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Кметство с.Оброчище издига кандидатурата на 
пом.-директора на СОУ „Христо Смерненски” 
Мария Ташева за „Общественик на годината”

С голяма доза предвъз-
хищение се заредих, за 
да се запозная с г-жа Ма-
рия Димитрова Йовева /
Ташева/, помощник-ди-
ректор на СОУ „Христо 
Смирненски“ в с. Обро-
чище, от нашата Община 
и да науча нещо повече за 
онова, което кара нашето 
съзнание да бъде винаги 
будно и ефективно, благо-
дарение на духа, скрит в 
нашия невероятен българ-
ски език.
Г-жа Ташева /това е бащи-
ната ѝ фамилия/ е завър-
шила ВПИ- Шумен, със 
специалност „Българска 
филология с руски език“ 
и вече 34 години разкрива 
тайните на нашето българ-
ско слово. В с.Оброчище 
започва нейният труден 
път на учител, като пър-
вата година /1985/ е била 
възпитател. А, от първи 
септември 1986 г. е вече 
преподавател по българ-
ски език-една изначална 
безкрайна изповед за си-
лата на родните думи и 
тяхното богатство. 

Животът на учителя е 
щрих на един всеотдаен 
труд, който разкрива вели-
чието на педагогическа-
та наука и практика през 
вековете. Отстрани г-жа 
Ташева изглежда вечно 
притихнала, а с миловид-
ната си осанка доразкрива 
мъдростта, придобита във 
времето. Мъдрост и зна-
ния, която тя раздава на 
следващите млади поко-
ления, без остатък. 
От 2000 г. е постоянен 
помощник- директор на 
учебното  заведение. Пра-
вителства са се сменяли, 
кметове, директорите на 
това училище също, но тя 
си остава заместник, дори 
и сега, неподвластна на 
времето и сигурна опора 
в трудни моменти. Една 
жена, която е предопре-
делена да бъде учител на 
ниво и се самоподтиква да 
раздава добро, в името на 
просвещението. Всичко 
в нея е категорично и от-
крито, стремейки се към 
съвършенство. Това тя 
възпитава у своите уче-

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

1. Наименование на възложителя. ОБЩИНА БАЛЧИК
гр. Балчик, пл. “21-ви септември” № 6

2. Обект, предмет и кратко описа-
ние на поръчката.

Закупуване на абонаментни карти със 70% 
намаление и транспортно обслужване по 

вътрешноградските линии и в района на вилна зона 
до сп.”Орехите” на пенсионери и хора с увреждания 

с трайна нетрудоспособност със и над 50% през 
2019г.

3. Условия, на които следва да 
отговарят участниците, включител-
но изискванията 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 маршрутни 
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 18.02.2019 г.
5. Срок на валидност на офертите. Не по-кратък от 30 дни
6. Критерия за възлагане, вклю-

чително показателите за оценка и 
тяхната тежест.

Предлаганата цена на картите да е по-ниска от 
редовната цена на карта за съответните категории 

пътници
7. Дата и час на отваряне на офер-

тите. 10:00 часа на 19.02.2019 г.
8. Обособени позиции, когато е 

приложимо. -
9. Друга информация, когато е 

приложимо. -
 Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2019-0009
За въпроси и допълнителна информация:  Татяна Василеа  – 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 адми-
нистрация - 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 от-
криването, 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 информацията, не е възможно 
осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез 
електронни средства;

 

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 споразу-
мения, 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 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

Татяна Василева  – 
телефон 0579 71054

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.

Упражняване на строителен надзор при изпълнение 
на строително – монтажни работи за благоустрояване 

на крайбрежната алея на град Балчик, свързваща ДКИ-кЦ 
„Двореца” И КИЦ „Мелницата“

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. 01.03.2019 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 – 100

 
7. Дата и час на отваряне на офертите. 05.03.2019 г. от 10:00 часа
8. Обособени позиции, когато е приложимо. -
9. Друга информация, когато е приложимо. -

 Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2019-0008
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

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП
(събиране на оферти с обява)

Обект на поръчката: „Извършване на дейности по контрол и на-
маляване на популацията на бездомни кучета на територията на 

Община Балчик”
    Номер обществена поръчка в АОП: 9085456
За въпроси и допълнителна информация:  Милен Йорданов - юрист – 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, обявления и покани, свър-

зани с откриването, възлагането, изпълнението 
и прекратяването на обществените поръчки;

 

2. документациите за обществени поръчки, 
с изключение на случаите, при които поради 
технически причини или такива, свързани със 
защита на информацията, не е възможно оси-
гуряване на неограничен, пълен и пряк достъп 
чрез електронни средства;
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3. разясненията, предоставени от възложите-
лите 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 прило-
женията към тях;

-

6. допълнителните споразумения за измене-
ния на договорите за обществени поръчки и 
рамковите споразумения;

-

7. обявите за събиране на оферти и поканите 
до определени лица;
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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 информа-
ция съгласно чл. 42. ал. 2 Милен Йорданов - 0579 7 10 36
 

Да дариш светлина

ници чрез  тайнствената 
изразност на словото, 
като успява да намери 
най-бързото средство, за 
да достигне до съзнание-
то на своите възпитаници 
в отминалото, настояще и 
бъдеще време. 
Отдавна г-жа Ташева 
възприема учебника, ху-
дожествената литература 
и останалите помагала, 
като щит срещу всякакво 
невежество и нихилизъм 
в съвременния свят.
Различни нива на развитие 
и реализация е преминала 
родената в Добруджанска 
равнина в с. Одърци, г- 
жа Ташева, като учител, 
педагог, общественик, 
деен и авторитетен член 
на Управителния съвет на 
местното читалище „Про-
света- 1901“. Омъжена, 
живеят със своя съпруг 
Борис в с. Оброчище, 
майка на двама пораснали 
синове. Отгоре на туй и 
най- щастлива баба, която 
се радва вече на внук. С 
искреното мое пожелание 
да има още внуци, за да 

им се радва и помага дъл-
го време. 
Директорът на СОУ“ 
Христо Смирненски“- 
г-жа Р. Тодорова беше 
повече от точна, когато 
сподели с мен мнение-
то си за г-жа Ташева: 
„Убедителна в своите ре-
шения, когато прокарва 
нови идеи, благодарение 
на опита, придобит през 
времето“. Това е констата-
ция на реалистичен ръко-
водител, който определя 
нейната възпитателна ра-
бота като орисия, където 
всичко е впечатляващо, 
като единоначалието из-
пъква на преден план. 
Зад тази, на пръв поглед 
нейна миловидност, стои 
една твърда жена, неот-
стъпчива, когато стане 
въпрос за знание и ком-
петентност. Подплатена 
с  онази убеденост, която 
не допуска компромиси от 
всякакъв характер. Това 
усетих през краткия ни 
разговор, когато излезе 
от час, замествайки своя 
заболяла колежка. Това 
щяхте да разберете и Вие, 
ако бяхте с мен. Защото 
всичко беше придруже-
но със скрита неподпра-
вена интелигентност и  
дух  на проницателност,  
постигнати без усилие и 
напрежение. След толко-
ва отминали години може 
само да се възхищаваме 
на нейното едновременно 
призвание и признание да 
си учител!

Георги ЙОВЧЕВ


