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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 № 269 по Протокол 
№ 18/14.12.2017 г. на ОбС-Балчик и Заповед № 257/26.03.2018 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 :

помещение с площ  70 м2, представляващо част от Здравна служба, 
находяща се в с.Сенокос /обособена част от сграда с идентификатор № 
66250.501.406.3 по кад. карта на с.Сенокос, актувано с АОС №   372/2000 г.-
публична общинска собственост.

2. Цел на конкурса : отдаване под наем на помещение с площ 70 м2, 
представляващо част от Здравна служба, находяща се в с.Сенокос, съгласно 
предназначението, а именно за медицинска дейност.

3. Начална годишна наемна цена :
268,80 лв. /двеста шестдесет и осем лева и осемдесет стотинки/, без ДДС.
4. Срок на договора - 5 г.
5. В конкурса могат да вземат участие кандидати, които :
5.1. са регистрирани по ТЗ;
5.2. притежават завършено висше образование по медицина;
5.3.осъществяват дейност-първична извънболнична медицинска помощ;
5.4. нямат публични задължения;
6. Кандидатът, спечелил конкурса, следва да :
6.1.спазва предмета на дейност, а именно първична извънболнична 

медицинска помощ;
6.2. не променя предназначението на наетия кабинет;
Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, 

всеки работен ден от 05.04.2018 г. до 20.04.2018 г. до 15.00 ч. на касата на 
ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 20.04.2017 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

Здравна служба с.Сенокос

 «Разширение и рехабилитация на 
водопроводната и канализационна мрежа 

на с. Оброчище, община Балчик»
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.18 от ЗОП

Публично състезание

1. Наименование на възложителя.

ОБЩИНА БАЛЧИК

гр. Балчик, пл. “21-ви 

септември” № 6

2. Обект, предмет и кратко описание на 
поръчката.

„Разширение и рехабили-
тация на водопроводната и 
канализационна мрежа на с. 
Оброчище, 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. 02.05.2018 г. 16.00 ч.
5. Срок на валидност на офертите. 90 дни

6. Критерия за възлагане, включително 
показателите за оценка и тяхната тежест.

Икономически най–
изгодната оферта

 
7. Дата и час на отваряне на офертите. 03.05.2018 г. от 10:00 часа
8. Обособени позиции, когато е прило-

жимо.  
9. Друга информация, когато е приложимо.  

 
Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2018-0009
За въпроси и допълнителна информация:   Димитър Димитров – директор 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, свързани с от-
криването, възлагането, изпълнението и прекратяването на 
обществените поръчки;
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2. документациите за обществени поръчки, с изключение 
на случаите, при които поради технически причини или та-
кива, свързани със защита на информацията, не е възможно 
осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез 
електронни средства;
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3. разясненията, предоставени от възложителите във връзка 
с обществените поръчки; -

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

5. договорите за обществени поръчки и рамковите спора-
зумения, включително приложенията към тях; -

6. допълнителните споразумения за изменения на дого-
ворите за обществени поръчки и рамковите споразумения; -

7. обявите за събиране на оферти и поканите до опреде-
лени 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

Пламена Мерджанова, ст. 
юрисконсулт,

телефон 0579 71036

ЗА СТАДИОНА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП

(събиране на оферти с обява) 
Обект на поръчката: Изпълнение на СМР във връзка с реализиране на проект „Изграждане и 
реконструкция на футболен стадион”, находящ се в УПИ XVII, кв. 91, ул. „Иван Вазов” №21, гр. 
Балчик, община Балчик
Номер обществена поръчка в АОП: 9074646

За въпроси и допълнителна информация:   
инж. Пламен Сидеров – ст. специалист – 0579 71044
Пламена Мерджанова - ст. юрисконсулт - 0579 71036

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. Бал-
чик, 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, 

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 осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни 
средства;
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3. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените 
поръчки; -
4. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на про-

цедурите; -
5. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително 

приложенията към тях; -
6. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени 

поръчки и рамковите споразумения; -

7. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица; t 0 7 _
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8. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществя-
вания 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
 

С.Кранево
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП

(събиране на оферти с обява)
 

Обект на поръчката: Tекущ ремонт на сграда общинска собственост в с. Кранево в имот с 
идентификатор 39459.502.373
Номер обществена поръчка в АОП: 9074584

За въпроси и допълнителна информация:   
инж. Пламен Сидеров – ст. специалист – 0579 71044
Пламена Мерджанова - ст. юрисконсулт - 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, 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 осигуряване на неограничен, пълен и 
пряк достъп чрез електронни средства;
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3. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с общест-
вените поръчки; -
4. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане 

на процедурите; -
5.  договорите  за  обществени  поръчки  и  рамковите  споразумения, 

включително приложенията към тях; -
6. допълнителните споразумения за изменения на договорите за об-

ществени поръчки и рамковите споразумения; -

7. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица; t07_obya.pdf 247 kB
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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

Районен съд - Балчик обявява 12 април 
за Ден на отворените врати

Районен съд - Балчик ще 
проведе Ден на отворените 
врати на 12 април. В ини-
циативата ще се включат 
възпитаници на ОУ“Антим 
Първи“, които ще имат 
възможност да посетят съ-
дебна зала и да се запоз-
наят с работата на отдел-
ните служби, деловодства 

и регистратурата на съда. 
Предвидено е учениците 
да разгледат и специално 
адаптираната зала за ща-
дящо изслушване на деца, 
които се налага да бъдат 
разпитани по наказателни 
или граждански дела.

Акцент в програмата на 
събитието ще бъде лекци-

ята, подготвена от двамата 
магистрати, разглеждащи 
наказателни дела в Райо-
нен съд - Балчик. Съдиите 
Даниела Игнатова и Галин 
Георгиев ще говорят пред 
учениците за структура-
та и функциите на съдеб-
ната власт, за статута на 
съдиите, прокурорите и 

следователите и за престъ-
пленията, извършвани от 
непълнолетни. 

Посетителите в Деня на 
отворените врати ще могат 
да разгледат и изложба-
та, посветена на Кръстьо 
Мирски - един от първите 
председатели на Районен 
съд - Балчик.

Осъдиха двама за притежание на 
наркотици с цел разпространение

Окръжен съд - Добрич 
одобри споразумения, по-
стигнати между прокурату-
рата и двама подсъдими за 
притежание на наркотици с 
цел разпространение. 33-го-
дишният Исмаил Д. от До-
брич и 24-годишният Кало-
ян К. от Варна се признаха 
за виновни в това, че на 26 
юли миналата година в До-
брич, в съучастие помежду 

си, без надлежно разреши-
телно, са държали с цел раз-
пространение високориско-
ви наркотични вещества 
- 188.50 грама марихуана и 
4.83 грама кокаин, на обща 
стойност 1903.80 лева. 

Добричлията признава 
още, че на същата дата в 
жилище в Добрич е държал 
0.32 грама кокаин. За всяко 
от деянията мъжът получи  

различни наказания, като 
беше определено той да 
изтърпи по-тежкото от тях 
- лишаване от свобода за 
срок от 11 месеца при пър-
воначален общ режим. 

От данните по дело-
то става ясно, че той има 
и предишни осъждания. 
24-годишният варненец, 
който е с чисто съдебно 
минало, ще търпи условно 

наказание  „лишаване от 
свобода“ за срок от 1 годи-
на и 6 месеца, с 3-годишен 
изпитателен срок. Двамата 
заявиха пред съда, че са по-
дписали доброволно спора-
зуменията и са наясно, че те 
имат последиците на влезли 
в сила присъди. 

Постановените от Окръ-
жен съд - Добрич съдебни 
актове са окончателни.


