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Фестивалът “Усмивките на Фестивалът “Усмивките на 
морето” в Балчикморето” в Балчик

Отново в пълния си бля-
сък бе поредния между-
народен музикален фес-
тивал „ Усмивките на 
морето“,чийто гала- кон-
церт се проведе в нашия 
град  в църквата „Св. Св. 
Константин и Елена“ с 
основен двигател Ната-
лия Томаш/чиято майка 
е бесарабска българка и 
присъства на концерта/ и 
темпераментната Лариса 
Косовская. 
Всичко беше много точ-

но, лесно за запомняне 
и възприемане, защото 
близо 30 изпълнители от 
България, Литва, Украй-
на и Молдова вече бяха 
готови за голямата сцена. 
Те показаха на практика 
неудържимия порив на 
детската фантазия, заедно 
с напиращите чувства, с 
установени вече принци-
пи за развитие, внасящи 
нови елементи.
Това пролича при вар-

ненката Вероника Георги-
ева, с музикален педагог 
Боян Бъчваров и Симона 
Йорданова от вокална 
група „Анфион“ – Тутра-
кан, с ръководител Галена 
Ненова. 
Сърдечна топлота, из-

разителна песенна мело-
дия се носеше в пълен 
синхрон между пиано, 
китара, флейта, и вече 
се усещаха модулацион-
ните отклонения, подоб-
но човешка въздишка. 
Това се видя най- вече в 
старанието на Донован 
Петров, Дарья Белова, 
Арина Лучинина...Свежа 
мисъл и жива струя на 
вдъхновение, аплодис-
менти, засилваха дина-
мичните моменти през 
цялото време на гала- кон-
церта. Нови технически 
похвати демонстрираха  

В края на месец юни в Добрич, Каварна и Балчик се проведоха концерти от гостуващи ансамбли на Ру-
сия, по случай Деветата среща на побратимените градове от България и Русия. Тя протече под мотото 
„Устойчиви, безопасни и жизнеспособни градове – рационални и загрижени общини“. 
В Балчик танцуваха талантливи деца от град Подолск, Московска област. 
                                                                                                                                              Фото: Маруся КОСТОВА

при интерпретации на 
Рахманинов  - Алексан-
дър Бырко от Молдова, 
нежната украинка от гр. 
Днепропетровск- Валерия 
Басюк...
Нашият град, в лице-

то на Полина Сивкова и 
нейният „Джаз“,  допъл-
нително придадоха нов 
блясък и свеж полъх с 
мелодична щедрост в това 
романтично изкуство- пе-
сента.Старание и спойка 

проличаха в изразността 
на вокалната мелодия и 
клавирния съпровод, с 
очертаващо се развитие 
на тембъра на звученето. 
Нови емоционални отсен-
ки прозвучаха загадъчно 
при изпълнението на Бо-
рис Атанасов с неговата 
„ Фантазия“ от Моцарт. 
Мелодична щедрост, рит-
мическо разнообразие и 

изобретателност се по-
чувства при Татьяна Ки-
рилюк от Кишинев.
Сърцатост и задушев-

ност, бодрост и смелост, 
очертаващ се порив, с 
това ще се запомни и 
този фестивал. Всичко 
беше съчетано с възбу-
деното повествование на 
романтичните чувства, 
които разчупват рамките 
на класическото. Естест-
вено обзето от нови идеи, 

които предполагам ще се 
доразвият от Наталия То-
маш с професионализъм, 
настойчивост и логичност 
на музикалното развитие 
във всичките му форми, 
изпълвайки с приповдиг-
ната нова съдържател-
ност това хуманистично 
изкуство.

Георги ЙОВЧЕВ

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от 
ПИ № 53120.505.2 по кад. карта на в.з. „Фиш-фиш“, гр. БалчикПИ № 53120.505.2 по кад. карта на в.з. „Фиш-фиш“, гр. Балчик
На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27 На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27 
от 27.02.2009 г., изм и доп. с Решение № 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г.; Решение № 122 от 27.02.2009 г., изм и доп. с Решение № 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г.; Решение № 122 

