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Ньойският договор не е ратифициран
На този ден отбелязваме 
100 години от подписва-
нето на Ньойския дого-
вор. Преди 100 години 
на 27 ноември 1919 г. се 
подписва една от най-па-
губните спогодби в ця-
лата българска история 
– Ньойският договор, съ-
общава Дарик. В края на 
Първата световна война, 
българската държава е от 
страната на загубилите 
най-големия дотогава све-
товен конфликт. Тя, както 
и останалите съюзници 
от Централните сили, е 
принудена да сключи до-
говор, който предначер-
тава бъдещето на Европа, 
договор, който поставя 
крайно жестоки клаузи 
върху победените страни 
и години по-късно дава 
отражението си върху це-
лия свят.
Ньойският договор е на-
казанието за погрешния 
избор от лятото на 1915 
г., когато цар Фердинанд и 
правителството на Васил 
Радославов вкарват Бъл-
гария във войната на стра-
ната на Тройния съюз, 
казва историкът акад. Ге-
орги Марков. Това, спо-
ред него е стратегическа 
грешка на управляващи-
те. Но цар Фердинанд се 
прибира в Кобург, а Васил 
Радославов намира убе-
жище в Баден-Баден. А 
плаща българският народ. 
Този договор е поредната 
национална катастрофа за 
страната. Той откъсва от 
България Струмишко, Бо-
силеградско, Царибродско 
и половината от Кулско. 
Отнема излаза към Бяло 
море през Западна Тра-
кия, потвърждава разделя-
нето на Македония между 
Сърбия и Гърция и отнема 
Южна Добруджа, житни-
цата на България.
В края на 1919 г. българ-
ска делегация, начело с 
министър-председате-
ля Александър Стамбо-
лийски, е изпратена към 
Франция.
Отношението на фран-
цузите към пратениците 
е било като към военно-
пленници. Техният дос-
тъп до външния свят е бил 
изключително ограничен, 
като още с пристигането 
си в Париж на българите 
е било забранено да изли-
зат от хотела, в който са 
настанени, без специално 
разрешение. 11 278 кв. км 
територия е откъсната от 
България, 600 000 бълга-
ри остават извън грани-
ците ѝ. 
Репарациите, които тряб-
ва да изплати страната 
ни на съюзниците възли-
зат на 2,25 млрд. златни 
франка. Според Ньойския 
договор губим Южна 
Добруджа,  Струмишко и 
Западните покрайнини. 
Западна Тракия е окупи-
рана от френски войски, а 
на конференцията в Сан-
Ремо през 1920 г. Антан-
тата я предава на Гърция 
с уговорката тя да осигу-
ри на България свободен 
и безмитен излаз на Бяло 
море – нещо, което никога 
не става. 
От военна гледна точка 
на българите е забранено 
да притежават тежки въ-
оръжения, да притежават 
наборна армия, а профе-
сионалната войска е огра-
ничена до 20 000 души.

„Извършване на дейности по контрол и намаляване на популацията 
на бездомни кучетана територията на Община Балчик»

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП
(събиране на оферти с обява)

Обект на поръчката: „Извършване на дейности по контрол и намаляване 
на популацията на бездомни кучетана територията на Община Балчик»

Номер обществена поръчка в АОП: 9094352
За въпроси и допълнителна информация:  Милен Йорданов – юрист, телефон 0579 71036
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 съгласно чл. 36а от Закон за обществените поръчки

1. информацията, свързана с проведени пазарни 
консултации -

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

-

3. документациите за обществени поръчки, с 
изключение на случаите на чл. 32, ал. 3 и 4

t03_docs.
zip

3 1 6 
kB

2019-11-08 
12:54

4. разясненията, предоставени от възложители-
те във връзка с обществените поръчки -

5. протоколите и окончателните доклади на 
комисиите за провеждане на процедурите -

6. договорите за обществени поръчки и рамко-
вите споразумения, включително приложенията 
към тях

