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В Албена откриха първия хотел на 
веригата Maritim в Източна Европа

Този сезон той посрещна 
първите си гости още на 12 
април, когато групи немски 
тенисисти останаха повече 
от очаровани от престоя си 
в хотела и в Европейския 
курорт на спорта Албена. 
Хотелът разполага с проек-
тирани като комбинация от 
пространство и стил, 238 
двойни стаи и апартаменти, 
които създават нестихващо 
усещане за перфектна ва-
канция. Хотелът е носител 
на сертификата за устой-
чиво развитие в туризма 
TraveLife, както и на награ-
да от HolidayCheck – най-
популярният сред немските 
гости сайт за оценка на ка-
чеството на предлаганите 
услуги. Той е и сред топ 
хотелите в България спо-
ред класацията TOP 100 
BestHotelsinBulgaria 2019, 
която се прави на база отзи-
вите на гостите в сайтовете 
TripAdvisor, HolidayCheck, 
Booking.com, Facebook и 
други.
Лентата на „Маритим Па-
радайс Блу” прерязаха 
председателят на Съвета на 
директорите на „Албена” 
АД Радосвет Радев, изпъл-
нителният директор на ком-
панията Красимир Станев и 
д-р Моника Гоммола.
“Хотелът в Албена ще 
е първият от веригата 
Maritim, огряван от слън-
цето сутрин”, посочи Ра-
досвет Радев.
„С най-голямо удоволствие 
отново се връщам в Бълга-
рия. Преди много години 
бях в Албена по покана на 
министерството на туризма. 
Идвам с много добри чув-
ства и голямо удоволствие 
отново при вас”, сподели 
д-р Моника Гоммола. „Точ-
но през 90-години на ми-
налия век се запознах с г-н 
Станев, който помогна мно-
го ние да се върнем отново 
тук и да направим необхо-
димите стъпки, които дове-
доха до това ние да бъдем 

заедно в една кооперация, 
която ще донесе успех да 
всички”.
Собственикът на прес-
тижната хотелска верига 
подчерта, че денят, в който 
приемат в голямата фами-
лия на Maritim хотел „Па-
радайз блу”, е голям ден. 
„Този хотел сериозно пасва 
на нашата концепция. Ние 
в момента имаме 44 хотела 
и 15 хиляди стаи и сме една 
от най-големите хотелски 
вериги. В Германия имаме 
33 хотела и започнахме да 
търсим и да купуваме хо-
тели – 2 в Испания, един в 
Малта, един в Турция, три в 
Китай и един в Египет. Про-
дължаваме в Полша, Холан-
дия и т.н.”, каза тя.
И подчерта, че, благода-
рение на професионалния 
си мениджмънт, Албена не 
престава да се развива все 
по-успешно на световния 
туристически пазар. Поже-
лавам нови успехи, сири и 
желание, много нови гости 
и всичко хубаво по повод 
50-годишния юбилей на 
Албена, каза д-р Моника 
Гоммола.
Тя сподели, че, когато баща 
й построил първия си хо-
тел, решили да го построят 
на базата на една комуна. 
„От там нататък цялата 
наша политика почива на 
този принцип. По този на-
чин се поучи възможност 
клиентите да могат да пла-
тят и да живеят в хотела, в 
който са платили. Мисля, 
че с тази система, клиен-
тът може да си плати и да 
пребивава в един хотел 
по-продължително време. 
По този начин се получава 
прекрасната възможност 
да се удължи продължи-
телността на нощувките в 
хотела. Така се запълва не 
само главният сезон, но и 
пред и след сезона. Моят 
баща така успя да спечели 
и гости за зимния сезон. С 
възможностите на Албена 

за конгресен туризъм заед-
но ще можем да направим 
голям удар в областта на 
международния туризъм и 
да се удължи сезонът”, каза 
д-р Моника Гоммола. И до-
бави: „Maritim ще Ви под-
крепи като верига с най-го-
лям капацитет на конгресен 
туризъм”.
Според изпълнителния ди-
ректор на хотелиерските 
участия на Maritim Петър 
Венел, за мениджмънта на 
Албена е голямо предизви-
кателство туроператорите 
да бъдат убедени да напра-
вят всичко възможно, за да 
дадат на туристите директ-
ни полети. Той изказа бла-
годарност, че ръководството 
на Албена успя да договори 
с авиокомпаниите възмож-
ност туристите в Албена 
да пристигнат по възможно 
най-удобния начин.
„По-нататъшното развитие 
на продукта и правенето 
на възможното той да бъде 
все по-желан и достижим 
от клиента е нашата край-
на цел. Ние от Maritim сме 
готови да се кооперираме с 
ръководството на Албена, 
за да допринесем за това 
марката Maritim да води в 
Албена колкото може пове-
че и по-качествени туристи. 
И Албена, и Maritim целят 
добро качество, добро об-
служване и доволни кли-
енти. Двете компании имат 
много пресечни точки и по 
отношение на сигурност и 
опазване на околната сре-
да”, каза още той.
Заместник-министърът на 
туризма Любомир Кънев 
припомни, че през минала-
та година в Албена са почи-
вали 266 000 души, което е 
с 6% ръст спрямо 2017 го-
дина. Реализирани са над 
1,5 млн. нощувки, което е 
6% повече от предходна-
та година. Реализираните 
приходи са 93 млн. лева или 
16% ръст.
Министерството на тури-

