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П Р О Г Р А М А З А   У Ч А С Т И Е
ВЪВ ФЕСТИВАЛА „КОНСКИ ВЕЛИКДЕН” В ГРАД 

ТЪРГОВИЩЕ /РУМЪНИЯ/

23 февруари 2018 г. 
Балчик – Констанца – Браила; Обяд. Обиколка на местата 

с българска история; Вечеря с Асоциацията на българите от 
Браила. Нощувка

24 февруари 2018 г.
Браила – Търговище. Църк.служба.Обяд. Разглеждане исто-

рическите места на старата румънска столица на Влад Дракула. 
Вечеря. Нощувка.

25 февруари 2018 г.
Закуска. Търговище – Букурещ. Панорамна обиколка на 

столицата. Посещение Музея на румънското село и икономика. 
Обяд. Предварително се заявява посещение на Парламента. 
Отпътуване късно за родината.

Цена за пълен пансион/храна, транспорт, хотел: 200 лв. /100 
евро/

ДИРЕКТОР НА М Ф „БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО”: 
МАРУСЯ КОСТОВА 

тел. 0899 655 249  e-mail: bgnasledstvo.com

2018-11/09.02.2018 г. - Закупуване на абонаментни карти и транспортно 
обслужване по вътрешноградските линии и в района на вилна зона до 
сп.”Орехите” на пенсионери и инвалиди с трайна нетрудоспособност със 

и над 50% през 2018 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.18 от ЗОП
Пряко договаряне /чл.18, ал.1, т.13 от ЗОП/

1. Наименование и ад-
рес на възложителя.

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

2. Обект на поръчката, 
прогнозна стойност и из-
точник на финансиране.

„Закупуване на абонаментни карти и транспортно 
обслужване по вътрешноградските линии и в района 
на вилна зона до сп.”Орехите” на пенсионери и 
инвалиди с трайна нетрудоспособност със и над 50% 
през 2018 г.”

3. Условия, на които 
следва да отговарят учас-
тниците, включително из-
искванията за финансови 
и икономически условия, 
технически способности 
и квалификация, когато е 
приложимо.

Участникът трябва:
- да е изпълнител по Договор за възлагане на об-

ществен превоз на пътници и да изпълнява маршрут-
ни разписания по основните градски линии №1, №2, 
№3 и линия Балчик-Албена

- да притежава валиден Лиценз за превоз на пътници 
на територията на Република България или Лиценз 
за международен автомобилен превоз.

- да притежава валидно разрешение от Министер-
ството на финансите за издаване на ценни книжа /
билети и карти/

- да не са налице обстоятелства по чл.54, ал.1 и 
ал. 55, ал.1 от ЗОП

4. Срок за подаване на 
офертите. До 16.00 часа на 14.02.2018 г.

5. Срок на валидност на 
офертите. Не по-кратък от 30 дни

6. Критерия за възлага-
не, включително показате-
лите за оценка и тяхната 
тежест.

Предлаганата цена на картите да е по-ниска от 
договорената в Договора за възлагане обществена 

поръчка, за съответните категории пътници
7. Дата и час на отваря-

не на офертите. 10.00 часа на 15.02.2018 г.
8. Обособени позиции, 

когато е приложимо.  
9. Друга информация, 

когато е приложимо.  
 Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2018-0007

За въпроси и допълнителна информация:   Татяна Василева – гл.специалист 
СД, телефон 0579 71054

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на 
куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември“ № 6, Общинска админи-
страция - 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 прекра-
тяването на обществените поръчки;
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2. документациите за обществени поръчки, с из-
ключение на случаите, при които поради технически 
причини или такива, свързани със защита на инфор-
мацията, не е възможно осигуряване на неограничен, 
пълен и пряк достъп чрез електронни средства;
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kB
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3. разясненията, предоставени от възложителите 
във връзка с обществените поръчки; -

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

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;  

8. становищата на Агенцията по обществени 
поръчки във връзка с осъществявания от нея пред-
варителен 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
Татяна Василева – 

телефон 0579 71054
 

Избор на изпълнител за провеждане на обучения по проект «Повишаване конкурентоспособността на хората в 
предпенсионна възраст чрез подобряване на тяхната квалификация и образование“ (“Advanced Competitiveness Through 
Improvement, V

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 източник на 
финансиране.