по Протокол № 12 от 16.05.2016 г. на ОбС - Балчик , Заповед № 677/21.06.2016 г . на кмета на Община Балчик.по Протокол № 12 от 16.05.2016 г. на ОбС - Балчик , Заповед № 677/21.06.2016 г . на кмета на Община Балчик.
1. ОБЯВЯВА 1. ОБЯВЯВА 
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от ПИ № 53120.505.2 по кад. карта на в.з „Фиш - публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от ПИ № 53120.505.2 по кад. карта на в.з „Фиш - 
фиш“, гр. Балчик  - публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект за бързо хранене с площ фиш“, гр. Балчик  - публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект за бързо хранене с площ 
15 м2, при начална годишна наемна цена в размер на 290,00 лв. /двеста и деветдесет лева/, без ДДС.    15 м2, при начална годишна наемна цена в размер на 290,00 лв. /двеста и деветдесет лева/, без ДДС.    
2.Срок на договора - 5 /пет/ години 2.Срок на договора - 5 /пет/ години 
3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон. Кандидати-3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон. Кандидати-
те не трябва да имат задължения към Община Балчик. те не трябва да имат задължения към Община Балчик. 
4. След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да : 4. След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да : 
4.1.не променя предназначението на наетият част от имот;4.1.не променя предназначението на наетият част от имот;
4.2.да извършва дейност предмет на търга, а именно бързо хранене;4.2.да извършва дейност предмет на търга, а именно бързо хранене;
4.3.направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване разрешение за поставяне;4.3.направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване разрешение за поставяне;
Търгът ще се проведе на 18.07.2016 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на Общинска админи-Търгът ще се проведе на 18.07.2016 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на Общинска админи-
страция - Балчик, пл. „21 - септември“ № 6.страция - Балчик, пл. „21 - септември“ № 6.
Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 30.06.2015 г. до15.00 Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 30.06.2015 г. до15.00 
ч. на 15.07.2016 г. на касата на ОбА - Балчик.ч. на 15.07.2016 г. на касата на ОбА - Балчик.
Крайният срок за приемане на предложения за участие е 15.07.2016 г. до 16,00 ч. в нформационния център на Крайният срок за приемане на предложения за участие е 15.07.2016 г. до 16,00 ч. в нформационния център на 
ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик. Оглед се осигурява ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик. Оглед се осигурява 
след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

За справки: тел. 0579/7-10-54 Веселина МариноваЗа справки: тел. 0579/7-10-54 Веселина Маринова

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Обект на поръчката: Доставка и монтаж на оборудване за проекти на Община Балчик, из-Обект на поръчката: Доставка и монтаж на оборудване за проекти на Община Балчик, из-
пълнявани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с 2 обособени позиции:пълнявани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с 2 обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1  – – Доставка и монтаж на техническо оборудване, необходимо за Доставка и монтаж на техническо оборудване, необходимо за 
дейността на младежкия медиатор по проект “Подобряване достъпа до заетост в Община Балчик” по Опера-дейността на младежкия медиатор по проект “Подобряване достъпа до заетост в Община Балчик” по Опера-
тивна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, процедура BG05M9OP001-1.002 “АКТИВНИ”, тивна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, процедура BG05M9OP001-1.002 “АКТИВНИ”, 
Административен договор № BG05M9OP001-1.002-0098-C01/04.05.2016 г. Административен договор № BG05M9OP001-1.002-0098-C01/04.05.2016 г. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2  – – Доставка и монтаж на оборудване за Център за почасово предоставяне на Доставка и монтаж на оборудване за Център за почасово предоставяне на 
услуги за социално включване в общността или в домашна среда, създаден по Проект  на Община Балчик  № услуги за социално включване в общността или в домашна среда, създаден по Проект  на Община Балчик  № 
BG05M90PO001-2.002-0244 „Подкрепа за независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешки-BG05M90PO001-2.002-0244 „Подкрепа за независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешки-
те ресурси”  2014-2020,  процедура  BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”те ресурси”  2014-2020,  процедура  BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Номер обществена поръчка в АОП: Номер обществена поръчка в АОП: 90534579053457

За въпроси и допълнителна информация:   За въпроси и допълнителна информация:   
Милен Йорданов - ст. юрисконсулт, телефон 0579 71036Милен Йорданов - ст. юрисконсулт, телефон 0579 71036

********************************************************************************************************************************************************************************************

Обект на поръчката: Изпълнение на мерки по информация и комуникация за проекти на Община Балчик Обект на поръчката: Изпълнение на мерки по информация и комуникация за проекти на Община Балчик 
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020   с две обособени позиции:по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020   с две обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:  „Изпълнение на мерки по информация и комуникация за проект на Община Балчик „Изпълнение на мерки по информация и комуникация за проект на Община Балчик 
BG05M9OP001-1.002-0098 “Подобряване достъпа до заетост в община Балчик”, изпълняван по Оперативна BG05M9OP001-1.002-0098 “Подобряване достъпа до заетост в община Балчик”, изпълняван по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.“програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Изпълнение на мерки по информация и комуникация за проект на Община Балчик  „Изпълнение на мерки по информация и комуникация за проект на Община Балчик  
BG05M90PO001-2.002-0244  „Подкрепа за независим живот“, изпълняван по Оперативна програма „Развитие BG05M90PO001-2.002-0244  „Подкрепа за независим живот“, изпълняван по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 2014-2020 г.“,на човешките ресурси“ 2014-2020 г.“,

