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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 - Бал-
чик , изм. и доп. с Решение 748/17.02.2011 г.; Решение № 324 от 
29.03.2018 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със За-

повед № 698/09.07.2018 г. на Кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА 
публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим 

имот, частна общинска собственост, както следва:

Двуетажна масивна нежилищна сграда с площ от 91 м2, едноетажна 
сграда - склад с площ от 44 м2, ведно с прилежащо дворно място ПИ № 
02508.87.185 по кадастралната карта на град Балчик (УПИ VІ, кв.109 по 
ПУП на град Балчик), с площ от 578 м2 при начална цена за провеждане 
на търга 230 000.00 лева /двеста и тридесет хиляди лева/ без ДДС.
Търгът ще се проведе на 02.08.2018 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 16.07.2018 г. до 
30.07.2018 г. на касата на ОбА - Балчик.
Депозитът за участие в търга се внася по банков път по посочена в тръж-
ните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 30.07.2018 г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи, се подава 
в срок до 16.00 ч. на 30.07.2018 г. в Информационния център на Община 
Балчик.

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

С книгата, която вече е в 
ръцете на читателите, от-
ново ще се срещнем със 
словото и с идеите му. И 
ще сме убедени, че той не 
ни е напуснал…
Изданието включва крат-
ки текстове на проф. Сто-
янов по любимата му тема 
– Българското възражда-
не, подчинени на неговото 
правило в историческите 
изследвания, че „Иcтopи-
ятa ĸaтo нayĸa имa зa 
цeл дa peĸoнcтpyиpa 
иcтopичecĸoтo минaлo 
тaĸoвa, ĸaĸвoтo e билo, a 
нe тaĸoвa, ĸaĸвoтo няĸoмy 
ce иcĸa дa e билo.” Пре-
обладаващата част са 
свързани с личността на 
Васил Левски – за идеи-
те, за втората му обиколка 
в Българско, за Левски и 
Каравелов, за залавянето 
и за гроба на Апостола, 
за изграждането на па-
метника му в София, за 
митологизирането на ли-
чността на Васил Левски 
и превръщането му в идол 
и необходимо ли е това 
на българите. Сборникът 
носи заглавието на него-
вото есе за Левски „Кой си 
ти, Апостоле?” 
И в другите застъпени 
теми като тези за екзарх 
Антим I, Иван Касабов, 
за необходимостта ис-
торическите събития да 
се честват на датата, на 
която са се случили, а 
не едни по нов, други по 
стар стил, той поддър-
жа тезата си, че пoлити-
зиpaнeтo нa минaлoтo 
ни и cъoбpaзявaнeтo 
мy c гocпoдcтвaщaтa  

пoлитичecĸa ĸoнюнĸтypa 
yнищoжaвa иcтopиятa 
ĸaтo нayĸa.
Включени са няколко ин-
тервюта на проф. Стоянов, 
публикувани в различни 
вестници и електронни 
издания, в които той отго-
варя на въпроси и за науч-
ната и преподавателската 
си дейност, и за работата 
на Фондация „Васил Лев-
ски”, на която беше пред-
седател от есента на 2013 
г. до смъртта си. Те пред-
ставляват интерес и с от-
говорите на професора на 
въпроси като тези за най-
големите митове за Васил 
Левски, за необходимост-
та да се представя той като 
жив човек и достижим 
пример за съвременници-
те, за думите „чиста и свя-
та република” и на Левски 
ли са те, за политизира-
нето на личността му, за 
употребата на термините 
„робство”, „владичество”, 
„присъствие” в историята 
на българите през периода 
ХV-ХIХ век.  
И този сборник доказ-
ва, че публикациите на 
проф. Стоянов са „рaзчyп-
вaнe нa cтepeoтипитe” и 
„пpoтивoпocтaвянe нa ми-
тoлoгeмитe” – тaĸa, както 
oпpeдeлят нeгoви ĸoлeги  
значимите му иcтopичecĸи 
изcлeдвaния. Отзивите и 
рецензиите за негови кни-
ги от проф. Пламен Ми-
тев, проф. Калчо Калчев, 
проф. Милена Кирова и 
други автори във втората 
част на сборника са оцен-
ки за един изключителен 
професионалист, наложил 

свой стил в изследването 
на Българското възражда-
не, учен, чието име остава 
в списъка на талантливите 
изследователи, на хари-
зматичните оратори, за ко-
гото популяризирането на 
българщината по света бе 
не само научна, но и мо-
рална кауза.
Макар и малък по обем, 
новият сборник с тексто-
ве на проф. Иван Стоянов 
ни показва същността на 
учения, който се беше 
посветил на Историята, и 
за него тя беше и особен 
вид духовна материя и 
енергия, която се предава 
генетично от поколение на 
поколение, който се разда-
ваше, без  да иска нещо в 
замяна на тази своя откри-
та и безкористна обич към 
света. Той твърдо вярва-
ше, че България и българ-
ската кауза ще пребъдат 
във вековете, пропити с 
жизнеността на нашия 
народ, с вдъхновеното по 
божия промисъл дело на 
Апостола на българската 
революция Васил Иванов 
Кунчев – Левски. За не-
говото безсмъртие проф. 
Стоянов отдаде много го-
дини научна и просвети-
телска работа. 
Сборникът „Кой си ти, 
Апостоле?” ни връща към 
откритията и модерни-
те виждания и оценки на 
проф. Стоянов за делото и 
личността на най-великия 
българин и на най-героич-
ното време в българската 
история – Възраждането, 
без и против идеологеми, 
превратни тълкувания и 

