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Разни

* Купувам земеделска 
земя в цяла България до 
2700 лв./дка.

Тел.0898 37 22 71  /10-1/
* Купувам земеделска 

земя в общините: Балчик, 
Каварна, Шабла, Г. Тоше-
во и Варненска област. 
Подготовка на документи. 
Тел. 0885838354  0579 
77011

*Из ку пу вам зе ме дел с-
ка зе мя, мал ки и го ле ми 
пар це ли, във вси ч ки ра-
йо ни на До б ру джа, Се-
ве ро и з то ч на Бъл га рия. 
Из го д ни це ни. Тел: 0887 
240 569 От 9.00 до 18.00 
ча са.                                /10-5/

*Ку пу вам зе ме дел с-
ка зе мя в об щи на Бал-
чик, Ка вар на, Ша б ла, 
Ген.То ше во. Съ дей с т вам 
за до ку мен ти. Тел.0895 
71 83 83; 09888 79083                                     
/10-5/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

* Продавам двустаен 
апартамент в ж.к.“Балик“ 
Балчик, спешно 50 000 
лв. тел. 0887 983 113 

• Продавам апартамент 
обзаведен, двустаен, 76 
кв. м, тел. 0895 714394            
/5-4/

• Продавам обзаведена 

къща на два етажа, зад 
автогарата в Балчик, тел. 
73 000 евро, 0898 309330             
/5-4/

* Продавам къща в 
с.Соколово, в центре. Тел. 
088 591 6338                   /5-5/

* Продавам метално 
бунгало , 700 кв.м., ток 
и вода, на главен път. 
ул.1 № 57, над Помпена 
станция, в.з.“Кулака“. 
Тел.0888001106                  /2-
2/

*  Продавам  къща 
в с.Кремена с 2.8 дка 
земя.  Изгодно.  Тел. 
0884474858 Лидия

*Про да вам: 1. В с. Со-
ко ло во къ ща, с при ле-
жа ща площ 1718 кв. м. 
2. Гра дин с ка площ в с. 
Со ко ло во, без по с т рой ка, 
1500 кв. м. Два та пар це-
ла са съ се д ни. Це на по 
спо ра зу ме ние. Тел: 052/ 
34 19 81; 0899 42 33 28                                         
/7-7/ 

* Про да вам из го д но 
пар цел 640 кв.м в ре гу ла-
ция, на ул. “Ст. пла ни на” 
до по жар на та и ле ти ще 
Бал чик с ли це на ас фал-
тов път. Тел:0889/61 47 
62                                      /10-
10/

*Продавам тристаен 

* Давам помещение под 
наем 20 кв.м., подходящо 
за  офис ,  адвокат ска 
кантора ,  счетоводна 
къща или друга дейност. 
Помещението се намира 
на ул”Приморска “, срещу 
комплекс “Марина Сити”.
Цената е по договаряне. 
Тел. за връзка 0899890050, 
0893678607

* Давам под наем за 
офис или магазин кафе-
сладкарница “Седете лу
ли”.                          

                                     /5-5/
* Превоз на багажи 

от България за Европа и 
обратно. Тел. 0899923907    

                                     /5-2/
* Продавам мотофреза 

“Брикс” 6.8 к.с., НОВА; 
фризер, тип “ракла” 160 l 
тел.0887032351; 0885 824 
821                                       /6-6/

* Давам на безвъзмедна 
обработка (безплатна) 
два парцела от 1718 кв. м. 
и 1500 кв. м в с. Соколово. 
Тел:052/341981; 0899 42 
33 28                                     /7-7/

апартамент, тухлен, етаж 
2, ул.”Дионисополис” 
№24 Тел. 0895554040                     

                                   /10-10/

Номинации за „Общественик на годината”

участваха и две десет-
годишни деца от Бал-
чик- Момчил Петров  
и Мартин Димитров 
.Играха се 6 кр. по 
15мин. на човек. Два-
мата се представиха 
добре. От 6 изиграни 
партии Марти спе-
чели 3т. , а Момчил 
2.5 т. Това беше вто-
ро състезание за тях 
извън Балчик.Играха 
стабилно,без притес-
нение. Постигнаха по-

В гр.Варна се прове-
де IX детски турнир от 
веригата ‘’Слънчеви 
лъчи ’’.Той се състоя 
на 20 януари.

