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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 възстановяване и подобряване на 

транспортно - експлоатационните качества 
и носимоспособността на настилката и 

пътното тяло с цел осигуряване условия за 
безопасност на движението, комфорт на 

пътуващите и добро отводняване на пътя в 
участъци от общински пътища и улици в гр. 

Балчик“. 
3. Условия, на които следва да отговарят 

участниците, включително 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. 05.02.2019 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. 06.02.2019 г. от 10:00 часа
8. Обособени позиции, когато е при-

ложимо.
 
-

9. Друга информация, когато е прило-
жимо. -
 Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2019-0004
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 от-
криването, възлагането, изпълнението и прекратяването 
на обществените поръчки;

t 0 1 _
obya.pdf

2 2 8 
kB

2019-
0 1 - 0 9 
15:08

t01_resh.
pdf

1 8 8 
kB

2019-
0 1 - 0 9 
15:08

2. документациите за обществени поръчки, с изключе-
ние 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;
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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 спо-
разумения;

-

7. обявите за събиране на оферти и поканите до оп-
ределени лица; -

8. становищата на Агенцията по обществени поръч-
ки 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 съ-
гласно чл. 42. ал. 2

Димитър Димитров – директор 
- 0579 71053

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 строи-
телен надзор при изпълнение 
на строително – монтажни 

работи за благоустроява-
не 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. 04.02.2019 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. 05.02.2019 г. от 10:00 часа
8. Обособени позиции, когато е приложимо.  

-
9. Друга информация, когато е приложимо. -

 Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2019-0003
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 ад-
министрация - гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 0579 71046.
 

„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““

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително 
– монтажни работи за възстановяване и подобряване на транспортно 
- експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и 

пътното тяло с цел осигуряване...”

15% намаления за ранни записвания 
предлага Албена

Възможности за отстъпка 
при ранни записвания за 
ваканция през 2019 годи-
на предлага най-голямата 
туристическа компания у 
нас. Намаленията варират 
до 15%.
С 5% по-ниска цена ще 
заплатят клиентите, кои-
то направят резервации 
до 28 февруари за хотел 
Маритим Парадайс Блу 
Хотел & Спа.

Може да се ползва отстъп-
ка от 15% за резервации, 
направени до 31 януари, и 
10% – за резервация от 1 
до 28 февруари в хотели-
те Фламинго Гранд Хотел 
& Спа, Амелия супериор, 
Гергана, Калиакра, Кали-
акра Маре, Арабела Бийч, 
Нона,  Боряна, Лагуна 
Бийч, Лагуна Гардън, Ла-
гуна Маре, Сенди Бийч, 
Ралица Супериор, Рали-

ца Акваклуб, Вита Парк, 
Мура, Славуна, Малибу, 
Вили Ралица Акваклуб 
, Вили Вита Парк, Вила 
Албена Бийч, Елица.
Заявилите почивка в хо-
тели Оазис, Ком, компле-
кси Орхидеи & Магнолия, 
Компас, Панорама, Алтея, 
Калиопа, Добруджа, Вили 
Магнолия в периода до 
28 февруари ще получат 
намаление от цената с 15 

%, а ако резервацията се 
направи през месец март 
тя ще е 10% .
Отстъпката за ранни за-
писвания за хотелите Гер-
гана, Калиакра, Калиакра 
Маре, Боряна, е валидна 
само за среден и краен 
сезон.
За да може да се ползва 
отстъпка за ранни запис-
вания е необходимо ре-
зервацията да е за мини-
мален престой от седем 
нощувки и 100% плащане 
в срок до 20 дни след пот-
върждаване на резерваци-
ята. След изтичането на 
ранните записвания само 
и единствено на уебсай-
та на albena.bg клиентите 
ще имат 5% отстъпка от 
стандартните цени на хо-
телите.
Резервация може да бъде 
направена чрез сайта на 
Албена http://www.albena.
bg или на 070012110 (на 
цената на един градски 
разговор) – от 8:30 до 
17:00.

