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Община Балчик 
подписа договор за 
безвъзмездна фи-
нансова помощ на 
стойност 390 023.80 
лева. 
С подписването на 
документа се дава 
зелена светлина за 
изграждането на зо-
ната за спорт, отдих 
и свободно време в 
района на жилищен 
комплекс „Балик“ 
Балчик.
 Предстои да бъдат 
построени игрища 
за футбол и тенис на 

корт, алеи за разходка 
и зелени площи. 
Строителните дей-
ности са част от 
проекта на Община 
Балчик в Местната 
инициативна рибар-
ска група Шабла 
- Каварна - Балчик 
по Програма за мор-
ско дело и рибарство 
2014-2020г., съфи-
нансирана от Евро-
пейския съюз чрез 
Европейски фонд за 
морско дело и рибар-
ство и бюджета на 
Република България.

Започва строежът на Зоната за 
спорт и отдих в

ж.к. „Балик” Балчик 

ОБЩИНА БАЛЧИК 
ОБЯВЯВА

откриването на процедура за организация и 
провеждане на публично оповестен неприсъст-
вен конкурс „Отдаване на част от общински 

имот - частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 
3337/ 13.08.2008 год. ,ПИ№ 66250.501.394.2 по КККР на с. 
Сенокос , в помещение с местонахождение с. Сенокос, ул 
„ Девети септември“ , кв.5 , УПИ VIII - предназначено 
за читалище , с площ 1.00 кв.м
1. Начална годишна наемна цена: 78.00 лв /седемдесет и 
осем лева/ без ДДС;
2. Срок на договора: 5 /пет/ години;
3. След сключване на договора за наем, спечелилият 
участник следва да използва отдадения под наем имот, 
съгласно описаното предназначение - за инсталиране на 
банкомат;
3. Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /
дванадесет лева/ с ДДС, всеки работен ден от 02.04.2020г. 
до 14.30 часа на 16.04.2020г. от касата на ОбА - Балчик;
4. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 
15.00 часа на 16.04.2020г.;
5. Краен срок за подаване на предложения за участие 
в конкурса - 15.30 на 16.04.2020г. в деловодство, отдел 
ГРАО, Община Балчик, пл.“21-септември“ № 6;
Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, 
отдел „Образование, хуманитарни, социални и стопан-
ски дейности“, след предварителна уговорка и предста-
вяне на документ за закупена конкурсна документация 
в стая № 105 в ОбА - Балчик.

Лице за контакт:  Десислава Василева - гл.специалист 
наеми  0579 7 10 54

ЕНЕРГО-ПРО удължава срока 
за плащане на сметките през март 

за битовите потребители
Във връзка с обя-
веното извънредно 
положение на тери-
торията на страната 
ЕНЕРГО-ПРО пре-
доставя възможност-
та за допълнителен 
10-дневен срок на 
своите битови клиен-
ти, в който те могат 
да заплатят сметките 
си за електроенергия 
с падеж след 13 март 
2020 година. Това е 
поредната мярка, коя-
то цели избягването 
на масово струпване 
на хора в едно поме-
щение, каквито са и 
клиентските центро-
ве, където компания-
та приема плащания 

от голяма част от 
своите клиенти.
ЕНЕРГО-ПРО на-
помня на клиентите, 
че има редица безка-
сови начини за пла-
щане на месечните 
сметки за консуми-
рана електроенергия 
- по банков път чрез 
директен дебит, бан-
комат или с платежно 
нареждане; по Интер-
нет чрез електронно 
банкиране през сай-
та на обслужващата 
банка или през сис-
темата за електронно 
плащане еРау.bg. В 
случай че клиент има 
затруднение да пога-
си дължимата сума 

за електроенергия, 
компанията предлага 
варианти за разсроч-
ване според индиви-
дуалния случай.
За клиентите, които 
нямат възможност да 
ползват алтернатив-
ните начини за пла-
щане, ЕНЕРГО-ПРО 
напомня, че всички 
центрове за обслуж-
ване на компанията 
работят с намалено 
работно време от 
8:00 до 14:00 часа с 
обедна почивка от 
12:00 до 12:30 часа за 
дезинфекция.
За допълнителна 
информация, съдей-
ствие и въпроси, 

свързани с дейност-
ите на енергийните 
дружества от групата 
ЕНЕРГО-ПРО Ва-
рна, клиентите могат 
да използват:
Телефон 0700 161 
61 info@erpsever.bg 
- относно присъеди-
нявания, смущения 
в електрозахранва-
нето, услуги на ЕРП 
Север.

Телефон 0700 800 61 
service@energo-pro.
bg - относно цени, 
начини на плащане 
на сметки за електро-
енергия, услуги на 
ЕНЕРГО-ПРО Про-
дажби.

СЪОБЩЕНИЕ
Община Балчик Ви уведомява, че от 23.03.2020 

год. (понеделник) касите в Общинска 
администрация ще работят с клиенти 

от 8.00 часа до 14.00 часа, 
всеки ден от понеделник до петък.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.18 от ЗОП

Пряко договаряне

1. Наименование на възложителя.
ОБЩИНА БАЛЧИК

гр. Балчик, пл. “21-ви септември” 
№ 6

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

„Упражняване на авторски надзор 
при изпълнение на строително – 

монтажни работи за „Изграждане 
на парк в гр. Балчик“

3. Условия, на които следва да 
отговарят участниците, включител-
но изискванията за финансови и 
икономически условия, технически 
способности и квалификация, кога-
то е приложимо.

-

4. Срок за подаване на офертите. -
5. Срок на валидност на офер-

тите. -
6. Критерия за възлагане, вклю-

чително показателите за оценка и 
тяхната тежест.

-

7. Дата и час на отваряне на 
офертите. -

8. Обособени позиции, когато е 
приложимо. -

9. Друга информация, когато е 
приложимо. -
 

Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2020-0004
За въпроси и допълнителна информация:   Димитър Димитров – ди-

ректор 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)

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.

Избор на изпълнител за смр на обект 
„Осигуряване на достъпна среда и създаване 
на зона за спорт, отдих и свободно време в кв. 

„Балик“, УПИ I, кв. 1157,  гр. Балчик”
3. Условия, на които следва да отговарят 

участниците, включително изискванията за 
финансови и икономически условия, техни-
чески способности и квалификация, когато 
е приложимо.

посочени са в обявлението и документацията

4. Срок за подаване на офертите. 22.04.2020 г., 16:00 часа
5. Срок на валидност на офертите. 180 дни

6. Критерия за възлагане, включително 
показателите за оценка и тяхната тежест.

Гаранционен срок – 30
Оценка на ценовото предложение – 70
Икономически най – изгодна оферта

7. Дата и час на отваряне на офертите. 23.04.2019 г. от 10:00 часа
8. Обособени позиции, когато е прило-

жимо. -

9. Друга информация, когато е прило-
жимо. -
Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2020-0003

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)


