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ОБЩИНA БАЛЧИК

За нас Вие винаги сте 
били хората за пример, 
хората носители на тра-
дициите и ценности. Вие 
събуждате в нас чувство-

то, че сме един народ, и че 
имаме държава с богати 
традиции и история и че 
сме един от най-древните 
европейски народи. 

Михаил Бъчваров-
Бондар е роден на 
21 ноември 1946 г. 

в с. Чий-
ший (Ого-
р о д н о е ) , 
Б о л г р а д -
ски район, 
О д е с к а 
област, Ук-
райна. По-
томък е на 
български 
преселни-
ци от 1812-
1813 г. Пра-
дядо му 
Д и м и т ъ р 
Бондар е 
един от над 
200-те бе-

сарабски български 
опълченци по време 

2017-19/29.12.2017 г. - „Доставка и монтаж на обзавеж-
дане и оборудване на зала за обучение за изпълнение на 
проект „Повишаване конкурентоспособността на хората 
в предпенсионна възраст чрез подобряване на тяхната 

квалификация и образование“...»
 

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 из-
точник на финансиране.

„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборуд-
ване на зала за обучение за изпълнение на проект 
„Повишаване конкурентоспособността на хора-
та в предпенсионна възраст чрез подобряване  на 
тяхната квалификация и образование“ (“Advanced 
Competitiveness Through Improvement, Vision and 
Education” - ACTIVE) по Програма за трансгранично 
сътрудничество 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 лич-
ното състояние на учас-
тниците.

Посочени в Обявлението и документацията

6. Критерии за подбор, 
които се отнасят до год-
ността за упражняване на 
професионалната дейност, 
икономическото и финан-
совото състояние и техни-
ческите 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 инфор-
мация и други изисквания 
към изпълнението на по-
ръчката, когато е прило-
жимо.

 

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

22 януари 2018 г. - до 16:00 часа

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

23 януари 2018 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: 00479-2017-0010
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.

Уважаеми членове, уважаеми 
Председателю на клуб „Хинап” Балчик, 

уважаеми гости, приветстваме Ви с 
обновения Ви клуб. 

Честита Нова година!

Г-жа Димка Малева, председател на клуб “Хинап” целува десницата на свеще-
ноиконом Стратия Александров за освещаването на ремонтирания и обновен 
клуб на хората с увреждания на ул.”Черно море”.             Фото: Маруся КОСТОВА

Не са чести случаите, ко-
гато с лека ръка отхвър-
ляме собственото си ми-
нало, но във Ваше лице 
аз виждам духа на бълга-

рина, запазен и жив и сме 
в състояние да покажем 
пред света, че сме част 
от европейската културна 
история.
Освен това богатството 
на нашия град е морето, 
което дарява на хората  
такива усещания, които 
нормалната памет не бива 
да забравя. 
Пожеланията ни са да бъ-
дете вдъхновители и но-
сители на всичко онова, 
което ни кара да се горде-
ем, че сме българи.
Бъдете здрави и вдъхнове-
ни, с непресъхващи идеи. 
Надяваме се, че писаното 
слово в книгите ще допри-
несе за още по-осезаем и 
силен отзвук на делата ви.
На многая лета! 
Екипът на библиотека-
та при НЧ „Паисий Хи-
лендарски 1870”Балчик

Членове на клуб „Хинап“ Балчик с председател г-жа Димка Малева посетиха екипа на Детско 
отделение към МБАЛ със завеждащ д-р Диана Малчева, а сем.Демирови с голяма погача и сти-
хотворение поздравиха д-р Д.Малчева и д-р Велкова-Димитрова, 7 мед.сестри и 5 санитарки на 
Детското отделение, което е изцяло ремонтирано. Хинапци, които не успяха да дадат своята 
лепта по време на благотворителната акция на НЧ „Васил Левски 1959“ Балчик, от която на 
Детското отделение се дариха 2 405 лв, прибавиха още 70 лв. Приятно и удовлетворително е, 
че Детското отделение изглежда съвременно и изискано с дарените маси от Ротари клуб преди 
3 години, с подаръците на сем.Кристина и Ростислав Баеви за дообзавеждане, на ЦДГ „Братя 
Мормареви“, на сем.Бързакови. Чистотата е на завидно добро ниво, обслужването е високо про-
фесионално. Всички санитарни помещения са изградени с нов фаянс, дарение на  „Black Sea Anchor“. 

Почина в Силистра бесарабският българин Михаил Бъчваров-Бондар, поет, писател, голям родолюбец
на Руско-турската 
война 1877-1878 г.
 Училище е завър-
шил в родното си 
село Чийшия. Рабо-
тил е повече от 10 
години като миньор 
в Донецка област, 
гр. Кировск. После 
завършва Висша 
профсъюзна шко-
ла в Москва /1979/. 
Живял е и работил в 
Кишинев /Молдова/, 
в родното място на 
съпругата му Моги-
льовск /Беларус/, по-
сле в Царева ливада 
/България/. 
На български е из-

дал стихосбирки-
те: “На белия свят” 
/1986/, “Камък на 
синора” /1996/, “Ар-
хангеловден” /1997/, 
“Скитник сред вет-
ровете” /2003/, “В 
полето широко” 
/2005/ и др.. Член 
на Съюза на бъл-
гарските писатели и 
на Международния 
съюз на писателите 
на Русия. 
След разпадането на 
СССР прави успе-
шен опит да се уста-
нови да живее в Бъл-
гария. Той изразява 
своята благодарност 

към бившия кмет 
на крайдунавския 
град Силистра - Иво 
Андонов, както и 
към Георги Балушев, 
които са му помогна-
ли през 2003 г. да се 
установи да живее в 
Дома за стари хора /
ДСХОЛ/ в Силистра, 
където на 27 януари 
2017 г. чества своята 
70-годишнина чрез 
литературното че-
тене, организирано 
от градската библи-
отека:  „Един беса-
рабски българин в 
Силистра – Михаил 
Бондар”, а в края на 

декември 2017 г. по-
среща смъртта си, 
пак сред близките 
си от ДСХОЛ Сили-
стра. Неговата урна 
ще бъде погреба-
на на Софинден в 
родното му село в 
Украйна, а част от 
праха му ще бъде 
разпръснат над връх 
Шипка, където е за-
гинал прадядо му, за 
Освобождението на 
България.  
Отличават се и се 
запомнят неговите 
стихове: „ Балада за 
орача и песента”; „ 
Люляци”; „ Край Ло-

зоватка”; „ Когато си 
още хем глупав, хем 
млад...”; „ Дни, годи-
ни минават”; „ Шепа 
пръст”; „ Гроздобер”, 
„Стена”. 
Автор е на докумен-
талния филм “Трън-
ливият път към нау-
ката” (1989).
А пък защо и от кого 
да крия,
че ме повика прадя-
дова кръв?
Тук в Буджака съм аз 
“повтория”,
а на Балкана е пъп-
ната ми връв. /Из 
„Архангеловден”/ 
                              /Б.Т./


