В ОБЩИНАТА
Ï Î Ê À Í À ÇÀ ÑÅÑÈß
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 28 януари 2016 година от 9.00
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. Предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост в община Балчик през 2016 година.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
2. Приемане на сборен бюджет на община Балчик за 2016 година и
тригодишната прогноза 2016-2018 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
3. Определяне представител на Община Балчик за участие в заседанията на
Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Добрич.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
4. Приемане на решение на Общински съвет Балчик за частично
финансиране на одобрен и изпълнен проект „ЦНСТ - Балчик”, по Договор за
безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0033-С0001, процедура
»Да не изоставяме нито едно дете», сключен между Община Балчик и
Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално
подпомагане, финансиран от ОП “РЧР”, съфинансиран от Европейския
социален фонд на Европейския съюз.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
5. Финансиране на разхода за ДДС на НЧ ”Свобода 1897” с.Гурково за
проект ”Съхраняване и опазване на природата в рибарската област”.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
6. Приемане на решение на Общински съвет Балчик за частично
финансиране на одобрен и изпълнен проект „Ефективна общинска
администрация Балчик” финансово подкрепен от ОП “Административен
капацитет” по Договор за безвъзмездна финансова помощ за БФП № М 1322-109/13.08.2014 г., сключен между Община Балчик и Министерство на
финансите.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
7. Приемане на решение на Общински съвет Балчик за частично
финансиране на одобрен и изпълнен проект„ Осигуряване на топъл обяд”
финансово подкрепен от ОП“РЧР” по Договор за безвъзмездна финансова
помощ № 2014BG05FMOP001-03.01-18-C001 » сключен междуОбщина Балчик
и Министерство на труда и социалната политика, АСП.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
8. Предложение за отдаване под наем на имот – публична общинска
собственост, представляващ част от ПИ № 02508.7.120 по кадастралната карта
на град Балчик, за поставяне на рекламно- информационен елемент.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
9. Предложение за отдаване под наем на имот – публична общинска
собственост, представляващ част от ПИ № 02508.87.131 по кадастралната карта
на град Балчик, за поставяне на рекламно- информационен елемент.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
10. Прекратяване на съсобственост между община Балчик и Ценка Колева,
по отношение на ПИ № 39459.502.271 по кадастралната карта на с. Кранево.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
11. Предложение за избиране на Дружество за приключване на
счетоводната година на „Търговски център – Кранево” ЕАД.
Вносител: Атанас Атанасов – председател на ПКБФЕЕ
12. Предложение за отмяна на т. 1 на Решение 38 по Протокол № 5, прието
на заседание на Общински съвет - Балчик от 17.12.2015 година.
Вносител: Атанас Жечев – председател на ОбС
13. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на 33
броя помещения, тип „контейнер”, за съхранение на риболовен инвентар.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
14. Приемане на Решение за предоставяне и актуализиране на ползването
на пасищата и мерите – общинска собственост по реда на чл.37о от ЗСПЗЗ
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
15. Предложение за отпускане на финансови помощи.
Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД
16. Разни
Атанас Жечев Георгиев,
Председател на ОбС-Балчик

Î Á ß Â Ë Å Í È Å çà
èçðàáîòåí ÏÓÏ çà
åëåêòðîïðîâîä
На основание чл.128 ал.1 от ЗУТ Община Балчик обявява на
заинтересуваните собственици, че e изработен ПУП-ПП за
електропровод "Изместване на част от съществуващата ВЛ 110
кV "Момчил" в участъка от стълб № 7 до стълб № 27 по ново
трасе одобрено за бъдещата нова ВЛ 110 кV п/ст "Варна север"
- п/ст "Каварна" находящо се в землището на с.Оброчище
Община Балчик.
Проекта се намира в отдел "ТСУОС" при Община Балчик.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародване в "Държавен вестник" заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и
искания по ПУП-ПП към Община Балчик.
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ÎÁÙÈÍÀ ÁÀË×ÈÊ
Íà îñíîâàíèå ÷ë. 44, àë. 2 îò ÇÌÑÌÀ, ÷ë. 90 è 91 îò ÊÒ, âúâ âðúçêà ñ ÷ë. 18a, àë.1 îò
Çàêîíà çà ñîöèàëíî ïîäïîìàãàíå è Çàïîâåä ¹ 41/18.01.2016 ã. íà êìåòà íà Îáùèíà
Áàë÷èê

