линия №3: Ново гробище – Енерго/Гарадок – Районен съд 
– Елпром – ОУ”Антим I” – Средна гора – Варненска – кв.Левски – Аквилон 
– Нов живот – Гемиджи – Болница – Център – пл.Рибарски 

РАЗПИСАНИЕНААВТОБУСНАЛИНИЯ№2
Балчик–Тузла
08.30,09.30,12.00,14.00,16.00,18.00
Тузла–Балчик
09.00,10.00,12.30,14.30,16.30,18.30
*Линия№2сеизпълнявавпериода15.06–15.09
* Маршрут на Линия №2: кв.Левски /сп.Акапулко/ – Р.Даскалов – спирка 

на ул. „Черно море” /до бивша автогара/ – Център – пл.Рибарски – Тузла 
РАЗПИСАНИЕНААВТОБУСНАЛИНИЯБАЛЧИК–АЛБЕНА–

БАЛЧИК
Балчик–Албена/лятноразписание15.06-15.09/
07.25,08.15,08.45,09.45,10.15,11.15,11.45,12.45,
13.15,14.15,14.45,15.45,16.15,17.15,17.45,19.15;
Албена–Балчик/лятноразписание15.06-15.09/
08.00,09.00,09.30,10.30,11.00,12.00,12.30,13.30,
14.00,15.00,15.30,16.30,17.00,18.00,18.30,20.00;
Балчик–Албена/зимноразписание16.09-14.06/-07.20,08.15,12.15,

17.15
Албена–Балчик/зимноразписание16.09-14.06/-09.00,13.30,16.30,

18.10
* Маршрут на Линия Балчик – Албена: кв.Левски /сп.Акапулко/ – Аквилон 

– Нов живот – Гемиджи – Болница – Център – пл.Рибарски – Двореца – Сборно 
място – Хоризонт – Бадема – Лозята – Зл.рибка – Орехите – Лагера – Фиш-
фиш – Бариера – Албена 

АКТУАЛНАИНФОРМАЦИЯЗАРАЗПИСАНИЯТАНАМЕЖДУСЕ-
ЛИЩНИТЕАВТОБУСНИЛИНИИ–АВТОГАРА БАЛЧИК: 0893 590060
Интернет сайт: http://avtogara-balchik.free.bg

БАЛЧИК–ВАРНА/BALCHIK-VARNA
 07:44  10:00  11:04  13:14* 15:05*  
17:20  18:10 
►Преминаващи: 
07:44 – Кооперация “Калиакра Експрес”
10:00 – ЕТ „Мильо – Димитър Димитров”
11:04 – ЕТ “Баланс – Иван Иванов”
13:14* /без събота и неделя/; 15:05*/само събота, неделя и празнични дни/; 
18:10–“Варна Бус 2000”ООД 
17:20 – ЕТ “Мильо – Д.Димитров”

БАЛЧИК-ДОБРИЧ/BALCHIK-DOBRICH
 07:00 (без неделя) 08:00 (без събота и неделя) 
09:20 10:30 11:05 11:40 
 13:20       14:00 15:20 16:30 17:20 
18:30 (19:00 – от 15.06 до 15.09)

БАЛЧИК–СТРАЖИЦА-ОДЪРЦИ–ДОБРИЧ
BALCHIK–STRAZHITSA–ODARTSI-DOBRICH
/не се изпълнява в почивни и празнични дни/
 07:30  17:10
► “Травел Балчик” ООД
► “Пътнически Превози” ЕООД;
► “Минибус Експрес” ООД;
► “Албена Автоекспрес”;

БАЛЧИК–КАВАРНА–ШАБЛА/BALCHIK–KAVARNA–SHABLA
► Преминаващи:
08:30 – “Пътнически превози” ЕООД
09:10 – “Варна Бус 2000” ООД – БАЛЧИК – КАВАРНА – ШАБЛА – ГРА-
НИЧАР
/само събота, неделя и празнични дни/
09:50 – “Варна Бус 2000” ООД 
13:20 – ЕТ „Мильо – Димитър Димитров”
16:00 – “Варна Бус 2000” ООД

БАЛЧИК–КАВАРНА/BALCHIK–KAVARNA
► Преминаващи:
10:24 – Кооперация “Калиакра-експрес”
14:25 – ЕТ “Баланс-Иван Иванов”

БАЛЧИК-ТРИГОРЦИ/BALCHIK-TRIGORTSI
/не се изпълнява в почивни и празнични дни/
 07:30 16:15 
► “Травел Балчик” ООД

БАЛЧИК–ЦЪРКВА/BALCHIK–TSARKVA
/не се изпълнява в почивни и празнични дни/
 14:00
► “Пътнически Превози” ЕООД

25-годишна коледна бридж 
традиция в Добрич

ОБЩИНА БАЛЧИК 
отправя покана за обсъждане на 

БЮДЖЕТА, 
което ще се проведе на 14.01.2019 год. (понеделник) от 

14.00 часа в Заседателната зала на
 Общински съвет - Балчик.

ОБЩЕСТВЕНАПОРЪЧКАпочл.18отЗОП
Публичносъстезание

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

2. Обект, предмет и кратко описание на 
поръчката.

„Благоустрояваненакрайбрежната
алеянаградБалчик,свързващаДКЦ-
ЦИ“Двореца”иКТИЦ“Мелницата“

3. Условия, на които следва да отговарят учас-
тниците, включително изискванията за финансови 
и икономически условия, технически способности 
и квалификация, когато е приложимо.

