28 септември
13 - 19 декември
- 4 октомври
2017 г. 2017 4
г.

ОБЩЕСТВО
ОБЩЕСТВО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БАЛЧИК
П О К А Н А
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 14 декември 2017
година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи
етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при
следния
Д н е в е н р е д:
1. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Балчик за учебната 2017/2018
година.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
2. Обсъждане на доклада на Народно читалище „Стефан Караджа-1941”,
село Стражица, община Балчик за осъществяваните дейности и изразходваните от бюджета средства през 2016 година.
Вносител: Атанас Атанасов - член на ПКБФЕЕ
3. Отдаване под наем на части от имоти-публична общинска собственост
в град Балчик за разполагане на спомагателни атракционни тераси за
извършване на ресторантьорска дейност.
4. Отмяна на Решение № 229, Протокол 15 от 19.10.2017 г. на ОбС-Балчик и предоставяне за нуждите на „Медицински център I” ЕООД имот
- публична общинска собственост, представляващ медицински кабинет
/офталмологичен/.
5. Отдаване под наем на помещение /оптика/, находящо се „МЦ І” ЕООД,
гр. Балчик, намиращ се в гр. Балчик, ул. „Д - р Златко Петков” № 1.
6. Отдаване под наем на помещение, представляващо част от Здравна
служба, находяща се в с.Сенокос.
7. Разглеждане на заявление от Анастас Петров Чакъров за учредяване
право на надстрояване на сграда за обществено обслужване в гр. Балчик,
жк „Балик”
8. Разглеждане на заявление от Диана Михайлова Куюджуклиева за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.506.192 по
кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните”.
9. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 53120.504.176
в.з. „Изгрев”, с. Оброчище.
10. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане
с имоти - общинска собственост през 2017 г.
11. Продажба чрез търг на ПИ № 53120.501.186 по кадастралната карта
на с. Оброчище, община Балчик.
12. Продажба чрез търг на ПИ № 67951.501.955 по кадастралната карта
на с. Соколово, община Балчик.
13. Даване съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ XVI, УПИ
XVII в кв.23 и промяна на улична регулация за УПИ XVI в кв.23 по плана на с. Кранево, Община Балчик.
14. Даване съгласие за изменение на ПУП - ПР, промяна на улична регулация за УПИ XХI в кв. 45 по плана на град Балчик.
15. Съгласуване на Предварителен проект на Общ устройствен план на
община Балчик.
16. Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на българските художници”.
17. Удължаване на срока на ползван безлихвен заем от „Други сметки и
дейности” ( набирателната сметка) на Община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
18. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.
Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД
19. Разни
ИЛИЯН СТАНОЕВ,
Председател
на ОбС-Балчик

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ
ДИСКРИМИНАЦИЯ С ПРИЕМНА В
БАЛЧИК
Комисията за защита от дискриминация ще има изнесена приемна за граждани в община Балчик на 20 декември 2017 г. от
10:00 до 12:00 ч.
КЗД е специализиран орган, призван да провежда държавната
политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България.
Различията между хората, основани на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на какъвто и да било друг
признак, не могат и не бива да стават причина за неравенство,
привилегии или каквито и да било други прояви на нетолерантност.
Регионалният представител на Комисията консултира граждани, които са били обект на дискриминационни действия, тези
които се чувстват с нарушени права заради недостъпна архитектурна среда или редица други практики на дискриминация, и
им оказва методическа помощ при подаване на жалби, сигнали,
ако това е необходимо.
Тел. 058 620 636 0895 507 340 e-mail: dobrich.kzd@kzd.bg Ширин Касаб
Гр.Добрич, пл.”Свобода” № 5 ет.8 стая 801/802/803
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2017-18/08.12.2017 г. - „Изпълнение на мерки за публичност по проект „Повишаване
конкурентоспособността на хората в предпенсионна възраст чрез подобряване на тяхната
квалификация и образование“ (“Advanced Competitiveness Through Improvement, Vision...“

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.18 от ЗОП
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
ОБЩИНА БАЛЧИК

1. Наименование и адрес на възложителя.

гр. Балчик, пл. “21-ви септември” № 6

2. Обект на поръчката, прогнозна стойност и източник
на финансиране.

„Изпълнение на мерки за публичност по
проект „Повишаване конкурентоспособността на хората в предпенсионна възраст чрез
подобряване на тяхната квалификация и
образование“ (“Advanced Competitiveness
Through Improvement, Vision and Education”
- ACTIVE) по Програма за трансгранично
сътрудничество INTERREG V-A Румъния и
България, с регистрационен номер16.4.2.001;
eMS code: ROBG 148“

3. Кратко описание на предмета на поръчката, а когато
е приложимо - и количество или обем.

Посочени в Обявлението и документацията

4. Данни за обособените позиции, когато е приложимо.

неприложимо

5. Изисквания към личното състояние на участниците.

Посочени в Обявлението и документацията

6. Критерии за подбор, които се отнасят до годността
за упражняване на професионалната дейност, икономическото и финансовото състояние и техническите и
професионалните способности.