зма, съвместно с бизнеса 
работят за спечелване на 
вниманието на повече гости 
от висок клас. Местата за 
настаняване с 4 и 5 звезди 
в цялата страна, към които 
интересът на инвеститори 
постоянно расте, са 13%.
Миналата година над 4 
млн.ц души са нощували в 
хотели 4 и 5 звезди в Бълга-
рия и това е 8% увеличение 
спрямо 2017 г. и 10% повече 
приходи.
Фактите категорично показ-
ват, че България предлага 
стабилно качество. Ние 
продължаваме да разширя-
ваме нишата на услугите 
за по-висока категория ту-
ристи, посочи зам.-минис-
търът.
Според него, има все по-
голям интерес от инвес-
титори. „Нашата цел е да 
наложим страната като 
целогодишна дестинация, 
според профила на различ-
ните категории туристи 
– от децата, през групата 
милениум до 55+. Албена 
има много добри традиции 
в привличането на семей-
ства с деца и туристи на 
зряла възраст, избиращи 
съчетание от море и чиста 
природа и спокойствие”, 
каза Любомир Кънев. Той 
увери, че министерството 
подкрепя усилието на ме-
ниджмънта да прави марка-
та Албена разпознаваема и 
търсена. „Това е несъмнено 
признание отстрана на чуж-
дестранните ни партньори 
за възможностите на бъл-
гарските професионали-
сти в туризма да отстояват 
реномето на българската 
хотелска база”, каза той. 
И добави, че събитието се 
случва в годината, когато 
Албена чества половин век 
и отчита изключително ви-
соки резултати.
Събитието завърши с музи-
кална и артистична програ-
ма, както и красиви фойер-
верки.

   На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от  на ОбС-Балчик и Заповед № 
716/25.06.2019г. на Кмета на Община Балчик,

 
I.ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура 
за организация и провеждане на публично оповестен конкурс 
„Отдаване на част от общински имот - публична общинска 
собственост, представляващ част от имот ПИ №39459.25.599 по 

кадастрална карта на село Кранево за поставяне на един брой рекламно-
информационен елемент.

II.Цел на конкурса: Отдаване под наем на част от общински имот - публична 
общинска собственост, находящ се в село Кранево,  представляващ част от 
ПИ № 39459.25.599 по кадастрална карта на село Кранево за поставяне на 

рекламно-информационен елемент с площ 2.00 кв.м
1.Начална годишна наемна цена: 97.50 лв. / деветдесет и седем лева и петде-
сет стотинки / без ДДС;
2.Срок на договора: 3 /три/ години;
3. До участие в публично оповестения конкурс  се допускат кандидати, кои-
то:
4.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;
4.2. да нямат публични задължения;
4.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да из-
ползва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за 
поставяне на рекламно информационен елемент;
5.Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с 
ДДС, всеки работен ден от 04.07.2019г. до 14.30 часа на 18.07.2019г. от касата 
на ОбА - Балчик;
6.Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 18.07.2019г.;
7.Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15.30 на 
18.07.2019г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл.”21-септември” 
№ 6;
Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел “Образова-
ние, хуманитарни, социални и стопански дейности”, след предварителна 
уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация 
в стая № 105 в ОбА - Балчик.
Лице за контакт - Андриана Иванова  гл.спец.наеми тел: 0579 7 10 54

   На основание чл.35, ал. 1 от ЗОС; чл. 62, ал.1; чл.66, ал.7 от 
НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; Заповед №792/05.07.2019. г. на 

Кмета на Община Балчик.
1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на 
движима вещ, частна общинска собственост, представляваща:
1 (един) брой метална тръба спирално заварена, с диаметър ф 
520 мм, дебелина 6 мм и дължина 16 м, при начална цена за една 

вещ /тръба/ - 1 001.60 лв. /хиляда и едни лев и шестдесет стотинки/, без ДДС 
.
Депозита за горе посочените вещи е в размер на 200.00 лв. за брой.
Търгът ще се проведе на 29.07.2019 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в 
сградата на пл.”21 септември” № 6.
Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 12.07.2019 г. до 
26.07.2019 г. на касата на ОбА - Балчик.
Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик в срок 
до 15.30 ч. на 26.07.2019 г.
Заявление за участие, окомплектовано с изискуемите документи се подава 
в срок до 16.00 ч. на 26.07.2019 г. в Информационния център на Община 
Балчик.

