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По утвърдена традиция – крос 
„Кажи не на дрогата”

За тринадесета поредна го-
дина  балчишкият Ротари 
клуб- дистрикт 2482, с пред-
седател г-н Енчо Сапунджиев, 
организира лекоатлетически 
крос с лого: „Кажи не на дро-
гата“.Вълнуващо, празнично 
и втурнало се весело бе на-
строението на 240 ученици от 
С О У „ Хр. Смирненски“- с. 
Оброчище , начело с дирек-
тора си г- жа Росица Тодоро-
ва Койнова, /отсъстваха само 
абитуриентите по уважителни 
причини/ Най - впечатляващо 
бе участието на дечицата от 
първи „б“ клас с наставници 
г- жа Симеонова и г- жа Кън-

чева. 
Толкова много възторже-
ни млади участници не бях 
виждал отдавна. Първо стар-
тираха малките, до четвърти 
клас, на по-късата дистанция. 
Устремно и емоционално на-
чало, като по качество мал-
ките дадоха урок на своите 
батковци и каки от по-горните 
класове по бързина и ентуси-
азъм, както отбеляза и дирек-
торката г-жа Тодорова, която 
заедно с г-жа Анна Колева и 
г-жа Стефка Стоянова взеха 
символично участие в този 
темпераментен „маратон“. 
Инициативата бе под егидата 

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ 

на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009 г. на 
ОбС - Балчик,  изм. и доп. с Решение 748/17.02.2011 г.; 

Решение  № 323 от 29.03.2018 г.  на Общински Съвет - Балчик и във 
връзка със Заповед № 415/10.05.2018 г. на Кмета на Община Балчик.                                   

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на 
недвижим имот, частна общинска собственост, както следва:

1.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ХV, кв. 35 по 
ПУП на село Соколово, община Балчик,  представляващ ПИ № 
67951.501.817 по кадастралната карта на село Соколово с площ 1 
629.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 11 403 лева /
единадесет хиляди четиристотин и три лева/ без ДДС.

Търгът ще се проведе на 06.06.2018 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА 
- Балчик в сградата на пл. «21 септември»  № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 21.05.2018  
г. до 05.06.2018 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик 
или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 
часа на 05.06.2018 г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се 
подава в срок до 16.00 ч. на 05.06.2018 г. в Информационния център 
на Община Балчик.

За справки : тел. 0579 7-10-41 Караиванова, Денева    

ОБЩИНA БАЛЧИК 
„Доставка и монтаж на елемент 

от климатична система 
(термопомпа с въздушно охлаждане) 

за нуждите на община Балчик“

на балчишкия кмет г-н Н. Ан-
гелов. За отличната организа-
ция основен мотор бе кметът 
на с . Оброчище – г-н Данаил 
Караджов, в тандем с орга-
низаторите от Ротари клуб: 
Веселин Киряков, Радослав 
Петков, Емил Енчев, техният 
приятел Майкъл Смит...Раз-
бира се, не без помощта и на 
най-малката участничка- Еве-
лин Евелинова, внучка на г-н 
Сапунджиев..
Едно значимо събитие отми-
на, запомнено от всички, като 
предупреди цялото човечест-
во за опасната дума „дрога” 
във всичките ѝ измерения по 

света. Вълнуващ момент ос-
тават детските аплодисменти, 
когато извикаха задружно: - „ 
Не на дрогата!“ придружено 
с продължително ръкопляс-
кане. А затова най-много и 
опитно помогнаха представи-
телите на балчишкия Ротари 
клуб, които накрая раздадоха, 
в знак на благодарност, малки, 
но ефектни материални награ-
ди/. Децата показаха финално 
и емоционално себеотдаване, 
със зачервени от вълнение ли-
чица - впечатляващ елемент, 
задължителен като живота ни, 
отваряйки пътя към истината!

Георги ЙОВЧЕВ

Ученици от ОУ „Антим I“ Балчик взеха масово участие в маратона „Кажете Не на дрогата“. 
                                                                                                                                    Фото: Юлита ХРИСТОВА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП

(събиране на оферти с обява)

 Обект на поръчката: „Доставка и монтаж на елемент от клима-
тична система (термопомпа с въздушно охлаждане) за нуждите на 

община Балчик“

Номер обществена поръчка в АОП: 9076244

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 септември“ 
№ 6, Общинска администрация - гр. Балчик

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

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;

-

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;
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3. разясненията, предоставени от възложители-

те във връзка с обществените поръчки;
-

4. протоколите и окончателните доклади на 

комисиите за провеждане на процедурите;
-

5. договорите за обществени поръчки и рамко-

вите споразумения, включително приложенията 

към тях;

-

6. допълнителните споразумения за изменения 

на договорите за обществени поръчки и рамко-

вите споразумения;

-

7. обявите за събиране на оферти и поканите 

до определени лица;
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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 информация 

съгласно чл. 42. ал. 2

Пламена Мерджанова, ст. 

юрисконсулт, 

телефон 0579 71036
 