„Избор на изпълнител за провеждане на обучения по 
проект „Повишаване конкурентоспособността на хората 

в предпенсионна възраст чрез подобряване на тяхната 
квалификация и образование“ (“Advanced Competitiveness 

Through Improvement, Vision and Education” - ACTIVE) по Програ-
ма 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 приложимо. неприложимо
5. Изисквания към личното състояние на участниците. Посочени в Обявлението и документацията
6. Критерии за подбор, които се отнасят до годността за 

упражняване на професионалната дейност, икономическото 
и финансовото състояние и техническите и професионалните 
способности.

Посочени в Обявлението и документацията

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

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

9. Срок за подаване и място за получаване на офертите. 01 март 2018 г. - до 16:00 часа
 

10. Дата, час и място на отваряне на офертите.
02 март 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: 00479-2018-008
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 откриването, възлагането, изпълнението и 
прекратяването на обществените поръчки;
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2. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които поради техни-
чески 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 процедурите; -
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;  
8. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея пред-

варителен 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 – 
телефон 0579 71036

2018-09/05.02.2018 г. - „Рехабилитация на част от пътната мрежа на Община Балчик, с оглед запазване и развитие на 
нейната пропускателна способност, обособена по позиции

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.

„Рехабилитация на част от пътната мрежа на Община Балчик, с оглед запазване и развитие 
на нейната пропускателна способност, обособена по позиции, както следва:

    ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - общински път DOB1107 /ІІ-71, Добрич – Батово/ Одърци – 
граница общ. (Добричка – Балчик) – Храброво – Бобовец - Стражица - /DOB2004/ в землището 
на община Балчик, oт km 4+700 до км 8+420, l = 3 720 m и от км 11+490 до км 13+725, l = 2 235 m“

    ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - общински път DOB2004 /ІІ-27, Добрич – Балчик/ - Стражица 
– Балчик /DOB1149/ от км 0+000 до км 2+250“

   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 - общински път DOB2142 /ІІІ-296, Вранино – Каварна/ - 
граница общ. (Каварна – Балчик) – Гурково – Царичино - /І-9/ от км 8+250 до км 13+760 в 
землището на община Балчик 

3. Условия, на които следва да отговарят учас-
тниците, включително изискванията за финансови 
и икономически условия, технически способности и 
квалификация, когато е приложимо.

посочени са в обявлението и документацията

4. Срок за подаване на офертите. 13.03.2018 г.
5. Срок на валидност на офертите. 120 дни
6. Критерия за възлагане, включително показате-

лите за оценка и тяхната тежест.

Оценка на техническото предложение – 40
Оценка на ценовото предложение – 60
Икономически най – изгодна оферта 

7. Дата и час на отваряне на офертите. 14.03.2018 г. от 10:00 часа

8. Обособени позиции, когато е приложимо.

   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - общински път DOB1107 /ІІ-71, Добрич – Батово/ 
Одърци – граница общ. (Добричка – Балчик) – Храброво – Бобовец - Стражица - /
DOB2004/ в землището на община Балчик, oт km 4+700 до км 8+420, l = 3 720 m 
и от км 11+490 до км 13+725, l = 2 235 m“

   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - общински път DOB2004 /ІІ-27, Добрич – Балчик/ 
- Стражица – Балчик /DOB1149/ от км 0+000 до км 2+250“

   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 - общински път DOB2142 /ІІІ-296, Вранино – 
Каварна/ - граница общ. (Каварна – Балчик) – Гурково – Царичино - /І-9/ от км 
8+250 до км 13+760 в землището на община Балчик 

9. Друга информация, когато е приложимо. -
 Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2018-006

Обявление в Приложението на Официлен вестник на Европейския съюз: 55876-2018
 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 откриването, възлагането, изпълнението и 
прекратяването на обществените поръчки;
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2. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които поради техни-
чески причини или такива, свързани със защита на информацията, не е възможно осигуряване на 
неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства; t02_docs.

zip
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kB
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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 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; -
8. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея пред-

варителен 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

 


