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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 отго-

варят участниците, включително изис-
кванията за финансови и икономически 
условия, технически 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, включител-

но 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 офер-
тите. 23.04.2019 г. от 10:00 часа

8. Обособени позиции, когато е при-
ложимо. -

9. Друга информация, когато е при-
ложимо. -
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)

България и COVID-19 – 
резултати от проведена анкета

На 8 април 2020 г. се 
навърши 1 месец от ре-
гистрирането на първия 
случай на коронавирус 
(SARS-CoV-2)в Бълга-
рия и близо 3 месеца от 
първия потвърден случай 
на заболяването в 23-ми-
лионния китайски град 
Ухан. Оттогава, близо 
700 наши сънародници 
бяха диагностицирани с 
COVID-19, от които 71 
вече са клинично здрави, 
а 31 починаха.Всички за-
връщащи се от чужбина, 
както и контактните на 
болните, са поставени 
под 14-дневна домашна 
карантина. В световен 
мащаб, заболяха почти 2 
млн души, като жертвите 
надхвърлят 120 хиляди 
души, а оздравелите - 400 
хиляди.
 В рамките на 24 часа 
проведох онлайн анке-
та, която имаше за цел 
да проучи общественото 
мнение, силно поляризи-
рано в последните дни. 
Участваха над 1000 души 
в различни възрастови 
групи. Анкетата включва-
ше 20 въпроса, разпреде-
лени в 4 раздела: 
Раздел I: „COVID-19 и 
обществена отговорност“
Раздел II: „COVID-19 и 
противоепидемичните 
мерки“
Раздел III:  „COVID-19 
и икономически после-
дици“
Раздел IV: „COVID-19 – 
настроения и възгледи“.
 Раздел I. Над 97% от хо-
рата споделят, че спазват 
стриктно указанията на 
Националния оперативен 
щаб за борба с коронави-
руса. За основни причини 
се изтъкват обществена-
та отговорност и страхът 
за живота и здравето на 
близки и роднини. Едва 
8% от анкетираните по-
сочват финансовите санк-
ции като водеща причина 
за обществена дисципли-
на. 2/3 от хората посоч-
ват, че излизат навън 
само веднъж или няколко 
пъти седмично, а много 
по-малко го правят всеки 
ден (18%) или повече от 
веднъж дневно (14.8%). 
Използването на лич-
ни предпазни средства 
(ЛПС) като маски и ръ-
кавици се практикува от 
над 85% от анкетираните, 
като само 15% ги считат 
за ненужни. Болшинство-
то от хората са на мнение, 
че носенето на предпазна 
маска трябва да има пре-
поръчителен, а не задъл-
жителен характер.
 Раздел II. Противоепи-
демичните мерки, които 
правителството ни пред-
прие след съгласуване с 

Оперативния щаб, опре-
делено са най-дискутира-
ната тема в последните 
дни. Близо 3/4 от запита-
ните ги смятат за правил-
ни (29.5% - напълно не-
обходими и обосновани, 
41% - правилни в голя-
мата си част). Значител-
но малък е процентът на 
хората, които ги смятат за 
излишно преувеличени, 
като под 5% ги смятат за 
ненужни и деструктив-
ни. С най-голямо недо-
волство от гражданите 
се приема забраната за 
разходки по паркове и 
площадки (62.3%), след-
вана от КПП-тата между 
отделните населени места 
(21.3%) и затварянето на 
търговски обекти и обек-
ти за обществено хра-
нене (11.5%). Повече от 
половината анкетирани 
подкрепят финансовите 
санкции за нарушители, 
които НЕ СА под каран-
тина, особено след акту-
ализацията и отмяната на 
глобите на стойност 5000 
лв. Над 80% пък подкре-
пят строгите санкции към 
карантинираните наши 
съграждани. Напомням, 
че законът предвижда 
дори лишаване от свобо-
да до 5 години, след епи-
демиологично проучване 
и доказване на смърт на 
контактни лица. Близо 
64% от анкетираните оп-
ределят за ненужно и не-
приложимо да изпращаме 
SMS за всяко напускане 
на жилището си. Оста-
налите, които одобряват 
тази мярка, виждат като 
пречка трудната й реали-
зация.
 Раздел III. Може би най-
невралгичната тема след 
здравния статус на на-
селението е промяната 
в трудовия процес и на-
растващата безработица. 
Общо 10% от анкетира-
ните вече са безработни 
или в неплатен отпуск. 
Обръщам внимание, че 
този процент вероятно е 
значително по-висок, но 
се занижава от големия 
брой незаети лица (уче-
ници и студенти), участ-
вали в анкетата. Близо 2/3 
от запитаните не се чувст-
ват застрашени от заразя-
ване на работното си мяс-
то. Повече от половината 
анкетирани (54.1%) виж-
дат като последица тежка 
финансово-икономическа 
криза, следвани от 31,1% 
„умерена криза“ (замра-
зяване на доходи/пенсии, 
преходна безработица). 
Едва 11.5% са оптимисти 
за това, че само някои сек-
тори ще пострадат и това 
няма да се отрази същест-
вено на постпандемич-