Посочени в Обявлението и документацията

7. Критерия за възлагане, а когато е приложимо, и
показателите за оценка на офертите.

Най – ниска предложена цена

8. Допълнителна информация и други изисквания
към изпълнението на поръчката, когато е приложимо.
9. Срок за подаване и място за получаване на офертите.

4 януари 2018 г. - до 16:00 часа
5 януари 2018 г. – 10:00 часа

10. Дата, час и място на отваряне на офертите.

Гр. Балчик, пл. „21 септември“ № 6 Общинска администрация

11. Обособени позиции.

няма

12. Орган, отговорен за процедурите по обжалване.

Комисия за защита на конкуренцията

Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2017-0009
За въпроси и допълнителна информация:   Нина Митева – ст.специалист ЕМС, телефон 0579 71065
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.

Кражба на лавандула в с.Змеево

На 17 ноември, около
08:10 часа е получено
съобщение за извършена
кражба на 9 000 броя посадъчен материал лавандула от земеделска нива,

находяща се в землището
на с. Змеево, обл. Добрич.
По случая е образувано
досъдебно производство
по описа на РУ МВР Балчик.

Открит е албенски крадец

След проведени ОИМ и
ПСД е установен и задържан криминално проявения Г.Ч. (25 г.) от град
Велико Търново. В хода
на работа е установено,
че същия е извършител
кражба на чанта от хотел-

ска стая в к.к. Албена с
намиращите се в нея фотоапарат, обектив, и принадлежности, извършена
на 16 септември т.г. Работата по случая продължава по описа на РУ МВР
Албена.

Информационно съобщение

За времето от 21 ноември
до 30 ноември 2017 г., се
проведе третият етап на
акция „Зима”, „Безопасно
шофиране през зимата”.
Кампанията е насочена
към водачите на МПС,
техническата изправност
на автомобилите и поведението на водачите
спрямо пешеходците. Ще
се проверяват фаровете,
чистачките, устройствата
за измиване на стъкла, гумите и др.
22 ноември 2017 г. е обявен за Ден без водачи и

пътници на моторни превозни средства- жертви
на пътя.
Статистиката на ОД МВР
Добрич за първите 10
месеца на 2017 г. е 21 загинали и 136 ранени при
ПТП в сравнение с 23 загинали и 153 ранени при
ПТП за същия период на
2016 г. ОД МВР Добрич
апелира участниците в
движението по пътищата да бъдат внимателни,
отговорни за своя живот
и този на останалите на
пътя. ОД МВР ДОБРИЧ

Взломяване в с.Стражица,
общ.Балчик
На 4 декември, около
22:30 часа се тъжи 66 годишен мъж от с. Стражица, обл. Добрич. По данни
на тъжителя, неизвестни
мъже са влезли в имота
му, взломили са входната
врата на жилището му и
са му нанесли удар в областта на главата с твърд
предмет. От проведените
ОИМ и ПСД са установени извършителите на
деянието. С полицейска
мярка за срок от 24 часа

са задържани Е.Д. (19 г.) и
М.Е. (15 г.), и двамата от с.
Бобовец, обл. Добрич.
От проведените допълнителни ПСД е установено,
че деянието е извършено
по хулигански подбуди
и при напускане на местопроизшествието М.Е.
нанася удар в областта
на лицето на 19-годишен
мъж от с. Стражица. Работата по случая продължава по описа на РУ МВР
Балчик.

Откраднат телевизор
На 6 декември, около
11:10 часа е получено съобщение за извършена
кражба от частен имот на
територията на с. Оброчище, обл. Добрич. Установено е, че неизвестен

извършител е проникнал
в къщата. По данни на
тъжителя е извършена
кражба на телевизор. По
случая е образувано досъдебно производство по
описа на РУ МВР Албена.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН 75 години на г-жа ПЕНКА
ДИМИТРОВА!

Канабис в Каварна и Балчик

На 23 ноември след
проведени ОИМ и ПСД
е извършена проверка
на частен имот находящ се по ул. „Васил
Левски” в град Каварна, обитаван от С.С. (62
г.).
В хода на проверката
са установени 31 броя
растения от рода на конопа с наркотичното
вещество канабис. В
хода на работа е уста-

новено, че растенията
са собственост на А.Н.
(40 г.) от град Добрич.
При извършените ПСД
в имот в град Балчик,
обитаван от А.Н. се
установени, че същия
държи суха тревна маса
с тегло около 35 грама,
реагираща на полевия
тест на наркотичното
вещество канабис.
Работата по двата случая продължава.

Благодарим ѝ за будителския принос и доброволческа дейност с младото поколение на нашия град.
Пожелаваме ѝ здраве и (все така) да бъде отзивчива, като човек, приятел и общественик.
С уважение и приятелски чувства:
НЧ ”П.Хилендарски-1870”Балчик
НЧ „Васил Левски-1959” Балчик