-

7. договорите за подизпълнение -
8. допълнителните споразумения за изменения 

на договорите за обществени поръчки и рамкови-
те споразумения

-

9. обявите за събиране на оферти и поканите до 
определени лица, както и информация за възлага-
нето по този ред

t09_obya.
pdf

1 8 6 
kB

2019-11-
08 12:55

10. информация при производство по обжал-
ване -

11. становищата на Агенцията по обществени 
поръчки във връзка с осъществявания от нея пред-
варителен контрол

-

12. лица предоставящи информацията по чл. 
36а

Милен Йорданов – 0579 71036

                        ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.18 от ЗОП
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

                1. Наименование и адрес на                       
                възложителя.

ОБЩИНА БАЛЧИК
гр. Балчик, пл. “21-ви септември” 

№ 6

2. Обект на поръчката, прогнозна стой-
ност и източник на финансиране.

Избор на изпълнител за 
изработване на инвестиционен 

проект – фаза ,,Работен проект“  за 
обект: ,,Укрепване на свлачища  на 
ул. ,,2-ра“, ул. ,,3-та“ и ул. ,,4-та“, 
Вилна зона ,,Фиш – Фиш“, Община 

Балчик
125 000.00 лв. без ДДС

3. Кратко описание на предмета на 
поръчката, а когато е приложимо - и ко-
личество или обем.

Изработване на инвестиционен 
проект – фаза ,,Работен проект“  за 
обект: ,,Укрепване на свлачища  на 
ул. ,,2-ра“, ул. ,,3-та“ и ул. ,,4-та“, 
Вилна зона ,,Фиш – Фиш“, Община 

Балчик
4. Данни за обособените позиции, кога-

то е приложимо. Неприложимо
5. Изисквания към личното състояние 

на участниците.
Съгласно документацията за 

участие
6. Критерии за подбор, които се отнасят 

до годността за упражняване на профе-
сионалната дейност, икономическото и 
финансовото състояние и техническите 
и професионалните способности.

Съгласно документацията за 
участие

7. Критерия за възлагане, а когато е 
приложимо, и показателите за оценка на 
офертите.

Предложена най – ниска цена

8. Допълнителна информация и други 
изисквания към изпълнението на поръч-
ката, когато е приложимо.

информация

9. Срок за подаване и място за получа-
ване на офертите.

28.11.2019 г. до 16:30 часа в дело-
водството на Община Балчик

10. Дата, час и място на отваряне на 
офертите.

29.11.2019 г. от 10:00 часа в заседа-
телната зала в сградата на Община 

Балчик
11. Обособени позиции. информация
12. Орган, отговорен за процедурите 

по обжалване.
Комисия за защита на 

конкуренцията

    Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2019-0019
За въпроси и допълнителна информация:  Милен Йорданов – юрист, телефон 

0579 71036
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 съгласно чл. 36а от Закон за обществените поръчки
1. информацията, свързана с про-

ведени пазарни консултации -
2. всички решения, обявления и 

покани, свързани с откриването, въз-
лагането, изпълнението и прекратя-
ването на обществените поръчки

 t02_obya.pdf 210 kB 2019-11-07 16:01

 t02_resh.pdf 187 kB 2019-11-07 16:01

3. документациите за обществени 
поръчки, с изключение на случаите 
на чл. 32, ал. 3 и 4

 t03_docs.zip 47942 kB 2 0 1 9 - 1 1 - 0 7 
16:05

 t03_EEDOP.
zip

89 kB 2 0 1 9 - 1 1 - 0 8 
12:45

4. разясненията, предоставени от 
възложителите във връзка с общест-
вените поръчки

 t04_otg.
pdf

114 kB 2019-11-14 15:07

 t04_otg2.
pdf

550 kB 2019-11-18 16:15

 t04_otg3.
pdf

43 kB 2019-11-22 13:39

5. протоколите и окончател-
ните доклади на комисиите за 
провеждане на процедурите

