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Четири юбилейни годишнини – кармичен знак за 
културата на Балчик

КАКТО ПОДОБАВА

           Г-жа Геновева Полименова, пощенски служи-
тел от Добрич, поетеса и член на международ-
ното жури на форума, получи купа и грамота за 
активно участие в организацията на МФ „Бъл-
гарско наследство“ Балчик, България. Купа и гра-
мота получи и началникът на ОПС Добрич инж.
Светослав Гочев, а специална грамота  - Дими-
тър Чернев, председател на Филателисткото 
дружество в гр.Добрич, във връзка със създаване-
то на филателна марка „110 г.Мелница Балчик“ 
                                Фото: хаджи Георги ЙОВЧЕВ 

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.

„Доставка на съдове за съби-
ране на битови неопасни отпадъ-

ци за
нуждите на община Балчик“

3. Условия, на които следва да 
отговарят участниците, включител-
но 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. 13.01.2020 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 – 100

Икономически най – изгодна 
оферта

7. Дата и час на отваряне на 
офертите. 14.01.2020 г. от 10:00 часа

8. Обособени позиции, когато е 
приложимо. -

9. Друга информация, когато е 
приложимо. -
 Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2019-0021
За въпроси и допълнителна информация:   Мария Кунева- гл. инспектор 

Екология 0579 71045
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.

ПОКАНА 
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ 

НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА 
ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ 

ОТ ОБЩИНА БАЛЧИК

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл. 6 от 
Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено 
обсъждане на проекти,  финансирани чрез дългосрочен дълг 
в Община Балчик.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАНИ ВСИЧКИ ГРАЖ-
ДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕ-
СКИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧ-
НО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН 
ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СЛЕДНИЯТ 
ПРОЕКТ:
“Изграждане на парк в гр. Балчик”,
финансиран по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, по-
добряването или разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на 
„МИГ -Балчик - Генерал Тошево” чрез Административен 
договор № BG06RDNP001-19.108-0001-C01/2019г. за предос-
тавяне на БФП, сключен между Държавен фонд „Земеде-
лие”, МИГ -Балчик - Генерал Тошево и Община Балчик.
Общи параметри на проект - “Изграждане на парк в гр. 
Балчик”, - Основни дейности по проекта са:
• „Изпълнение на СМР за обект „Парк „Балик”, УПИ 
I, кв. 157 гр. Балчик”
- Строително- монтажни работи на стойност  292 485,80 лева 
с вкл. ДДС
1. Бюджет на проекта допустими разходи  - 292 485,80 лева.
2. Начин на финансиране на проекта: МИГ -Балчик - Гене-
рал Тошево - 243 738,17 лв. без ДДС.
3. От стойността на СМР се формира размера за Договор за 
кредит от Фонд ФЛАГ ЕАД: 292 485,80 лева с включено ДДС 
- необходимото финансиране.
4. Учредяване на залог върху собствени приходи на община-
та по чл.45, ал.1, т.1 букви  от»а» до «ж» от ЗПФ.
- 292 485,80 лева с включено ДДС - финансиране - Учредява-
не на залог върху собствени приходи на общината.
5. Срок за погасяване на заема от фонд ФЛАГ - до 24 месе-
ца считано от датата на подписване на договора за кредит, с 
възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, 
без такса за предсрочно погасяване;
6. Обсъждането ще се проведе на 14.01.2020г. /вторник/ от 
14.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Бал-
чик.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Така и става в нашия 
град – вече 25 години 
излиза първият частен 
вестник “Балчишки теле-
граф”, 10 години по него-
ва инициатива се избира 
“Общественик на година-
та”- 100 човека са удос-
тоени, след съгласуване 
с компетентните органи, 
с това звание. Тези хора 
са от различни области в 
нашия забързан живот, от 
сферата на обществената, 
просветителската, спорт-
ната дейност в Община 
Балчик. 
 Пак по инициатива на 
вестник „Балчишки те-
леграф” преди 5 години 
се основа балчишкото 
сдружение “Българско на-
следство”, което  органи-
зира научни конференции 
по история, литература и 
фолклор с различни теми.  
 В конференциите досе-
га взеха участие: акад. 
Георги Марков, члено-
ве на Българисткото 
дружество в Кишинев, 
Молдова-проф. Николай 
Червенков, доц.д-р Елена 
Рацеева, доц.д-р Васил 
Кондов, доц.д-р Надежда 
Кара, н.с.Емилия Банко-
ва, д-р Иван Думиника; от 
СУ „Кл.Охридски” - д-р 
Петър Захариев Добрев /
наш съгражданин/, проф. 
Пламен Митев; от ВТУ 
„Св.Св.Кирил и Мето-
дий” проф.Калчо Калчев, 
проф.дин Иван Стоянов 
и проф.Пламен Павлов; 
от УНСС София доц.дпн 
Ивайло Христов; от АТО 
Гагаузия университет в 
Комрат чл.кор.д-р Олга 
Радова, Дора Чаушева /
НИМ „В.Левски” Карло-
во/; д-р Костадин Коста-
динов /ПД „Възраждане”/; 
д-р Николай Куртев и 
Анна Малешкова /писате-
ли от Молдова/ 
 За списването на 
сп.”Форум”, отразяващо 
МФ „Българско наслед-
ство” в Балчик, Бълга-
рия, помогнаха със свои 
статии акад.Иван Радев, 
акад. Ангел Гълъбов, д-р 
Атанас Орачев, археоло-
гът Асен Салкин, дирек-
тор на ИМ в Каварна, 
Людмил Бешков; Жени 
Андреева писател-краев-
ед; от Украйна- Татяна 
Ковтун-Гайдаржи, Вален-

