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СЪБИРАНЕ НА 
ОФЕРТИ С ОБЯВА

Обект на поръчката: Изпълнение на мерки по ин-
формация и комуникация за проекти на Община 
Балчик по Оперативна програма „Развитие на чо-
вешките ресурси“ 2014-2020   с две обособени пози-
ции:
  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Изпълнение на мерки 
по информация и комуникация за проект на Община 
Балчик BG05M9OP001-1.002-0098 “Подобряване дос-
тъпа до заетост в община Балчик”, изпълняван по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ре-
сурси“ 2014-2020 г.“
  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Изпълнение на мерки 
по информация и комуникация за проект на Община 
Балчик  BG05M90PO001-2.002-0244  „Подкрепа за не-
зависим живот“, изпълняван по Оперативна програ-
ма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.“,
Номер обществена поръчка в АОП: 9053458
За въпроси и допълнителна информация:   Милен 
Йорданов - ст. юрисконсулт, телефон 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 ад-
министрация - гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  
мл. експерт, тел. 0579 71046.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по 
чл.20 (3) от ЗОП

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ 
          С ОБЯВА

                          Обект на поръчката: Доставка и монтаж 
на оборудване за проекти на Община Балчик, изпъл-
нявани по Оперативна програма „Развитие на чо-
вешките ресурси“ с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1 – Доставка и монтаж на тех-
ническо оборудване, необходимо за дейността на 
младежкия медиатор по проект “Подобряване дос-
тъпа до заетост в Община Балчик” по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 
2020, процедура BG05M9OP001-1.002 “АКТИВНИ”, 
Административен договор № BG05M9OP001-1.002-
0098-C01/04.05.2016 г. 

Обособена позиция 2 – Доставка и монтаж на обо-
рудване за Център за почасово предоставяне на ус-
луги за социално включване в общността или в до-
машна среда, създаден по Проект  на Община Балчик  
№ BG05M90PO001-2.002-0244 „Подкрепа за неза-
висим живот“ по Оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси”  2014-2020,  процедура  
BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Номер обществена поръчка в АОП: 9053457

За въпроси и допълнителна информация:   Милен Йор-
данов - ст. юрисконсулт, телефон 0579 71036
Офертите се подават лично или по пощата с обра-
тна 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.

Регатата “Добруджа Къп Посейдон - Балчик”

Според общите побрати-
мени планове на морските 
клубове в Констанца и 
Балчик регатата със слож-
но и дълго, но все пак 
запомнящо се име „Доб-
руджа къп Посейдон – 
Балчик” / приемаме я като 
трета по ред регата, която 
преди носеше наименова-
нието „Калиакрия къп”и 
с това име се проведе 7 
пъти/,  тръгна с попътен 
вятър от Румъния, курорта 
Ефория Норд на 8 юни и 
приключи в Балчик на 11 
юни 2016 г. Безмоторните 
яхти изминаха 45 мили 
от Румъния до българия. 
Участваха рекорден брой 
лодки – над 60 и учас-
тници-над 450. Данните 
съобщи вицепрезидентът 
на Българската федерация 
по ветроходство Лъчезар 

Братоев, самият той участ-
ник в регатата с призово 
място в нея. 
Тези конста-
тации бяха 
потвърдени 
и от яхтсме-
н а  Р о с е н 
Ге о р г и е в , 
председател 
на органи-
зационния 
комитет на 
регатата от 
Балчик. 

В предпо-
следния ден 
екипажите 
се състеза-
ваха в дис-
циплината 
„Олимпий-
с к и  т р и ъ -
гълник”  в 
залива на Балчик – обяс-
ни Николай Давидков, 
член на ръководството 

на Морски клуб Балчик, 

дългогодишен състезател, 
който отново бе призьор 

в регатата. На финала бе 
проведена брегова гонка 

от Балчик към Кранево, 
комплекс „Калиакрия” 
и обратно към Балчик 

– даде на журналистите 

обяснение Стоян Георгиев, 
общински съветник, орга-

низатор от Морски клуб 
Балчик и също класирал 

се на регатата. 
Организаторите от “Мор-

ски клуб Балчик”, румън-

ският яхтклуб “Клубул 
Наутик Ромън”, Марина 
Ефория Норд и Община 
Балчик постигнаха целта 
си – получи се едно емо-
ционално преживяване, 
създаване на нови прия-
телски връзки и взаимо-
отношения, гонитба със 
спортен хъс на високи 
постижения.

Имаше и прецеденти - 
последната трета гонка от 
тридневната програма на 
регатата стартира нервно 
и донесе големи разме-
ствания в класирането в 
класовете IRC1 и ORC A 
– ни уведомиха от Nautica.
bg. След фалстарт на етапа 
Балчик-Кранево – Бялата 
лагуна – Балчик, на мач-
тата на съдийския кораб 
бе вдигнат черен флаг, а 

при повторния старт над 
линията бе победителят в 
първите две гонки Petra. В 
крайна сметка наказанието 
BFD изпрати варненския 
екипаж на трето място в 
IRC1 и шесто в ORC.

Лично министърът на 
младежта и спорта Красен 
Кралев/известен варнен-
ски лекоатлет от миналото/ 
и зам.-кметът на Общи-
на Балчик Митко Петров 
наградиха първенците. 
Министър Кралев говори с 
убедеността, че все повече 
ще се популяризира ветро-
ходния спорт от медиите, 
че и жените значително 
са увеличили редиците си 
сред силните в този спорт 
мъже и че приоритетно 
ще подкрепи развитието 
на ветроходството в Бъл-
гария.

Министърът бе запознат 
от старши тре-
ньора на ФК 
„Черноморец” 
Георги Ива-
нов – Геша и 
от треньора на 
Детско-юно-
шеската шко-
ла Емил Тодо-
ров с нуждата 
от финансова 
подкрепа за 
завършване 
на строител-
ните работи 
на  балчиш-
кия стадион 
– зала, козирка 
и осветление. 
Министърът 
определено се 

ангажира пред тях с обе-
щание за инвестиция.

/Б.Т./

Двойна победа взе екипажът на Windwalker. 45-футовият Swan, 
домувал почти осем години в Балчик, от месец е собственост на 
Александър Aлександров от Несебър и спечели безпроблемна етапна 
победа в „свои води” и крайна в Rally

Награждаване на победителите от Регата „Добруджа къп Посей-
дон Балчик” на 11 юни 2016 г. Фото: Варна Утре

Победител в „кралския IRC” стана екипажът на Blue Magic (МК 
Балчик, Никола Попов).

Победителите Blue Magic и министърът на младежта и спорта 
Красен Кралев | Снимки: Varnautre.bg и LZ Yachting


