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Ïðîåêò: “Ïîäïîìàãàíå íà óñòîé÷èâîòî ðàçâèòèå
íà Îáùèíà Áàë÷èê ÷ðåç îáó÷åíèå íà ñëóæèòåëèòå

â îáùèíñêàòà àäìèíèñòðàöèÿ”
Проетът се  осъществява с  финансовата подкрепа  на Оперативна  програма

„Административен  капацитет“, съфинансирана  от Европейския  съюз чрез  Европейския  социален  фонд.

• Обща сума на про-
екта – 89 709,80 лв.

• Срок на изпълнение
- 12 месеца

Основни дейности
Дейност 1 - Обучения

от ИПА по теми свър-
зани с надграждане на
компетентности;

Дейност 2 -  Обучение
по Руски ;

Дейност 3 - Обучение
по Английски език;

Дейност 4 - Обучение
за междукултурна ко-
муникация, толерант-
ност и антидискрими-
нация;

Дейност 5 -  Обучение
по привличане на ин-
вестиции за устойчиво
развитие и подобряване
на ключовите компе-
тентности;

Дейност 6 -  Дейности

за информация и пуб-
личност.

• Общата цел на про-
екта е да подпомогне
развитието на туризма и
привличането на инвес-
тиции в Община Балчик
чрез обучение на слу-
жителите в общинската
администрация и кме-
товете на кметства.

• Специфичните це-
ли, които проектът
трябва да постигне са с
акцент управлението на
човешките ресурси, а
именно: да се повиши
капацитета на служи-
телите на общинската
администрация за прив-
личане на инвестиции и
устойчиво развитие на
туризма чрез подобря-
ване на квалификацията
и мотивацията.

• Целевите групи по
проекта са служителите
в Общинска админист-
рация Балчик. Те са из-
брани като целева група,
защото тяхната квали-
фикация има пряко от-
ношение към привли-
чането на инвестиции в
общината, към развити-
ето на туризма и към
предотвратяване на за-
мърсяването на окол-
ната среда.

• Настоящият проект
ще бъде следващата ло-
гична надграждаща
стъпка към към разви-
тието на устойчив тури-
зъм в региона. Това ще
бъде и първият проект
на Община Балчик на-
сочен изцяло към ин-
вестиции в хората, в слу-
чая служителите на Об-

щина Балчик.
• Чрез обученията в

Институт по Публична
Администрация ще бъ-
дат надградени компе-
тенции за делова кому-
никация и работа с
електронно подписани
документи;

• Чрез обученията по
междукултурна кому-
никация, толерантност
и антидискриминация
ще бъде променено от-
ношението както вътре
в колектива, тоест орга-
низацията на дейността
на администрацията,
така и отношението към
гражданите, бизнеса,
туристите и инвестито-
рите.

• В следствие на обу-
чението за привличане
на инвестиции за устой-

чиво развитие могат да
бъдат разработени нови
услуги за инвеститори,
както и да бъде подоб-
рено качеството на съ-
ществуващите.

До момента:
1. Проведено обуче-

ние по междукултурна
комуникация, толерант-
ност и антидискрими-
нация за общо 45 служи-
тели разделени в 2 гру-
пи, в продължение на 2
дни по 8 учебни часа;

2. Проведено обуче-
ние по привличане на
инвестиции и по подоб-
ряване на ключовите
компетентности на об-
що 45 служители разде-
лени в  групи, в продъл-
жение на 3 дни по 8
учебни часа;

3. Стартирали обуче-

ния по руски и англий-
ски език.

• Мултипликацион-
ния ефект на проекта се
гарантира от посеще-
мостта на обученията и
тяхната масовост.  В
следствие на този факт
ще се промени вътреш-
ната динамика на ко-
лектива, както и об-
служването на гражда-
ните, бизнеса, туристите
и инвеститорите. Масо-
востта на обученията
ще гарантира промяна-
та в начина на работа на
дирекциите, както и ця-
лостна промяна във въз-
приемането на опреде-
лената тематика от слу-
жителите в общината и
нейното ръководство.