ното общество. Огромен 
процент от хората считат, 
че икономическите после-
дици ще се усещат в рам-
ките на година (21.3%) и 
повече от година (62.3%) 
след края на извънредно-
то положение. Във всяка 
една пострадала страна, 
вкл. и в България се прие 
пакет икономически мер-
ки, целящи да подпомог-
нат работодатели и слу-
жители. На въпроса дали 
ги приемат за адекватни, 
почти половината анке-
тирани отговарят с „по-
скоро не“, а други 18.3 
„категорично не“. Около 
1/3 от хората вярват, че 
държавата прави нужното 
според бюджета, с който 
разполага. 
 Раздел IV. „Ще съобщи-
те ли на личния си лекар, 
ако установите симптоми 
на COVID-19, но това не 
нарушава вашето ежедне-
вие ?“. На пръв поглед 
този въпрос изглежда 
риторичен на фона на 
ужаса, който се всява от 
наши и световни медии. 
Въпреки това 16.4% биха 
спестили тази информа-
ция. Все повече нарастват 
привържениците на бър-
зите тестове като подход 
в епидемичната обста-
новка, като 68.9% биха 
искали да бъдат тествани. 
Конспиративните теории 
за възникване на панде-
мията от COVID-19, като 
влияние на 5G мрежата 
или изкуствено създава-
не на вируса с користни 
цели, се подкрепят от 
едва 26.2% от анкетира-
ните. Удължаването на 
извънредното положение 
(ИП) срещна немалка 
съпротива както на поли-
тическата сцена, така и в 
обществото. „Доверявам 
се на компетентните орга-
ни, колкото време е необ-
ходимо“ отговарят 36.1% 
от анкетираните, а 41% 
одобряват удължаването 
на ИП до 13 май, не не по-
вече. 11.5% смятат, че ИП 
трябва да приключи след 
5 дни (13 април, б.а.), а 
останалите 11.5% нами-
рат извънредното поло-
жение за излишно. В со-
циалната мрежа Facebook 
вече се появиха групи, 
концентриращи недовол-
ни от противоепидемич-
ните мерки граждани, с 
готовност за организация 
на протестни действия. 
Въпреки това, почти 80% 
от анкетираните не въз-
намеряват да участват в 
каквато и да е форма на 
протест, а останалите 
биха се включили около 
13 април (13.1%) или 13 
май (8.2%). 
          Ерсин ИСМАИЛОВ

Общинските съветници от МК ГЕРБ (СДС) даряват 
апарат за дихателна вентилация на МБАЛ-Добрич

Апарат за дихателна вен-
тилация ще бъде заку-
пен от групата общински 
съветници от МК ГЕРБ 
(СДС) в ОбС-Добрич. Той 
ще бъде дарен на Многоп-
рофилната болница за ак-

тивно лечение.
Инициативата е на общин-
ски съветници от групата, 
които заедно с колегите 
си, събраха необходимата 
сума от над 30 000 лева. 
Считаме, че подобен тип 

апарати ще са от важнозна-
чение за болницата в До-
брич при лечението на 
пациенти с коронавирус, 
споделиха общинските 
съветници от МК ГЕРБ 
(СДС). Днес е подписан 

договорът за доставката. 
Предстои в следващите 
дни да бъде направена 
авансова вноска. Очаква 
се апаратът да бъде доста-
вен в болницата в Добрич 
до края на месец април.

Решение № 73 от 04.03.2020 г. по
 Адм. дело № 739/2019 г. на 

Административен съд - Добрич
ОБЯВЯВА по протест на Окръжна прокуратура - Добрич НИЩОЖНОСТТА на 
Наредба за пожарната безопасност на територията на община Балчик, приета с 
решение № 370 по протокол № 36 от 24.09.2009г. на Общински съвет - Балчик.
ОСЪЖДА Общински съвет - Балчик да заплати на Окръжна прокуратура - До-
брич направените по делото разноски в размер на 20, 00 лв. (двадесет лева).
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на 
Република България с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано 
от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт 
на страните.             
След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.

Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”

Магистърска програма 
„Управление на луксозното хотелиерство” 

Множеството платени стажове във Франция, 
с които студентите самофинансират образованието си. 

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ - 
АЛБЕНА

Web страница: www.nbu.bg  – Учебни програми – 
Електронен каталог 

Тел: 0579 6 20 23 – база Албена   
052 607 946 – база Варна


