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След приключилите в
Министерството на ре-
гионалното развитие
търгове вече са ясни оп-
ределените наематели
за три плажа в Добрич-
ка област. За плаж "Ви-
ли Чайка", който е с ак-
тивна плажна площ 1072
кв. м, търга е спечелило
"Хелиос БГ" ООД - Бал-
чик, представлявано от
Симеон Господинов
Димитров. Дружество-
то е било единствен кан-
дидат и е предложило
годишна наемна цена от
3 000 лева, с включен
ДДС. Началната тръжна
цена бе 2197 лева, без
ДДС. За плаж "СБА" в
Община Каварна с акти-
вна плажна площ 5070
кв. м е имало двама кан-
дидати. Единият е бил
"Бялата лагуна" АД - с.
Топола, община Кавар-
на, а другият- "Неттех
Варна" ООД. И двете са

били допуснати да уча-
стие в търга, но той е
спечелен от "Бялата ла-
гуна" АД с предложен
годишен наем от 18 000
лева, с ДДС. Първона-
чалната цена на търга бе
6 299 лева, без ДДС. Тре-
тият плаж в областта, за
който бе проведен търг,
е "Иканталъка 2" в об-
щина Каварна с площ 6
856 кв. м. За него на тър-
га е играло само "Лайт-
хаус Бийч" ЕООД - Со-
фия, представлявано от
Атанас Рангелов Кьо-
сев. То е предложило
цена от 24 120 лева, с
ДДС, при начална тръ-
жна цена от 8 063 лева,
без ДДС. В 14-дневен
срок трябва спечелили-
те фирми да внесат го-
дишния наем. В проти-
вен случай ще се счита,
че са се отказали от
сключването на дого-
вор. В договорите са за-

легнали текстове, спо-
ред които наемателите
трябва да осигурят за
своя сметка техническо
оборудване на морския
плаж  със съоръжения,
технически средства и
преместваеми обекти за
извършване на задължи-
телните дейности по
осигуряване на водно
спасяване, по обезопа-
сяване на прилежащата
акватория, здравно и
медицинско обслужва-
не и санитарно-хигиен-
но поддържане на пла-
жа по време на турис-
тическия сезон. За вре-
мето извън туристичес-
кия сезон трябва да
осигурят за своя сметка
почистването на морс-
кия плаж и необходими-
те технически средства
и съоръжения за обоз-
начаване на плажа като
неохраняем.

topnovini.bg/

ÏÓÁËÈ×ÍÀ ÏÎÊÀÍÀ
çà ïðåäñòàâÿíå íà îôåðòè

Предмет на поръчката: Изкърпване на общинска пътна
мрежа касаеща пътища със следните идентификатори:

DOB 3003 - /II-27 Добрич-Балчик/ - Дъбрава - Кремена.
DOB 2009 - /III-902, Оброчище - Кичево/ - Рогачево.

DOB 3160 - /DOB 1149, Топола - Балчик/ - граница Община Каварна -
Община Балчик - к.к. Тузлата - /DOB 1149/.
DOB 3016 - /II-27/ Балчик, Помпена станция.

DOB 2001 - / DOB 1107, Храброво - Бобовец/ - Ляхово.
Краен срок за получаване на офертите: 13.05.2014г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ.
куриер на адреса на Общинска администрация - гр. Балчик - пл. "21-ви
септември" №6, лице за приемане на оферти Красимира Костова -  мл.

експерт Община Балчик, тел: 0579/ 7-10-46.
За въпроси и допълнителна информация: Славка Атанасова - ст. специа-

лист строителство отд. "ИДК" в Община Балчик, тел: 0579 71044.