Този документ е съз-
даден в рамките на

проект „Подпомагане
на устойчивото разви-
тие на община Балчик
чрез обучение на слу-
жителите в общин-
ската администра-
ция”, който се осъ-
ществява с финансо-
вата подкрепа на Опе-
ративна програма
„Административен ка-
пацитет“, съфинанси-
рана от Европейския
съюз чрез Европейския
социален фонд. Цялата
отговорност за съдър-
жанието на документа
се носи от Община Бал-
чик и при никакви об-
стоятелства не може
да се счита, че този до-
кумент отразява офи-
циалното становище
на Европейския съюз и
Управляващия орган.

Ïðîåêò “×åðíîìîðñêè âåëîñèïåä -
Äèâåðñèôèöèðàíå íà òóðèñòè÷åñêèòå óñëóãè
â òðàíñãðàíè÷íèÿ ðåãèîí Êîíñòàíöà - Áàë÷èê

÷ðåç âåëîñèïåäè BSB”

Приоритетна ос 3:
Икономическо и соци-
ално развитие

Ключова област 1:
Подкрепа на трансгра-
ничното бизнес сътруд-
ничество и популяри-
зиране идентичността и
имиджа на района.

Партньори:
• Община Констанца,

Ðóì úí èÿ - Водещ парт-
ньор;

• Община Балчик,
България - Партньор 2

Програма:
• Програма „Транс-

гранично сътрудниче-
ство Румъния – Бъл-
гария 2007 – 2013 г.

Източници
на финансиране

• Управляващ орган:
Министерство на рег-
ионалното развитие и
публичната админист-
рация, Румъния

• Европейски фонд за
регионално развитие
(ЕФРР)

• Национален орган:
Министерство на реги-
оналното развитие, Бъл-
гария;

• Община Констанца
• Община Балчик

* Период на изпълне-
ние: 2012 – 2014 (18 мес.)

* Обща стойност:
1 498 993,24 Евро
- ЕФРР:
1 271 446,07 Евро
- Нац. съфинансира-

не: 227 547,17 Евро

От държавния бю-
джет: 194 869,12 Евро

Собствено съфинан-
сиране:  32 678.05 Евро

Целева група:
* Населението на

Констанца и Балчик
*Туристите в край-

брежната зона на двата
града и прилежащите ку-
рорти Мамая и Албена

* Туроператори и тур-
агенти;

Основна цел:

* Подобряване на сът-
рудничеството на биз-
неса чрез разнообразя-
ване на туристическите
услуги в граничната зо-
на, а именно градовете
Констанца и Балчик, с
цел намаляване на пе-
риферните различия на
областта и насърчаване
на трансграничното
сътрудничество.

Специфична цел:
* Разнообразяване на

туристическите услуги
чрез създаване на мре-
жа от станции за вело-
сипеди в градовете Кон-
станца и Балчик.

Основни дейности:

* Междуинституци-
ално сътрудничество и
управление на Проекта;

* Представяне, пуб-
личност на проекта и
разпространение на ин-
формация;

* Обществени поръч-
ки за услугите, оборуд-
ването и материалите
необходими за изпълне-
нието на Проекта;

* Извършване на
строителни и монтажни

работи
* Въвеждане в експло-

атация на мрежата от
велостоянки

* Поддръжка на сис-
темата

*Одит на проекта
Очаквани резултати

от проекта:
* Алтернативен тран-

спорт и услуги за отдих
на туристите, които ид-
ват в градове Констанца
и Балчик, т.е. мрежа от
станции за колелета под
наем, управлявани от
функционална компю-
търна система

* Проведена работна
среща с участието на

представители от двете
градски администрации
и туроператори

* Действия за насър-
чаване и разпростра-
нение на информация

* Повишаване на сте-
пента на удовлетворе-
ност и броят на туристи-
те в два града, което се дъл-
жи на развитието на алтер-
нативните услуги за отдих.