тина Константинова; Ев-
гения Николаева; Фьодор 
Дуков; ст.н.с.Серафим 
Серафимов, Христи-
на Панайотова, Юлита 
Христова,Маруся Косто-
ва, Красимира Любенова, 
д-р Надие Карагьозова, 
Росица Шалтева; Кон-
стантин Костадинов /Ис-
пания/;  изкуствоведката 
Ваня Маркова, художнич-
ката д-р Силви Басева. 
Представихме в списа-
нието поезията на Георги 
Йовчев, Таньо Клисуров и 
Ивелина Радионова. 
 Още от самото начало на 
форума получавахме на-
временна финансова по-
мощ от Община Балчик 
и от председателя на Фон-
дация „Българска памет” 
д- р Милен Врабевски, 
който лично присъства на 
Четвъртия форум.
 Конференциите по исто-
рия, етнология, литера-
тура и пресконференци-
ите бяха  съпътствани от 
участието на фолклорни 
състави от България, Ру-
мъния, Украйна и Молдо-
ва с близо 5000 изпълни-
тели в различни сфери на 
фолклорната българска 
магия, съхранена в дър-
жавите с българско мал-
цинство.
 Всички замислени отдав-
на и осъществени вече 
идеи са от инвенцията на 
г-жа Маруся Костова, коя-

то преодоля безброй пре-
пятствия в съотношение 
25:10:5, т.е. 25 г.вестник: 
10 г. „Общественик”: 5 г.  
Фестивал и сп.„Форум”. 
 Именно това съотноше-
ние дава точна и истинска 
информация за случващо-
то се в нашата община и 
държава, в българската 
диаспора на Румъния, 
Молдова, АТО Гагаузия, 
Украйна, Гърция и Русия. 
Във в.”Балчишки теле-
граф” се разнищват много 
факти от  събитията по 
време на форума и през 
останалото време, което 
превръща „Българско на-
следство” в перманентен 
маратон на българската 
наука и култура, подкре-
па за което се надяваме да 
имаме и занапред от Об-
щина Балчик и Общин-
ския съвет. 
 Балчик става все по-по-
пулярен с делата си и нека 
припомним, че първи на-
шият вестник го нарече 
„Фестивален град”, зара-

ди провежданите в него 
десетки пленери, двадесет 
фестивала и множество 
концерти, театрални и 
оперни постановки. 
 Вестник „Бал-
чишки телеграф” , Форум 
„Българско наследство” 
и Номинациите за „Об-
щественик на годината” 
са триумвират, три факто-
ра, бележещи изявите на 

 Г-жа Маруся Костова връчва купа от МФ „Бъл-
гарско наследствмо“ Балчик, България, на ме-
ниджъра на ТИЦ „Мелницата“ Балчик г-жа 
Катерина Янкова за сътрудничеството при про-
веждане на културните мероприятия на вест-
ник „Балчишки телеграф“ и Международния 
форум „Българско наследство“. 
                                  Фото: хаджи Георги ЙОВЧЕВ 

балчишкия дух, на наше-
то малко общество, което 
има големи амбиции и ги 
постига с помощта на до-
бронамерени хора, които 
са на високи позиции в 
обществено-политиче-
ския живот на Общината 
и заслужават да са там. 
 Този културен триум-
вират е мощно средство, 
което разкрива прости, но 
убедителни истини как се 
придобиват трайни духов-
ни ценности. 
 Честито на всички съпри-
частни към Трите кръгли 
годишнини на: Вестника, 
Форума и Номинациите 
за „Общественик на годи-
ната”, които съвпаднаха в 
2019 г. Честито и на г-жа 
Маруся Костова, чийто 
65-годишен юбилей също 
беше през 2019 г.
 Тези 4 юбилея вече са 
кармичен знак за преус-
пяване и вяра в съвър-
шенството, към което се 
стремим. А нашето съз-
нание будно и възторжено 

разсъждава, че: Вселената 
няма душа и ако е така-
човекът е по-сложен от 
Вселената. Но човешката 
душа смята за добро това, 
което иска. А хората око-
ло вестника и форума са 
искащи физическото си 
устояване и знаещи пътя 
към духовното си оцеля-
ване.
      хаджи Георги ЙОВЧЕВ

 Част от присъстващите на Тройното тържество в ТЕЦ „Мелницата“ на 
11 декември 2019 г., посветено на трите юбилейни годишнини: 25 г. вестник 
„Балчишки телеграф“, 10 г. Номинации „Общественик на годината“и 5 г. 
Международен форум „Българско наследство“ Балчик, България. 
                                                                                  Фото: хаджи Георги ЙОВЧЕВ