Организатор на тур-
нира беше национал-
ният майстор Минко 
Шишков- председа-
тел на шахматен клуб 
’’Каиса’’. Участваха 
34 деца от Балчик, Ва-
рна, Добрич, Белослав 
и Суворово. 

На това състезание 

беди срещу деца, иг-
рали на много повече 
турнири и с по-голям 
опит от тях.

Бих искал да за-
върша с една мисъл 
на Анатолий Кар-
пов /12-ти световен 
шампион/: ‚‘В шах-
мата, ако искаш да 
прогресираш,трябват 
много знания и голямо 
самоотдаване.‘‘

Красимир КИРЧЕВ

IX детски турнир от 
веригата „Слънчеви лъчи“

НАЧАЛО НА 
ВЕТРОХОДНИЯ СЕЗОН

С РЕГАТА „ТРЕТИ МАРТ”

място в RORC Carribean 
600 от Blue Magic със 
шкипер Никола Попов, 
дават нови измерения на 
нашите усилия през по-
следните години.  

 Работата на треньори-
те, подкрепяни от Стоян 

Георгиев, председател на 
клуба, бе насочена към 
утвърждаване на предста-
вителен отбор в детските 
класове, усъвършенстване 
на тренировъчните ни про-
грами с всички възрастови 
групи, и оптимизиране 
на  работния процес за 
самия треньорски екип. 
Съществен е приносът на 
Тодор Първанов в разра-
ботване и реализиране на 
тренировъчните програми, 
структуриране на групите 
и прилагане на установе-

ната методика за работа 
с деца. С отдаденост и 
себераздаване Мартин Пе-
нев водеше заниманията 
с начинаещите, редом със 
собствената си подготовка, 
а можете да бъдете сигур-
ни, че тя изискваше много 
тежък всекидневен труд.

Мнението ми е, че де-
цата и техните родители 
остават доволни от напре-
дъка, който получиха за 
изминалата година, расте 
тяхната мотивация за по-
вишаване на физическата 
им подготовка и надграж-
дане в специалните уме-
ния, които се изискват за 
нашия красив спорт.

Всички ние си пожела-
ваме през тази и следва-
щите години много нови 
вълнуващи стартове и още 
по-сърцата подкрепа от 
балчиклии – каза в заклю-
чение треньорът Алексан-
дър Славчев.

   
Разговора проведе: 

Илияна ДИМИТРОВА

Морският клуб от Бал-
чик е редовен участник 
в състезанието, още от 
първите години на не-
говото провеждане, като 
е заемал и престижното 
първо място, така както 
това са правили отбори от 

морските клубове на По-
морие, Несебър, Търгови-
ще, Бургас, и разбира се, 
домакинът Варна. Прием-
никът на традицията – на-
стоящият МК-Балчик, ще 
вземе участие в първото 
за годината състезание с 
три лодки, начело на които 
ще застанат закалените 
в много битки Николай 
Станев, Александър Слав-
чев и Стойчо Канавров. 
Сформирани са екипите 
на всяка лодка, предви-
дени са и резерви, както 

това изисква регламентът 
на регатата. През 2017 
година участваха същите 
три лодки, като заеха по-
следователните 3-то, 4-то 
и 5-то място. 

Кратка равносметка на 
изминалата състезателна 
2017 година прави тре-
ньорът Александър Слав-
чев:

Очакванията за успешна 
състезателна година на 
Мартин Пенев бяха оправ-
дани със заетите от него 
престижни позиции – 3-то 
място на Laser Europa Cup 
Eforie Nord в клас „Лазер 
радиал” и 2-ро място на 
Държавното първенство 
за олимпийски класове в 
същия клас.