шаблонни обобщения.
Творческа вечер и пред-
ставяне на новата книга 
събра колеги, студенти и  
приятели на проф. Иван 
Стоянов в Столична биб-
лиотека на 28 юни 2018 
г., за да си спомнят за 
колегата, преподавате-
ля, приятеля, за неговите 
многобройни изследвания 
за Каравелов, Левски, Ка-
сабов, за ТЦБК, Възраж-
дането, Опълчението, за 
студентските години и 
началото на академичната 
му кариера чрез разказите 
на проф. Пламен Митев, 
проф. Людмил Спасов, 
проф. Николай Червенков, 
за председателя на Фон-
дация „Васил Левски“, за 
приятеля на Карлово, на 
музея на Апостола чрез 
спомените на Стойо Ка-
рагенски, Дора Чаушева, 
Христина Томанова, на 
впечатлените автори на 
филма „Лъвский – Евро-
пеец в Българско” Илиана 
Минковска и Искрен Кра-
симиров, който написа във 
фейсбук: 
„Творческата вечер в па-
мет на нашия любим про-
фесор Иван Стоянов беше 
незабравимо преживява-
не! 
Поплакахме, посмяхме 
се, спомнихме си... за Ис-
торика, за Професора, за 
Човека. 
Поклон! Оставаш завина-
ги жив в нашите сърца!”

Дора Чаушева
Директор на 

Национален музей 
„Васил Левски”

„КОЙ СИ ТИ, 
АПОСТОЛЕ” - 

НОВА КНИГА И 
ТВОРЧЕСКА 

ВЕЧЕР 
В ПАМЕТ НА 
ПРОФ. ИВАН 

СТОЯНОВ

2018-21/09.07.2018 г. - „Поддържане, основен и текущ ре-
монт, ново строителство, реконструкция и рехабилитация, 
изготвяне на инвестиционни проекти, авторски надзор и 
снегопочистване на общинската пътна и улична мрежа, 
пътни съоръжения, междублокови пространства

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.18 от ЗОП

Открита процедура

1. Наименование на възложителя.
ОБЩИНА БАЛЧИК

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

2. Обект, предмет и кратко описание на 
поръчката.

„Поддържане, основен и те-
кущ ремонт, ново строителство, 
реконструкция и рехабилита-

ция, изготвяне на инвестицион-
ни проекти, авторски надзор и 

снегопочистване на общинската 
пътна и улична мрежа, пътни 
съоръжения, междублокови 

пространства, паркове и алеи, 
спортни площадки и площадки 

за игра на територията 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 обявлението и 
документацията

4. Срок за подаване на офертите. До 16:00 часа на 15.08.2018 г.
5. Срок на валидност на офертите. посочени са в обявлението и 

документацията
6. Критерия за възлагане, включително 

показателите за оценка и тяхната тежест.
посочени са в обявлението и 

документацията
7. Дата и час на отваряне на офертите. 10:00 часа на 16.08.2018 г.
8. Обособени позиции, когато е приложимо. -
9. Друга информация, когато е приложимо. -

 Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2018-0012
За въпроси и допълнителна информация:  Емил Томов - 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. 42. ал. 2 от Закон за обществените поръчки

1. всички решения, обявления и покани, 
свързани с откриването, възлагането, изпъл-
нението и прекратяването на обществените 
поръчки;
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2. документациите за обществени поръч-

ки, с изключение на случаите, при които 
поради технически причини или такива, 
свързани със защита на информацията, не е 
възможно осигуряване на неограничен, пъ-
лен и пряк достъп чрез електронни средства;

t02_docs.
zip
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kB

2018-07-09 
16:38

3. разясненията, предоставени от въз-
ложителите във връзка с обществените 
поръчки;

-

4. протоколите и окончателните доклади 
на комисиите за провеждане на процеду-
рите;

-

5. договорите за обществени поръчки 
и рамковите споразумения, включително 
приложенията към тях;

-

6. допълнителните споразумения за изме-
нения на договорите за обществени поръчки 
и рамковите споразумения;

-

7. обявите за събиране на оферти и пока-
ните до определени лица; -

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
Емил Томов, гл. юрисконсулт, 

телефон 0579 71036

Една година без проф. Иван 
Илиев Стоянов…

Откриване на „Забавно лято в библиотеката”

 Г-жа Елица Стайкова, секретар на НЧ „Васил Левски 1959“Балчик и децата от мероприятието „Лято 
в библиотеката“ се готвят да поднесат цветя на Паметника на Васил Левски, по случай рождения му 
ден на 18 юли.                                                                                                                                              Фото: Б.Т. 


