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“Пясъчните дюни и скалните местообитания- част от 
красивата природа на България”

Пътуваща фотоизложба в УБГ - Балчик

Близо 20 фотопана 
от изложбата в УБГ 
– Балчик ни показват  
труда на проф. Свет-
лана Банчева, гл. ас. 
Владимир Владими-
ров, доц. Ана Ганева 
и Малина Денчева 
от  Института по би-
оразнообразие и еко-
системни изследвания 
при БАН, които насоч-
ват нашето внимание 
към възможността да 
се употребява в полза 
на хората опознаване-
то на природните забе-
лежителности в наша-
та държава, както и да 
представят типичното 
за целевите екосисте-

ми биологично разно-
образие.
На фотопаната  виж-
даме част от скалните 
комплекси, изваяни 
от климатичните фак-
тори, в съчетание със 
съвременното биораз-
нообразие на флора, 
фауна и микота /гъбе-
ното царство/ на лише-
ите и мъховете. Виж-
даме застрашените от 
изчезване „персийска 
поветица“, „островър-
хата галилия“, „жълта-
та папоронка“....
Разбира се, изложбата 
има основна цел - да 
се подготви карта на 
разпространението на 
местообитанията, при-
надлежащи към този 

тип екосистеми и чрез 
набор от индикатори 
да се направи оценка 
на състоянието и пол-
зите още в зародиш. 
Проф. Банчева умело  

и увлекателно ни по-
веде през лабиринтите 
на природата- разказа 
ни за дюнните место-
обитания по Черно-
морското крайбрежие- 
Царевец, Сарафово, 
Приморско, Крапец, 
Дуранкулак, скалните 

образувания край Ру-
дозем, Мадан, Само-
ков, Кричим...
Видяхме скритата кра-
сота, която излъчват 
немият лебед, жълто-

ногата 
среди -
земно -
морска 
чайка , 
п л а -
н и н -
с к а т а 
стърчи-
о п а ш -
к а , 
ш а х -
матната 
пеперу-
да. Как 
щ я х 
да раз-
б е р а , 

заедно с останалите 
участници на изложба-
та, за зараждащите се 
подвижни/ бели/ дюни  
и стабилизирани /
сиви/ дюни, за тяхно-
то ресурсно значение, 
екологичния риск, ка-
чеството на околната 

среда и въздействието 
върху нея. 
Подчерта се отговор-
ният фактор на човеш-
кото ни присъствие 
сред Нейно Величест-
во Природата. Именно 
нея трябва да съхра-
няваме и обогатяваме, 
да я балансираме чрез 
труд и съвест като мяр-
ка за едно съществува-
не, а това трябва да го 
правим постоянно и 
съзнателно. 
Изложбата и предста-
вянето и в Ботаниче-
ската градина на Бал-
чик е осъществено по 
проект „Картиране и 
оценка на екосистем-
ните услуги в земи, 
с рядка растителност 
в България /”SPA-
EcoServies“ по програ-
ма BG03 „Биологично 
разнообразие и еко-
системи“/, съфинанси-
рани от Финансовия 
механизъм на Евро-
пейското икономиче-
ско пространство /ФМ 
на ЕИП/ 2009-2014 и 
Националния бюджет. 
На отлично подреде-
ната изложба в оран-
жерията на Универси-
тетската ботаническа в 
Балчик може да се на-
слаждаваме до 19 март, 
когато ще бъде пре-
местена в София, като 
още отсега започва да 
кипи подготовката за 
ознаменуването на 125 
години от основаване-
то на ботаническите 
градини в България, 
а управителката на 
балчишката градина- 
г-жа Валя Машкарова 
съобщи, че заедно със 
своите над 70 работ-
ници са започнали 
вече подготовката на 
този празник, заедно с 
предстоящия пролетен 
парад на лалетата в на-
шия град. 
Така, че след открива-
нето на тази скромна, 
но заредена с висок 
градус и значимост из-
ложба,  започва и праз-
никът  на красотата за 
всички нас.

Георги ЙОВЧЕВ

                        
ОБЩИНА БАЛЧИКОБЩИНА БАЛЧИК

Изпълнение на предварителни (прединвести-Изпълнение на предварителни (прединвести-
ционни) проучвания (геодезическо заснемане ционни) проучвания (геодезическо заснемане 
на територията и подробно инженерно-геолож-на територията и подробно инженерно-геолож-

ко проучване)… ко проучване)… 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.18 ОТ ЗОПОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.18 ОТ ЗОП
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

1. Наименование и адрес на 
възложителя.

ОБЩИНА БАЛЧИК

гр. Балчик, пл. “21-ви септември” № 6

2. Обект на поръчката, про-
гнозна стойност и източник на 
финансиране.

Изпълнение  на  предварителни 
(прединвестиционни )  проучвания 
(геодезическо заснемане на територията и 
подробно инженерно-геоложко проучване) 
за обект:.„Укрепване на свлачища на ул. 
„2-ра“, ул. „3-та“ и ул. „4-та“, Вилна зона 
„Фиш-Фиш“, община Балчик, прогнозна 
стойност 166666,00 лв., без ДДС

3. Кратко описание на пред-
мета на поръчката, а когато 
е приложимо - и количество 
или обем.

Изпълнение  на  предварителни 
(прединвестиционни )  проучвания 
(геодезическо заснемане на територията и 
подробно инженерно-геоложко проучване) 
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, когато е приложимо. не

5. Изисквания към личното 
състояние на участниците. Посочени в документацията за участие.

6. Критерии за подбор, които 
се отнасят до годността за уп-
ражняване на професионалната 
дейност, икономическото и 
финансовото състояние и тех-
ническите и професионалните 
способности.

Посочени в документацията за участие.

7. Критерия за възлагане, а 
когато е приложимо, и показа-
телите за оценка на офертите.

Икономически най-изгодната оферта, 
при следните показатели:

„Oрганизация  и  професионална 
комп е т ен тн о с т  на  п ер с он а л а ” ; 
„Предлагана цена”

8. Допълнителна информа-
ция и други изисквания към 
изпълнението на поръчката, 
когато е приложимо.

Посочени в документацията за участие.

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

16:00 часа на 03.04.2017 г., в сградата 
на Община Балчик

10. Дата, час и място на отва-
ряне на офертите.

11:00 часа на 04.04.2017 г., в сградата 
на Община Балчик

11. Обособени позиции. не

12. Орган, отговорен за про-
цедурите по обжалване. КЗК

Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2017-0003

За въпроси и допълнителна информация: Милен Йорданов, телефон 0579 
71063

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
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