ÎÒÊÐÈÒÀ ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÇÀ ÂÚÇËÀÃÀÍÅ ÍÀ

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÀ ÏÎÐÚ×ÊÀ ÏÎ ÐÅÄÀ ÍÀ ÇÎÏ
С предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите

на домашен социален патронаж и целодневни детски градини
на територията на община Балчик"

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП;00479-2014-0007
КРАЕН СРОК за закупуване на документацията - до 16:00 часа на 02.06.2014 г.
КРАЕН СРОК за подаване на искания за разяснения - до 16:00 часа на 02.06.2014 г.
КРАЕН СРОК за подаване на оферти - до 16:00 часа на 12.06.2014 г.
ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ: 10:00 часа на 13.06.2014 г.

Ñ Ú Î Á Ù Å Í È Å
във връзка с предстоящите избори за членове на Европейс-
кия парламент от Република България на 25.05.2014 г.

Общинска администрация Балчик уведомява избирателите, че
могат да се подават писмени заявления до Кмета на Община Балчик кмето-
вете по населени места за:

1. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци въз ос-
нова на заявление по образец до 17.05.2014 г. включително.

2. Издаване на "Удостоверения за гласуване на друго място" се издават
само на кандидатите, членове на ЦИК, членове на РИК и на наблюдатели
след подадено писмено заявление по образец до Общинска администрация
гр. Балчик и кметствата в срок до 10.05.2014 г. включително.

3. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени
места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ
адрес. Желаещи да гласуват по настоящ адрес подават писмено заявление по
образец до Общинска администрация гр. Балчик и Кметствата до 10.05.2014
г. включително.

4. Избиратели с трайни увреждания, които не могат да упражнят избира-
телното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна
избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление
по образец и прилагат копие от документ на ТЕЛК /НЕЛК/ в общината по
постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевре-
менно е направено искане по чл.36 от ИК, но не по-късно от 4.05.2014 г.

Избирателните списъци са обявени на местата съгласно заповед на
кмета № 356 от 02.04.2014г. Балчик.

Ñìåñåí õîð “×åðíîìîðñêè
çâóöè” - Áàë÷èê â Èòàëèÿ

Смесен хор “Черноморски звуци” Балчик участва във фестивал в гр. Лорето, Италия.
                                                                                                                       Фото: Christina Cornelia Waldorf

"Честит Великден, Хри-
стос Воскресе!" прозвуча
на български език в нача-
лото на празничната меса
в италианския град Лоре-
то, водена от Джовани То-
нучи - архиепископ и пап-
ски делегат.

Повод за приветствието
в градската катедрала бе
участието на балчишкия
смесен хор "Черноморски

звуци" в 54-то издание на
фестивала за сакрална му-
зика "Вирго Лауретана".

Певците от Балчик, воде-
ни от диригента д-р Вален-
тина Георгиева, имаха нато-
варена фестивална програ-
ма през последните дни с
изяви на различни сцени в
града. Присъствието им в
Лорето е в резултат на се-
риозен подбор измежду 69

вокални състава от разли-
чни държави, като на фи-
нала бяха избрани само 8
хора, разказа д-р В. Геор-
гиева.

В съботната вечер, на 26
април, балчишките певци
бяха аплодирани изключи-
телно сърдечно от италиан-
ската публика в катедрал-
ния храм, а изявата им бе
предавана директно по мест-

на телевизия и в интернет.
С участието му в празни-

чната меса програмата на
"Черноморски звуци" във
фестивала приключва, а в
началото на месец юни хо-
рът ще посрещне вокални
състави от различни европей-
ски държави на IV Междуна-
роден хоров фестивал "Черно-
морски звуци" в Балчик.

Сава ТИХОЛОВ

Âåëèêäåí 2014 ã. â Áàë÷èê

Семейството на Васил
Митев и семейството на
Кристиан Янъков чести-
тят Великденските пра-
зници на своите съгра-
ждани.

/Горната снимка/

Балчишкото семейст-
во на проф. Жан Петров
/преподавател по химия
в ПУ "П. Хилендарски"-
Пловдив/, синът  му
Константин и съпругата
му Марияна пожелават
здраве на балчишките
си приятели и родни-
ните им и честитят Ве-
ликденските и Гергьов-
денските празници.

/Снимката в ляво/

           Фото: Маруся
                   КОСТОВА




