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Преди Деня на беса-
рабските българи – 29 ок-
томври, посетихме едни 
от нашите най-стари и ве-
рни приятели – гагаузите 
от с. Казаклия, живеещи 
на 15 км от град Тара-
клия, Р.Молдова. Вече 
за втори път певиците от 
хор „Севда” с диригент 
Пенка Чобан и кметът 
Григорий Киор ни посре-
щат най-радушно, както 
и ние ги посрещахме 
на три последователни 
участия в Международ-
ния форум „Българско 
наследство” в Балчик, 

България. 
На брега на Черно 

море, в хотел „Диамант” 
и на сцената на ч-ще „Па-
исий Хилендарски 1870” 
Балчик тази година зву-
чаха ласкавите, нежни 
песни на хор „Севда” и 
бойките звуци на оркес-
тър „Дуйгун” с худ.р-л  
Григорий Данажи.

Така беше и по време 
на незабравимата ни ве-
чер в селското кафене, 
където отрупаните маси 
и настроението на всич-
ки бе богато, изпълне-
но с много изпяти общи 

песни от българския и 
гагаузки фолклор, от ру-
ската популярна музика.  
Танцувахме с  ентусиазма 
на „Дуйгун” и най-вече 
благодарим на Григорий 
Данажи, който дори ни 
покани у дома си, за да 
продължим тържеството. 
И го направихме с отве-
тен мерак.

Мили приятелки от 
хор „Севда”, приятели 
от оркестър „Дуйгун” ще 
бъдем радостни, заедно 
с Вашия кмет Григорий 
Киор, да Ви посрещнем 
в Балчик на Четвъртия 

международен форум 
„Българско наследство” 
в Балчик от 24-26 август 
2018 г., за което разчита-
ме на организационния 
талант на Вашия кмет, на 
Зинаида Головчук, коор-
динатор на форума за Га-
гаузия , на Пенка Чобан, 
както и на всички, които 
желаят да ги има нашите 
съвместни срещи и прия-
телски взаимоотношения.

Разбира се, ние се гот-
вим да участваме във 
Вашия II Международен 
фестивал в с.Казаклия, 
веднага след Великден. 
Очакваме покана за него, 
както и фестивалът да 
стане по-широко подкре-
пен от големите полити-
ци на Гагаузия. 

Живот и здраве да е 
да посрещнем 2018 г. 
и да участваме заедно 
на двата фестивала – в 
с.Казаклия и в град Бал-
чик. 

Маруся КОСТОВА
Гл.редактор на в-к 

„Балчишки телеграф” 
Балчик, България
Директор на МФ 

„Българско наследство” 
Балчик, България   

„Българско наследство” Балчик, 
България гостува в с.Казаклия, 

АТО Гагаузия, Р.Молдова

Веселба в с.Казаклия, АТО Гагаузия, Р.Молдова. Вляво на масата: Григорий Киор 
/кмет на с.Казаклия/, Зинаида Головчук /координатор на МФ „Българско наслед-
ство” Балчик, България/; вдясно: Валентин Шалтев  и Маруся Костова /от Сдру-
жение „Българско наследство” Балчик, организатори на едноименния форум/ . 

                                                                                                                        Фото: Маша ТАКА

2017-16/16.11.2017 г. - „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на зала за 
обучение за изпълнение на проект „Повишаване конкурентоспособността на хората 
в предпенсионна възраст чрез подобряване на тяхната квалификация и образование“ 
(“Advanced Com)  Публикувана на 16 ноември 2017 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.18 от ЗОП

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

1. Наименование и адрес на възложителя.

ОБЩИНА БАЛЧИК

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

2. Обект на поръчката, прогнозна стойност и източ-
ник на финансиране.