Източник:  
Pro News Dobrich 

Областен план за развитие на 
горските територии (ОПРГТ) 

за област Добрич

Във връзка с разрабо-
тване на Областен план 
за развитие на горските 
територии (ОПРГТ) за 
област Добрич, в периода 
28-30 януари 2019 г. във 
всяка община от областта 
ще се проведат обществе-
ни обсъждания на проек-
та.
Обществените обсъж-
дания се организират от 
Регионална дирекция по 
горите - Варна, със съдей-
ствието на общинските 
администрации и изпъл-
нителя на плана - „Гео-
графика“ ООД.
Повече информация за 
ОПРГТ за област Добрич 

и провеждането на об-
ществените обсъждания 
може да намерите на сай-
та на плана: https://www.
oprgtdobrich.net/ .
За целите на плана е раз-
работена специализирана 
ГИС платформа, визуали-
зираща ОПРГТ с всички 
налични слоеве информа-
ция към него.
Писмени препоръки, за-
бележки и коментари по 
представения проект на 
ОПРГТ за област Добрич 
може да депозирате в 
писмен вид в РДГ-Варна, 
гр. Варна, ул. Радко Ди-
митриев 10, електронна 
поща: rugvarna@iag.bg .

Шабла става част от 
Мрежа на туристическите 
информационни центрове

Кметствата на Баняса 
и Аджиджа в Румъния 
и българските общини 
Шабла и Берковица, 
като представители на 
четири различни при-
родни защитени тери-
тории с най-голям по-
тенциал за екологичен 
туризъм, обединиха 
усилията си и иниции-
раха съвместен проект, 
съобщиха от Зеления 
образователен център.
Проектът е наречен 
„Общи ресурси и ини-
циативи, посветени на 
околната среда“. 
Той е финансиран по 
Програма ИНТЕРРЕГ 
V-A Румъния-България 
2014-2020, съфинанси-
рана от Европейския 
съюз чрез Европейски 
фонд за регионално раз-
витие.
Стойността на проекта 
е 506 313 евро, от кои-
то за община Шабла са 
предвидени 80 275 евро. 
Отговорник за изпълне-
нието на дейностите за 
община Шабла е Зелен 
образователен център.
Целите на проекта 
включват постигане на 
съвместна, интегрира-
на визия за трансгра-
ничния район, като се 
започне с оценката на 
потенциала за устойчив 
туризъм на всеки парт-

ньор по проекта, като се 
обединят в работна мре-
жа Туристическите ин-
формационни центрове 
от зоните на проекта и 
се разработи обща ту-
ристическа стратегия на 
Мрежата.
Създаването на Турис-
тическа информацион-
на мрежа е част от мно-
гоцелеви маркетингов 
и информационно-кон-
султантски подход, кой-
то обединява различни 
дестинации с цел да се 
осигури по-лесен дос-
тъп до туристическите 
услуги, както и до пре-
живяването на традици-
ите и обичаите на мест-
ните общности.
Всичко това е насоче-
но към по-плодотворна 
работа с местните ту-
ристически икономиче-
ски агенти, работещи 
в сферата на еко-ту-
ризма, привличане на 
журналисти, блогъри 
и туроператори за по-
пуляризиране на тран-
сграничните уникални 
природни пейзажи и, 
не на последно място, 
разкриване на нови ту-
ристически маршрути 
и обновяване на старите 
чрез малки инфраструк-
турни.

Източник:  
Pro News Dobrich 

Подкрепа за учебни визити – схема 
за подкрепа на пътувания по про-

грама “Културно предприемачество, 
наследство и сътрудничество“

Конкретната цел на на-
стоящата покана е чрез 
финансиране на разходи 
за пътуване и престои да 
се подпомогне устано-
вяването на двустранни 
партньорства между ор-
ганизации от Р. България 
и Страните донори, които 
имат намерение да участ-
ват с проектни предложе-
ния по бъдещите Покани 
по Програма “Културно 
предприемачество, на-
следство и сътрудничест-
во“.
Максималният размер на 
финансиране, което орга-
низация-кандидат може 
да получи по настоящата 
Покана е в размер до 5000 
(пет хиляди) евро, въз 

основа на разходоопрад-
вателни документи за 
действително извършени 
разходи.
Кандидатите по поканата 
могат да получат финан-
сиране за учебни визити 
от Фонда само веднъж.
Настоящата покана е от-
ворена през целия период 
на действие на Програма 
PA14 „Културно предпри-
емачество, наследство 
и сътрудничество“ (до 
2024 г.) и до изчерпване 
на бюджета на Фонда за 
двустранни отношения, 
възлизащ на 100 000 евро.
Пълният текст на пока-
ната можете да откриете 
тук.
https://bit.ly/2QAkPo7