Димитър Димитров
- координатор

Ïîêàíà çà çàñåäàíèå
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 30 януари 2014 година

(четвъртък) от 09.00 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.  Пре дложение  з а отдаване  по д наем , чрез  про ве жд ане на

пуб лич но  о повес те н конкурс на по м ещение (с то м атоло гиче н
кабинет), находящ се в Здравна с лужба с. Дропла, община Балчик.

Вносител: Николай Анге лов - кмет на общината
2. Предложение за отдаване под наем,  чрез провеждане на публичен търг на

терен, находящ се в с. Сенокос  публична общинска собственост за поставяне
на преместваем обект за търговия на хранителни стоки.

Вносител: Николай Анге лов - кмет на общината
3 .  Пре д ло же ние  з а о сво б о жд аване  о т м е с тни такс и на ч ле но ве те  на

доброволно то формирование за защита  при пожари,  бедствия и извънредни
ситуации,при о бщина Балчик.

Вносител: Николай Анге лов - кмет на общината
4 .  Пре дло жение  з а прие м ане  на год ишната про грам а з а управле ние  и

разпореждане с имоти  общинска собственост по реда на ЗОС през 2014 година.
Вносител: Николай Анге лов - кмет на общината
5 .  Пре д ло же ние  з а про д ажб а ч ре з  пуб лич ен тъ рг  на об щински имо т,

представляващ полумасивна едноетажна сграда  пункт за изваряване на ракия,
с площ от 40 м2, ведно с прилежащо дворно място ПИ № 58270.501.591 по
кадастралната карта на с.  Пряспа.

Вносител: Николай Анге лов - кмет на общината
6. Предложение за прекратяване на с ъсобственост между община Балчик и

Мариян Иванов Ананиев от гр. До брич.
Вносител: Николай Анге лов - кмет на общината
7. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на общински

имот за осъществяване на дейността на ГПУ Балчик в етаж от сграда на ул.
Черно море № 1 8 град Балчик.

Вносител: Николай Анге лов - кмет на общината
8. Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.
Вносител: д-р Маргарита Калинова  председател на ПКЗССД
9 . Одо б ря ване  на ПУП- Парцеларе н план за “Въ ншно е л.з ахранване  на

Претоварна станция за ТБО ПИ 02508.5 44.618  част “Въздушен кабел 20 кV”
по кадастралната карта на гр.Балчик.

Вносител: Николай Анге лов - кмет на общината
10. Одобряване на ПУП-Парцеларен план за “Захранващ водопровод на ПИ

39459.3.45” по кадастралната карта на с. Кранево община Балчик .
Вносител: Николай Анге лов - кмет на общината
11 . Од обряване на ПУП- Парце ларе н план за “Еле ктроз ахранване  на ПИ

39459.3.45” по кадастралната карта на с.Кранево Община Балчик.
Вносител: Николай Анге лов - кмет на общината
12 . Од обряване на ПУП- План за зас тро яване з а ПИ № 531 20.29.134 по

кад астралната карта на с.Об рочище Община Балчик, заедно  с предвидения
начин на застрояване.

Вносител: Николай Анге лов - кмет на общината
13 . Од обряване на ПУП- План за зас тро яване з а ПИ № 025 08.90.701 по

кадастралната карта на гр. Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване.
Вносител: Николай Анге лов - кмет на общината
1 4.  Пред ложе ние  з а про д ажб а чре з пуб лич ен тъ рг на об щинс ки им от,

представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.1.68 по
кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. „Изгрев”

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
15. Предложение за одобряване План за развитие на община Балчик за периода

2014-2020 година.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
16. Предложение за даване съгласие за изграждане на улица „Приморска” в

участъка от ОТ 16   ОТ 16 А  ОТ 104 А по плана на село Кранево, община Балчик.
Вносител: Николай Анге лов - кмет на общината
17. Р азни

Виктор ЛУЧИЯНОВ, Председател на ОбС-Балчик




