
БАЛЧИК, ГОДИНА XXIII, БРОЙ 19 (967)ЦЕНА 50 стотинки 8 - 14 юни 2017 г.

Продължение на в.”Морски телеграф” БАЛЧИК,    пл.”21 септември” №1 офис 105 х-л “Балчик” GSM:089/965 52 49  E-mail:vestnikat@abv.bg   
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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

строителствo ремонт проектиране

2 юни - Ден на Ботев и падналите 2 юни - Ден на Ботев и падналите 
за свободата на България 

Барабанчиците на СОУ „Христо Ботев“ Балчик водеха факелното шествие на балчиш-
ките гимназисти.                                                                                                                Фото: Б.Т. ките гимназисти.                                                                                                                Фото: Б.Т. 

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО 
КОНТРОЛ И НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУ-КОНТРОЛ И НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУ-
ЛАЦИЯТА НА БЕЗДОМНИ КУЧЕТА НА ЛАЦИЯТА НА БЕЗДОМНИ КУЧЕТА НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК“ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК“

ОБЩИНA БАЛЧИКОБЩИНA БАЛЧИК
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20 (3) ОТ ЗОПОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20 (3) ОТ ЗОП

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВАСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
  
Обект на поръчката: „Извършване на дейности по контрол и намаля-Обект на поръчката: „Извършване на дейности по контрол и намаля-
ване на популацията на бездомни кучетана територията на Община ване на популацията на бездомни кучетана територията на Община 
Балчик”   Балчик”   
Номер обществена поръчка в АОП: 9064960Номер обществена поръчка в АОП: 9064960
За въпроси и допълнителна информация:  Милен Йорданов – ст. юрис-За въпроси и допълнителна информация:  Милен Йорданов – ст. юрис-
консулт – 0579 71036консулт – 0579 71036
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, рес-Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, рес-
пективно на куриер, на адрес:9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември „ пективно на куриер, на адрес:9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември „ 
№ 6, Общинска администрация - гр. Балчик№ 6, Общинска администрация - гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел. Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 
0579 71046.0579 71046.
Отговорни лица за подаване на информация, съгласно чл. 42. ал. 2от Отговорни лица за подаване на информация, съгласно чл. 42. ал. 2от 
Закон за обществените поръчки : Милен Йорданов – ст. юрисконсулт Закон за обществените поръчки : Милен Йорданов – ст. юрисконсулт 
-  0579 71036-  0579 71036
      Ориентировъчен оглед на имотите предмет на търга може да бъде       Ориентировъчен оглед на имотите предмет на търга може да бъде 
извършен всеки работен ден от 10 до 12 часа в периода от 12.06.2017г. извършен всеки работен ден от 10 до 12 часа в периода от 12.06.2017г. 
до 16.06.2017 год.до 16.06.2017 год.
     Телефон за справки: 0579/ 7 10 63 - М. Мицев - главен експерт ОПФ     Телефон за справки: 0579/ 7 10 63 - М. Мицев - главен експерт ОПФ  

Факелно шествие на учениците от СОУ „Христо Ботев“ Балчик на 1 юни 2017 г. 
                                                                                                                                          Фото: Б.Т.                                                                                                                                           Фото: Б.Т. 

Членове на Сдружение „Българско наследство“ Балчик пред паметника на Христо Ботев Членове на Сдружение „Българско наследство“ Балчик пред паметника на Христо Ботев 
в град Браила, Румъния - център на българщината през Възраждането                  Фото: Б.Т. в град Браила, Румъния - център на българщината през Възраждането                  Фото: Б.Т. 

От началото на месец юни до края на туристическия сезон на От началото на месец юни до края на туристическия сезон на 
западната фасада на ТИЦ „Мелницата“ се прожектират от западната фасада на ТИЦ „Мелницата“ се прожектират от 
22.00 ч. 10 броя 3D филми, които вече силно заинтересуваха граж-22.00 ч. 10 броя 3D филми, които вече силно заинтересуваха граж-
даните и гостите на Балчик.След края на лятото тяхното пред-даните и гостите на Балчик.След края на лятото тяхното пред-
ставяне ще бъде в специално оборудвана зала в „Мелницата“. Те ставяне ще бъде в специално оборудвана зала в „Мелницата“. Те 
са изработени по трансграничен проект, според който филмите, са изработени по трансграничен проект, според който филмите, 
на стойност 1.5 млн. евро /разделени по равно с румънската стра-на стойност 1.5 млн. евро /разделени по равно с румънската стра-
на/, ще бъдат прожектирани и в съседния побратимен с Балчик на/, ще бъдат прожектирани и в съседния побратимен с Балчик 
град Мангалия, за да се запознаят туристите и най-вече младите град Мангалия, за да се запознаят туристите и най-вече младите 
хора с регионалното културно българско богатство на духовност-хора с регионалното културно българско богатство на духовност-
та, с цел опазването и устойчивото използване на  природното та, с цел опазването и устойчивото използване на  природното 
наследство, ресурсите и културното наследство. Фото: Б.Т. наследство, ресурсите и културното наследство. Фото: Б.Т. 