Д о с т а в ка  и  м о н т а ж  н а 
обзавеждане и оборудване на 
зала за обучение за изпълнение 
н а  п р о е к т  „ П о в и ш а в а н е 
конкурентоспособността на 
хората в предпенсионна възраст 
чрез подобряване  на тяхната 
квалификация и образование“ 
(“Advanced Compet i t iveness 
Through Improvement, Vision and 
Education” - ACTIVE) по Програ-
ма за трансгранично сътрудни-
чество INTERREG V-A Румъния 
и България, с регистрационен 
номер16.4.2.001; eMS code: ROBG 
148

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

Посочени в Обявлението и 
документацията

4. Данни за обособените позиции, когато е прило-
жимо. неприложимо

5. Изисквания към личното състояние на участни-
ците.

Посочени в Обявлението и 
документацията

6. Критерии за подбор, които се отнасят до годността 
за упражняване на професионалната дейност, иконо-
мическото и финансовото състояние и техническите и 
професионалните способности.

Посочени в Обявлението и 
документацията

7. Критерия за възлагане, а когато е приложимо, и 
показателите за оценка на офертите. Най – ниска предложена цена

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

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

11 декември 2017 г. - до 16:00 
часа

10. Дата, час и място на отваряне на офертите.

12.12.2017 г. – 10:00 часа

Гр. Балчик, пл. „21 септември“ 
№ 6 - Общинска администрация

11. Обособени позиции. няма

12. Орган, отговорен за процедурите по обжалване. Комисия за защита на 
конкуренцията

Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2017-0008

За въпроси и допълнителна информация:   Нина Митева – ст.специалист ЕМС, телефон 
0579 71065

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 откриване-
то, възлагането, изпълнението и 
прекратяването на обществените 
поръчки;

t01_obya.pdf
2 1 6 

kB 2017-11-16 16:31

t01_resh.pdf
1 9 0 

kB 2017-11-16 16:31

2. документациите за общест-
вени поръчки, с изключение 
на случаите, при които поради 
технически причини или такива, 
свързани със защита на информа-
цията, не е възможно осигуряване 
на неограничен, пълен и пряк 
достъп чрез електронни средства;

t02_docs.zip
1 6 6 2 

kB 2017-11-16 16:33

3. разясненията, предоставени 
от възложителите във връзка с 
обществените поръчки;

-

4. протоколите и окончателните 
доклади на комисиите за провеж-
дане на процедурите;

-

5. договорите за обществени 
поръчки и рамковите споразуме-
ния, включително приложенията 
към тях;

-

6. допълнителните споразуме-
ния за изменения на договорите за 
обществени поръчки и рамковите 
споразумения;

-

7. обявите за събиране на офер-
ти и поканите до определени 
лица;

-

8. становищата на Агенция-
та 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 подава-
не на информация съгласно чл. 
42. ал. 2

Нина Митева – ст.специалист ЕМС, 
тел. 0579 71065

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН НЕПРИСЪСТВЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ 
ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ТЕРЕН ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 
На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол 
№ 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 

г. по Протокол № 59; Решение № 223 по Протокол №15/19.10.2017 г. на ОбС-Балчик и Заповед № 1158/13.11.2017 г. на 
Кмета на Община Балчик.
1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем, 
съгласно предназначението си на: 
част от терен - публична общинска собственост с площ от 35 м2, представляващ част от ПИ № 02508.87.127 по кад. карта 
на гр.Балчик, за поставяне на маси и столове пред ЗХР.
2. Цел на конкурса: отдаване под наем на част от терен - публична общинска собственост за поставяне на маси и столове 
пред ЗХР, съгласно предназначението.
3. Начална годишна наемна цена: 672,20 лв. /шестстотин седемдесет и два лева и двадесет стотинки/, без ДДС, съгл. т.5 от 
Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на Община Балчик.
4. Срок на договора - от подписване на договора за наем до 15.05.2018 год.
5. Кандидатът за участие следва да :
5.1. е регистриран по ТЗ;
5.2. се занимава с ресторантьорство на територията на гр.Балчик;
5.3. няма задължения към Община Балчик;
6. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.
Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 16.11.2017 г. до 01.12.2017 
г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.
Крайният срок за приемане на депозит за участие е 01.12.2017 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в 
информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл.“21-септември“ № 6.
Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел 
„Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности“, стая № 105.
 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова 
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