За справки: тел. 0579 7-10-41 Караиванова, Денева

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП
Обект на поръчката: „Избор на изпълнител на строително – мон-
тажни работи за реализиране на строеж: „Изграждане и оборудване 
на мултифункционална спортна площадка в УПИ I, кв. 142 по к.к. 
на гр. Балчик“
Номер обществена поръчка в АОП: 9089773
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 съгласно чл. 36а от Закон за обществените поръчки
1. информацията, свързана с проведени 

пазарни консултации -
2. всички решения, обявления и покани, 

свързани с откриването, възлагането, изпъл-
нението и прекратяването на обществените 
поръчки

-

3. документациите за обществени поръч-
ки, с изключение на случаите на чл. 32, ал. 
3 и 4

t03_docs.
zip

7 5 1 
kB

2 0 1 9 - 0 7 - 0 1 
16:50

4. разясненията, предоставени от възложи-
телите във връзка с обществените поръчки -

5. протоколите и окончателните доклади 
на комисиите за провеждане на процедурите -

6. договорите за обществени поръчки 
и рамковите споразумения, включително 
приложенията към тях

-

7. договорите за подизпълнение -
8. допълнителните споразумения за изме-

нения на договорите за обществени поръчки 
и рамковите споразумения

-

9. обявите за събиране на оферти и покани-
те до определени лица, както и информация 
за възлагането по този ред

t09_obya.
pdf

1 9 9 
kB

2 0 1 9 - 0 7 - 0 1 
16:50

10. информация при производство по 
обжалване -

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.18 от 
ЗОП

Открита процедура

1. Наименование на въз-
ложителя.

ОБЩИНА БАЛЧИК
гр. Балчик, пл. “21-ви 

септември” № 6

2. Обект, предмет и 
кратко описание на по-
ръчката.

„ДОСТАВКА И 
ГАРАНЦИОННО 
(СЕРВИЗНО) ОБ-
СЛУЖВАНЕ НА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНО 
ТОВАРНО ПРЕВОЗНО 
СРЕДСТВО С ДОПЪЛ-
НИТЕЛНО ОБОРУД-
ВАНЕ И ПРИКАЧЕН 

ИНВЕТАР“
3. Условия, на които 

следва да отговарят учас-
тниците, включително из-
искванията за финансови 
и икономически условия, 
технически способности 
и квалификация, когато е 
приложимо.

посочени са в 
обявлението и 

документацията

4. Срок за подаване на 
офертите.

12.08.2019 г., 16:00 
часа

5. Срок на валидност на 
офертите. 180 дни

6. Критерия за възлага-
не, включително показате-
лите за оценка и тяхната 
тежест.

Оценка на 
техническото 

предложение – 50
Оценка на ценовото 
предложение – 50
Икономически най – 
изгодна оферта

7. Дата и час на отваря-
не на офертите.

 
13.08.2019 г. от 10:00 

часа
8. Обособени позиции, 

когато е приложимо.
 
-

9. Друга информация, 
когато е приложимо. -

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП
Обект на поръчката: „Избор на изпълнител на 

строително – монтажни работи за реализиране 
на строеж: „Изграждане и оборудване на мулти-
функционална спортна площадка в УПИ I, кв. 

142 по к.к. на гр. Балчик“
Номер обществена поръчка в АОП: 9089773
За въпроси и допълнителна информация:   Димитър Дими-
тров – 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 съгласно чл. 36а от Закон за обществените поръчки

1. информацията, свързана с прове-
дени пазарни консултации -
2. всички решения, обявления и покани, 
свързани с откриването, възлагането, 
изпълнението и прекратяването на 
обществените поръчки

-

3. документациите за обществени 
поръчки, с изключение на случаите на 
чл. 32, ал. 3 и 4

t 0 3 _
docs.zip

7 5 1 
kB

2 0 1 9 -
0 7 - 0 1 
16:50

4. разясненията, предоставени от 
възложителите във връзка с обществе-
ните поръчки

-

5. протоколите и окончателните 
доклади на комисиите за провеждане 
на процедурите

-

6. договорите за обществени 
поръчки и рамковите споразумения, 
включително приложенията към тях

-

7. договорите за подизпълнение -
8. допълнителните споразумения за 

изменения на договорите за обществени 
поръчки и рамковите споразумения

-

9. обявите за събиране на оферти и 
поканите до определени лица, както и 
информация за възлагането по този ред t09_obya.pdf

1 9 9 
kB

2 0 1 9 -
07-01 16:50

10. информация при производство 
по обжалване -

11. становищата на Агенцията по 
обществени поръчки във връзка с 
осъществявания от нея предварителен 
контрол

-

12. лица предоставящи информаци-
ята по чл. 36а

Димитър Димитров – 
0579 71053

Пиян добричлия шофира в Албена
На 01 юли в 15,50 ч., по 
път от административ-
ната сграда на “Албена” 
АД в посока  РУ Албе-
на, от служители на РУ 
Албена в КК “Албена” 
е извършена проверка 

на лек автомобил “Мер-
цедес”, управляван от 
жител на гр. Добрич. 
Водачът е изпробван с 
техническо средство за 
алкохол, което отчита 
1,75 промила алкохол 

на хиляда в издишания 
въздух, взета е и кръв-
на проба по надлежния 
ред. 
Срещу водача е образу-
вано бързо производ-
ство.