посочени са в обявлението и 
документацията

4. Срок за подаване на офертите. 25.01.2019 г., 16:00 часа
5. Срок на валидност на офертите. 180 дни

6. Критерия за възлагане, включително пока-
зателите за оценка и тяхната тежест.

Оценка на техническото предложение 
– 50

Оценка на ценовото предложение – 50
Икономически най – изгодна оферта

7. Дата и час на отваряне на офертите. 28.01.2019 г. от 10:00 часа
8. Обособени позиции, когато е приложимо. -
9. Друга информация, когато е приложимо. -

 Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2019-0001
За въпроси и допълнителна информация:ДимитърДимитров–директорд-яТЕМСЕ–0579
71053
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на 
адрес: 9600,гр.Балчик,пл.„21-висептември“№6,Общинскаадминистрация-гр.Балчик
Лице за приемане на оферти: КрасимираКостова -  мл. експерт, тел. 0579 71046.
 Информация: какдапроцедиратучастницитевпроцедуритепообщественитепоръчкис
Единниятевропейскидокументзаобщественипоръчки(ЕЕДОП)
 информация съгласно чл. 42. ал. 2 от Закон за обществените поръчки

1. всички решения, обявления и покани, свър-
зани с откриването, възлагането, изпълнението и 
прекратяването на обществените поръчки;

 t01_obya.
pdf

220 kB 2019-01-02 
16:41

 t01_resh.
pdf

192 kB 2019-01-02 
16:40

2. документациите за обществени поръчки, 
с изключение на случаите, при които поради 
технически причини или такива, свързани със 
защита на информацията, не е възможно осигу-
ряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез 
електронни средства;

 t 0 2 _
docs.zip

5 0 9 3 
kB

2019-01-
02 16:41

 t 0 2 _
tehn.zip

20739 
kB

2019-01-
02 16:43

 espd-
request.zip

94 kB 2019-01-
03 09:36

3. разясненията, предоставени от възложите-
лите 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 прило-
женията 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 информа-
ция съгласно чл. 42. ал. 2

Емил Томов, гл. юрисконсулт,
телефон 0579 71036

ОБЩИНАБАЛЧИКОБЯВЯВА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.18 от ЗОП

Публично състезание
1. Наименование на въз-

ложителя.
ОБЩИНА БАЛЧИК

гр. Балчик, пл. “21-ви септември” № 6

2. Обект, предмет и кратко 
описание на поръчката.

„Строително – монтажни работи за възстановяване 
и подобряване на транспортно - експлоатационните 

качества и носимоспособността на настилката и 
пътното тяло с цел осигуряване условия за безопасност 

на движението, комфорт на пътуващите и добро 
отводняване на пътя в участъци от общински пътища и 

улици в гр. Балчик“,обособенапопозиции:
1.ОБОСОБЕНАПОЗИЦИЯ№1„Рехабилитацияна

частотуличнатамрежанаградБалчик“
2.ОБОСОБЕНАПОЗИЦИЯ№2„Рехабилитацияна
общинскипътDOB3160сдължинаот1913м“
3.ОБОСОБЕНАПОЗИЦИЯ№3„Рехабилитацияна
общинскипътDOB1149сдължинаот5520м”

3. Условия, на които след-
ва да отговарят участниците, 
включително изискванията за 
финансови и икономически 
условия, технически способ-
ности и квалификация, когато е 
приложимо.

посочени са в обявлението и документацията

4. Срок за подаване на 
офертите. 28.01.2019 г., 16:00 часа

5. Срок на валидност на 
офертите. 180 дни

6. Критерия за възлагане, 
включително показателите за 
оценка и тяхната тежест.

Оценка на техническото предложение – 50
Оценка на ценовото предложение – 50
Икономически най – изгодна оферта

7. Дата и час на отваряне 
на офертите. 29.01.2019 г. от 10:00 часа

8. Обособени позиции, кога-
то е приложимо.

 
-

9. Друга информация, когато 
е приложимо. -

 Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2019-0002
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, обяв-
ления и покани, свързани с 
откриването, възлагането, из-
пълнението и прекратяването 
на обществените поръчки;

t01_obya.pdf
243 kB 2019-01-03 14:45

t01_resh.pdf
188 kB 2019-01-03 14:52

2. документациите за об-
ществени поръчки, с изключе-
ние на случаите, при които по-
ради технически причини или 
такива, свързани със защита на 
информацията, не е възможно 
осигуряване на неограничен, 
пълен и пряк достъп чрез 
електронни средства;
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3. разясненията, предос-
тавени от възложителите във 
връзка с обществените по-
ръчки;

-

4. протоколите и оконча-
телните доклади на комисиите 
за провеждане на процедурите;

-

5. договорите за общест-
вени поръчки и рамковите 
споразумения, включително 
приложенията към тях;

-

6. допълнителните спора-
зумения за изменения на дого-
ворите за обществени поръчки 
и рамковите споразумения;

-

7. обявите за събиране на 
оферти и поканите до опреде-
лени лица;

-

8. становищата на Агенци-
ята по обществени поръчки във 
връзка с осъществявания от нея 
предварителен контрол.

-

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

10. Прекратяване възлага-
нето на обществена поръчка 
по чл. 193

-

11. Отговорни лица за по-
даване на информация съглас-
но чл. 42. ал. 2

Димитър Димитров – директор - 0579 71053