Ясен Великов  и Мом-
чил Петров имат 1-во 
място в клас „Кадет” на 
Държавното първенство 
за неолимпийски класове.

Тези постижения, както 
и първото място на Varna 
Channel Cup, завоювано от 
Стоян Георгиев с Kaliakria 
и забележителното 3-то 

Отляво надясно: шкипер Никола Петков, Стоян 
Георгиев /председател на МК „Балчик”/, Димитрин Ди-
митров /зам.-кмет на Община Балчик/ и зад него Марто 
Пенев /треньор и състезател/ на отчетното събрание на 
Морския клуб в края на 2017 г.. Фото: Георги ЙОВЧЕВ

ОБЩЕСТВЕНАПОРЪЧКАпочл.18отЗОП
Откритапроцедура

1. Наименование на възло-
жителя.

ОБЩИНА БАЛЧИК
гр. Балчик, пл. “21-ви 

септември” № 6

2. Обект, предмет и кратко 
описание на поръчката.

„ С м е т о с ъ б и р а -
н е ,  с м е т о п о ч и с т в а н е , 
сметоизвозване и поддържане 
на чистотата на териториите 
за обществено ползване в 
селата Кранево, Оброчище, 
Рогачево и Църква, община 
Балчик за срок от 4 години”

3. Условия, на които следва да 
отговарят участниците, включи-
телно изискванията за финансови 
и икономически условия, техни-
чески способности и квалифика-
ция, когато е приложимо.

посочени са в обявлението 
и документацията

4. Срок за подаване на офер-
тите. 07.03.2018 г.

5. Срок на валидност на офер-
тите. 120 дни

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

Оценка на техническото 
предложение – 30
Оценка на ценовото 
предложение – 70
Икономически най – 
изгодна оферта

7. Дата и час на отваряне на 
офертите.

08.03.2018 г. от 10:00 
часа

8. Обособени позиции, когато 
е приложимо. -

9. Друга информация, когато е 
приложимо. -

Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2018-0003
За въпроси и допълнителна информация:   Пламена Мер-

джанова – 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, обяв-
ления и покани, свързани с 
откриването, възлагането, 
изпълнението и прекратяване-
то на обществените поръчки;

t01_resh.
pdf

1 8 6 
kB

2018-01-
29 11:34

t02_docs.
zip

5 0 3 
kB

2018-01-
29 11:34

2. документациите за об-
ществени поръчки, с изклю-
чение на случаите, при които 
поради технически причини 
или такива, свързани със 
защита на информацията, 
не е възможно осигурява-
не на неограничен, пълен и 
пряк достъп чрез електронни 
средства;

t 0 2 _
obya.pdf

212 
kB

2018-
0 1 - 2 9 
11:34

3. разясненията, предос-
тавени от възложителите 
във връзка с обществените 
поръчки;

-

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

-

5. договорите за общест-
вени поръчки и рамковите 
споразумения, включително 
приложенията към тях;

-

6. допълнителните спо-
разумения за изменения на 
договорите за обществени 
поръчки и рамковите спора-
зумения;

-

7. обявите за събиране на 
оферти и поканите до опре-
делени лица;

 

8. становищата на Агенция-
та по обществени поръчки във 
връзка с осъществявания от 
нея предварителен контрол.

-

9. Съобщения до участни-
ци по чл. 43, ал. 4 ЗОП -

10. Прекратяване възлага-
нето на обществена поръчка 
по чл. 193

-

11. Отговорни лица за пода-
ване на информация съгласно 
чл. 42. ал. 2

Пламена Мерджанова – 
телефон 0579 71036

Доволни от представянето си на регатата “Добру-
джа къп” през септември 2017 г. 

                                                     Фото: Маруся КОСТОВА

Децата от Морски клуб „Балчик”се радват на отче-
тените на специално събрание техни резултати. 
                                                     Фото: Георги ЙОВЧЕВ

Да си спомним за 

Анка Петрова Гунчева 

На 30.01.2017 г. 
се навършват 6 години без нея 

Светла й памет 
От семейството 

ВЪЗПОМИНАНИЕ