-

6. договорите за обществени по-
ръчки и рамковите споразумения, 
включително приложенията към тях

-

7. договорите за подизпълнение -
8. допълнителните споразуме-

ния за изменения на договорите за 
обществени поръчки и рамковите 
споразумения

-

9. обявите за събиране на оферти 
и поканите до определени лица, 
както и информация за възлагането 
по този ред

-

10. информация при производ-
ство по обжалване -

11. становищата на Агенцията 
по обществени поръчки във връзка 
с осъществявания от нея предвари-
телен контрол

-

12. лица предоставящи информа-
цията по чл. 36а Милен Йорданов – 0579 71036

  
                                 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.18 от ЗОП

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
1           .  Наименование и адрес на възл
                ожителя.

ОБЩИНА БАЛЧИК
гр. Балчик, пл. “21-ви септември” № 6

2. Обект на поръчката, прогнозна стойност 
и източник на финансиране.

Доставка на нетна електрическа 
енергия и избор на координатор на 
балансираща група за обектите на 

Община Балчик
3. Кратко описание на предмета на поръч-

ката, а когато е приложимо - и количество 
или обем.

Доставка на нетна електрическа 
енергия и избор на координатор на 
балансираща група за обектите на 

Община Балчик
4. Данни за обособените позиции, когато е 

приложимо. Неприложимо
5. Изисквания към личното състояние на 

участниците. Съгласно документацията за участие
6. Критерии за подбор, които се отнасят до 

годността за упражняване на професионална-
та дейност, икономическото и финансовото 
състояние и техническите и професионалните 
способности.

Съгласно документацията за участие

7. Критерия за възлагане, а когато е прило-
жимо, и показателите за оценка на офертите. Предложена най – ниска цена

8. Допълнителна информация и други изиск-
вания към изпълнението на поръчката, когато 
е приложимо.

информация

9. Срок за подаване и място за получаване 
на офертите.

10.12.2019г. до 16:30 часа в деловод-
ството на Община Балчик

10. Дата, час и място на отваряне на офер-
тите.

11.12.2019. от 10:00 часа в заседателна-
та зала в сградата на Община Балчик

11. Обособени позиции. информация
12. Орган, отговорен за процедурите по 

обжалване. Комисия за защита на конкуренцията
Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2019-0020

За въпроси и допълнителна информация:  Милен Йорданов – юрист, телефон 0579 71036
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 съгласно чл. 36а от Закон за обществените поръчки

1. информацията, свързана с проведени 
пазарни консултации -

2. всички решения, обявления и покани, 
свързани с откриването, възлагането, изпъл-
нението и прекратяването на обществените 
поръчки

t02_obya.
pdf

2 1 5 
kB

2 0 1 9 - 1 1 - 0 8 
14:28

t02_ re sh .
pdf

1 8 7 
kB

2 0 1 9 - 1 1 - 0 8 
14:28

3. документациите за обществени поръчки, 
с изключение на случаите на чл. 32, ал. 3 и 4

t03_docs.zip
1 7 3 

kB
2019-11-08 

14:29

t03_EEDOP.
zip

9 0 
kB

2019-11-08 
14:28

4. разясненията, предоставени от възложи-
телите във връзка с обществените поръчки -

5. протоколите и окончателните доклади 
на комисиите за провеждане на процедурите -

6. договорите за обществени поръчки и 
рамковите споразумения, включително при-
ложенията към тях

-

7. договорите за подизпълнение -
8. допълнителните споразумения за изме-

нения на договорите за обществени поръчки 
и рамковите споразумения

-

9. обявите за събиране на оферти и поканите 
до определени лица, както и информация за 
възлагането по този ред

-

10. информация при производство по об-
жалване -

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

-

12. лица предоставящи информацията по 
чл. 36а Милен Йорданов – 0579 71036

 където ще намерите богато разнообразие на  диопрични рамки и 
слънчеви очила  на атрактивни цени. 

Всеки вторник се извършват безплатни прегледи от очен лекар  
специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)


