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 където ще намерите богато разнообразие на диопрични рамки и слън-
чеви очила на атрактивни цени. Всеки вторник се извършват безплат-
ни прегледи от очен лекар  специалист - офталмолог.  Всеки кли-
ент получава талон за 10% отстъпка при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

О Б Я В Л Е Н И Е

          На основание чл.128 ал.1 от ЗУТ Община Балчик обявява 
на заинтересуваните собственици, че e изработен ПУП-
Парцеларен план за обект “Отвеждащ колектор след 
ПСОВ Албена” преминаващ през землището на с.Кранево, 

община Балчик.
     Проекта се намира в отдел “Териториално селищно устройство и 

общинска собственост” , община Балчик.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване 
в “Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по ПУП-ПП към 

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 описа-
ние на поръчката.

„Управление на проект „Подобряване на връзката 
на третични възли Мангалия и Балчик до TEN-T 
инфраструктура“ по Програма INTERREG V-A 

Румъния – България 2014-2020 г.”
3. Условия, на които следва да 

отговарят участниците, включи-
телно 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. 12.02.2019 г., 16:00 часа
5. Срок на валидност на офертите. 180 дни
6. Критерия за възлагане, вклю-

чително показателите за оценка и 
тяхната тежест.

Оценка на ценовото предложение – 60
Организация на персонала за изпълнение на 

поръчката - 40
7. Дата и час на отваряне на 

офертите. 14.02.2019 г. от 10:00 часа
8. Обособени позиции, когато е 

приложимо. -
9. Друга информация, когато е 

приложимо. -
 Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2019-0007
За въпроси и допълнителна информация:   Димитър Димитров – дирек-
тор 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, Об-
щинска администрация - гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 
0579 71046.
Информация: как да процедират участниците в процедурите 
по обществените поръчки с Единният европейски документ за 
обществени поръчки (ЕЕДОП)

информация съгласно чл. 42. ал. 2 от Закон за обществените поръчки

1. всички решения, обявления и покани, свър-
зани 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 възложители-
те във връзка с обществените поръчки; -

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

5. договорите за обществени поръчки и рамко-
вите споразумения, включително приложенията 
към тях;

-

6. допълнителните споразумения за изменения 
на договорите за обществени поръчки и рамко-
вите 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 
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 Емил Томов - 0579 7 10 36
 

Работник, пострадал при падане, 
по време на ремонт в Кранево

На 27 януари, около 
13:30 часа е получено 
съобщение за постра-
дал мъж в с. Кранево. 
На място е установено, 
че 52-годишен мъж от 
град Генерал Тошево, 
работещ като поддръж-

ка в хотелски комплекс 
в с. Кранево, при ре-
монтни дейности, е 
паднал от височина 
2-3 метра. Вследствие 
на инцидента, постра-
далият е настанен в 
МБАЛ „Св. Ана” в 

град Варна, с множе-
ство фрактури, с реал-
на опасност за живота. 
Уведомена е Инспекция 
по труда град Добрич. 
По случая е образувано 
досъдебно
производство.

СКЛА „Черно море 2005” Балчик издига 
кандидатурата на Здравко Пламенов Димитров 

за „Общественик на 2018 година”

СКЛА „Черно море 2005” 
Балчик е утвърден спортен 
клуб, от който излизат възпи-
тани, дисциплинирани мла-
дежи и девойки, пристраст-
ни към лекоатлетическите 
състезания по хвърляне на 
чук и копие. През 10-годиш-
ната история на номинациите 

„Общественик на годината” 
от СКЛА „Черно море 2005” 
Балчик за своите достижения 
в национални и международ-
ни шампионати са излъчени 
главният треньор Андриан 
Андреев, председателят на 
клуба Десислава Андреева /
основоположници и орга-

низатори на клуба/, Айхан 
Апти, Екатерина Димова, 
Живко Михайлов и Валентин 
Андреев.

„За нас, ръководството на 
СКЛА „Черно море 2005” 
град Балчик – сподели  Де-
сислава Андреева , предсе-

дател на СКЛА „Черно море 
2005”- най- подходящият 
кандидат за „Общественик 
на 2018 г.” е  треньорът ни 
Здравко Пламенов Димитров. 
Той е един от първите състе-
затели на клуба, дългогоди-
шен шампион на България, 
и след като завършва НСА 
София, се прибра отново в 
Балчик, като в момента рабо-
ти като учител по физическо 
възпитание в ОУ „Антим 1” 
Балчик и като треньор при 
нас в СКЛА „Черно море 
2005” Балчик. Тренира много 
деца от клуба и негови възпи-
таници вече печелят титли и 
медали. Освен за групата от 
картотекирани състезатели 
в момента сам се грижи и за 
най- малките детски групи, 
които са около 30-40 деца от 
1-ви до 4-ти клас.”
На балчишката обществе-
ност е известен и като спа-
сител на Йордановския кръст 
последователно през 2014 г.и 
2015 г.

/Б.Т./

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.

„Управление на проект „Синергия на природата и културата 
– потенциал за развитие на транс-граничния регион“ („Synergy 

of nature and culture – potential for development of the cross-border 
region“)  по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-

2020 г.“
 

3. Условия, на които следва да отговарят участниците, 
включително изискванията за финансови и икономиче-
ски условия, технически способности и квалификация, 
когато е приложимо.

посочени са в обявлението и документацията

4. Срок за подаване на офертите. 12.02.2019 г., 16:00 часа
5. Срок на валидност на офертите. 180 дни
6. Критерия за възлагане, включително показателите 

за оценка и тяхната тежест.

Оценка на ценовото предложение – 60
Организация на персонала за изпълнение на поръчката - 40

 
7. Дата и час на отваряне на офертите. 13.02.2019 г. от 10:00 часа
8. Обособени позиции, когато е приложимо.  

-
9. Друга информация, когато е приложимо. -

Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2019-0006
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: как да процедират участниците в процедурите по обществените поръчки с Единният 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
 

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 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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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 осъщест-

вявания 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 Емил Томов - 0579 7 10 36
 

Здравко Димитров с приятели и треньорът Андриан Андреев.
                                                                                           Фото: Маруся КОСТОВА


