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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа 
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствoремонтпроектиране

 където ще намерите богато разнообразие на диопрични 
рамки и слънчеви очила на атрактивни цени. Всеки втор-
ник се извършват безплатни прегледи от очен лекар  
специалист - офталмолог. Всеки клиент получава та-
лон за 10% отстъпка при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

Vlll  Международен хоров 
фестивал „Черноморски звуци”. 

6 – 9 юни 2018 г., гр. Балчик

Статуетката на МХФ „Черноморски звуци”присъдена на Младежка вокална група „Киви” от град Вил-
нюс, Литва, с диригент Danguole Aukseliene /музикална педагожка и певица/. Снимката е направена непо-
средствено след получаване на наградата на пл.”21 септември” град Балчик, България на Осмия междуна-
роден фестивал „Черноморски звуци” Балчик, България. /Още за фестивала четете на стр.2/  

                                                                                                                                               Фото: Георги ЙОВЧЕВ

ОБЩИНА БАЛЧИК 
ОБЯВЯВА

         На основание чл.128 ал.1 от ЗУТ Община Балчик обявява на 
заинтересованите собственици, че е изработен ПУП-Парцела-

рен план за „Изграждане на водопроводно отклонение за водоснабдяване 
в подстанция „Албена“ от ПИ 53120.109.10 до ПИ 53120.109.3 /п/ст „Албе-
на“/, км 77+727 до км 78+008 /дясно/ от обслужваща зона на път I-9 община 
Балчик“.
         Проекта се намира в отдел „Териториално селищно устройство и 
общинска собственост“, община Балчик.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20, ал. 3 от ЗОП 
Обект на поръчката: „Доставка на съдове за 

сметосъбиране за нуждите на община Балчик“ 

1. Наименование на възложителя.
ОБЩИНА БАЛЧИК

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

2. Обект, предмет и кратко описание на 
поръчката.

„Доставка на съдове 
за сметосъбиране за 
нуждите 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 
документацията

4. Срок за подаване на офертите. 18.06.2018 г.

5. Срок на валидност на офертите. 90 дни
6. Критерия за възлагане, включително пока-

зателите за оценка и тяхната тежест. Цена/качество

7. Дата и час на отваряне на офертите. 19.06.2018 г. от 10:00 
часа

8. Обособени позиции, когато е приложимо. -
9. Друга информация, когато е приложимо. -

 Номер обществена поръчка в АОП: 9077025

За въпроси и допълнителна информация:  Димитър Димитров – ди-
ректор 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 септем-
ври“ № 6, Общинска администрация - гр. Балчик

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

Пленер 
 “Европейски хоризонти”

Списък на участниците
в единадесетото издание на пленера

”Европейски  хоризонти”
1/ Благомир Папазов
2/ Виолета Апостолова
3/ Румен Райнов
4/ Велина Райнова - България
5/ Стефан Шербан
6/ Лидия Радулеску-Румъния
7/ Стефан Коман
8/ Виктор Христов-Молдова