Номер обществена поръчка в АОП: Номер обществена поръчка в АОП: 90534589053458

За въпроси и допълнителна информация: Mилен Йорданов - ст. юрисконсулт, телефон 0579 71036За въпроси и допълнителна информация: Mилен Йорданов - ст. юрисконсулт, телефон 0579 71036

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. 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. БалчикБалчик, пл. „21-ви септември „ № 6, Общинска администрация - гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Лице за приемане на оферти: 
Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 0579 71046Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 0579 71046

**********************************************************************************************************************************************************************************************

Обект на поръчката: Изпълнение на СМР  за обект: „Кабелна линия СрН.БКТП 1х1000кVА за захранване Обект на поръчката: Изпълнение на СМР  за обект: „Кабелна линия СрН.БКТП 1х1000кVА за захранване 
на стадион в УПИ ХVII, кв.91, ул. „Иван Вазов”  №21, гр.Балчик, общ. Балчик”на стадион в УПИ ХVII, кв.91, ул. „Иван Вазов”  №21, гр.Балчик, общ. Балчик”

Номер обществена поръчка в АОП: Номер обществена поръчка в АОП: 90541129054112

За въпроси и допълнителна информация: Стелиян Железов - зам.-кмет по строителство, телефон  0579 За въпроси и допълнителна информация: Стелиян Железов - зам.-кмет по строителство, телефон  0579 
7103371033

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. 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. БалчикБалчик, пл. „21-ви септември „ № 6, Общинска администрация - гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Лице за приемане на оферти: 
Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 0579 71046.Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 0579 71046.

„Усмивките на морето” 2016 г. Всички наградени деца-усмивки. 
                                                                                            Фото: Георги ЙОВЧЕВ

„„У„У„У„У„У„У„УУУУсмсмсмсмсмивививививкикикикикитетететете нннннааааа момомомоморереререретотототото””””” 20202020202020201616161616161616 ггггг.. ЛЛЛЛаЛаЛаЛаЛауруруруруреаеаеаеаеаттттт ССССиСиСиСиСимомомомомонанаананананан  
ЙЙЙЙЙЙЙЙЙоЙорданова.                      Фото: Георги ЙОВЧЕВ

ЗАПОВЕДЗАПОВЕД
№ 733 / 05.07.2016 г.№ 733 / 05.07.2016 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Протокол от На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Протокол от 
05.07.2016г. за приемане на автогара /съгл.чл.60, ал.1 от Наредба 05.07.2016г. за приемане на автогара /съгл.чл.60, ал.1 от Наредба 

№33/03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията №33/03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията 
на Р България/ и отпадане необходимостта от ползване на определената ав-на Р България/ и отпадане необходимостта от ползване на определената ав-
тоспирка, находяща се на ул. „Ал.Стамболийски“тоспирка, находяща се на ул. „Ал.Стамболийски“

НАРЕЖДАМ:НАРЕЖДАМ:

1. От 11.07.2016г., във връзка с възстановяване дейността на автогара Балчик, 1. От 11.07.2016г., във връзка с възстановяване дейността на автогара Балчик, 
стопанисвана от ЕТ „Иванка Славова 96“, отменям Заповед №379/03.04.2014г., стопанисвана от ЕТ „Иванка Славова 96“, отменям Заповед №379/03.04.2014г., 
с която е определена за ползване автоспирка на ул.“Ал.Стамболийски“ /до ав-с която е определена за ползване автоспирка на ул.“Ал.Стамболийски“ /до ав-
тогарата/тогарата/
2. Организацията на движението и сигнализацията с пътни знаци, след спиране 2. Организацията на движението и сигнализацията с пътни знаци, след спиране 
функционирането на автоспирката и подновяване на автогаровата дейност въз-функционирането на автоспирката и подновяване на автогаровата дейност въз-
лагам на Валентин Попов - ръководител ОЗС лагам на Валентин Попов - ръководител ОЗС 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Митко Петров - зам.- кмет Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Митко Петров - зам.- кмет 
на Община Балчик.на Община Балчик.
Настоящата заповед да се публикува в местния печат и сайта на общината, да Настоящата заповед да се публикува в местния печат и сайта на общината, да 
се сведе до знанието на РУП - Балчик, РДАА - Добрич, всички превозвачи, се сведе до знанието на РУП - Балчик, РДАА - Добрич, всички превозвачи, 
ползващи автоспирката и на заинтересованите лица  за сведение и изпълнение.ползващи автоспирката и на заинтересованите лица  за сведение и изпълнение.

    НИКОЛАЙ АНГЕЛОВНИКОЛАЙ АНГЕЛОВ