ÎÁßÂßÂÀ:
êîíêóðñ çà çàåìàíå íà äëúæíîñòòà
“Óïðàâèòåë íà ÖÍÑÒ Áàë÷èê"
1. Кратко описание на длъжността:
Управителят на услугата Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) Балчик управлява всички дейности в услугата, която
предоставя 24-часова грижа и подкрепа на деца/младежи без увреждания, лишени от родителска грижа. Основна цел на услугата
е да гарантира спазването на правата на децата, да повиши качеството им на живот и да ги подготви за самостоятелен живот.
Управителят на услугата:
- Носи отговорност за всички аспекти, свързани с функциониране на ЦНСТ, в съответствие с утвърдените стандарти и
критерии за услуги в общността, като използва ресурсите честно, ефективно и в най-добрия интерес на децата;
- Насърчава създаването на семеен тип среда в цялата услуга, която позволява на потребителите да развият пълния си потенциал;
гарантира поддържането на отлични условия за грижа и подкрепа на децата, зачитане на мнението им и задоволяване на
индивидуалните им потребности.
- Представлява услугата пред местни и регионални власти, неправителствени организации, пред медиите и местната общност.
2. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
1. Да са български граждани.; 2. Да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление,
да не са лишени от правото да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота
или здравето на децата.; 3. Да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение" по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото им
правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в
едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по
надлежния ред.; 4. Да притежават диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование „магистър"
или „бакалавър"; 5. Да притежават специалност от професионално направление „психология", „социални дейности", „педагогика",
или еквивалентна.; 6. Кандидатите за длъжността да имат професионален опит - изисква се 1 година трудов стаж по съответната
специалност; 7. Да притежават компютърни компетенции.; 8. Опит и познания в областта на социалните услуги и работата с деца
е предимство.
3. Начин на провеждане на конкурса. Конкурсът се провежда в два етапа:
1. Първи етап - комисия разглежда и проверява подадените документи за съответствие с обявените изисквания за съответната
длъжност.
До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените
документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността
2. Втори етап - интервю с допуснатите кандидати.
Интервюто се провежда от комисия, която има за цел да установи мотивите и очакванията от работата, нагласите за работа с
деца и осигуряване на грижа в среда, близка до семейната, както и професионалните компетенции и умения - познаване и ползване
на нормативните актове, управленска компетентност, организационна компетентност, комуникативна компетентност.
4. Необходими документи за участие в конкурса (приложения (zip)):
- Заявление за участие в конкурса, адресирано до кмета на община Балчик, с посочени професионални мотиви за заемане на
длъжността /Приложение №1/; - Копие на документ за самоличност; - Професионална автобиография /Приложение №2/; - Копие
от диплома за завършена степен и специалност на висшето образование; - Копия на документи, удостоверяващи продължителността
на професионалния опит; - трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ
трудов и осигурителен стаж в чужбина; - Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено
престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред да от правото да заема длъжността за която
кандидатства - по образец /Приложение №3/; - Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца
от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата); - Други приложими документи /удостоверения,
сертификати за преминати обучения и др./.
Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.
5. Вид правоотношение: Трудово, по Кодекса на труда, срок на трудовото правоотношение - безсрочно.
6. Място и срок за подаване на документите:
Документите се подават лично на следния адрес: гр. Балчик, пл. „21-ви септември" № 6, Информационен център, Гише № 4,
всеки работен ден от 8,00 ч. до 12,00 часа и от 12,30 до 16,30 часа.
Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите, определени да приемат
документите.
При приемане на документите на кандидатите се предоставя длъжностната характеристика за длъжността „Управител на ЦНСТ
Балчик".
Краен срок за подаване на документите: 27.01.2016 г., 16,00 часа
За информация: Отдел „Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", телефон 0579 710 52; 0895554020.

ÏÓÁËÈ×ÍÀ ÏÎÊÀÍÀ çà ïðåäñòàâÿíå íà îôåðòè
Предмет на поръчката: "Избор на изпълнители за упражняване на инвеститорски
контрол при изпълнение на Инженеринг за реализацията на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община
Балчик по обособени позиции ”
Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 29.01.2016 г.
Настоящата публична покана е публикувана под номер 9049749 сайта на АОП.
За въпроси и допълнителна информация: Емил Раданов – ст. специалист ИДК – 0579 71064
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса:
9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември” № 6, Общинска администрация - гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира Костова - мл. експерт Община Балчик, тел. 0579 71046.

ÎÁßÂËÅÍÈÅ çà èçðàáîòåí ÏÓÏ
На основание чл.128 ал.1 от ЗУТ Община Балчик обявява на заинтересуваните собственици,
че е изработен ПУП-ПП за електропровод "BЛ 110 кV п/ст "Каварна" до стълб 12 от ВЛ 110 кV
"Нектар" от п/ст "Варна север" трасето преминава през землищата на с. Кранево, с. Рогачево,
с. Оброчище, с. Бобовец, гр. Балчик, с. Царичино и с. Гурково в Община Балчик.
Проектът се намира в отдел "ТСУОС" при Община Балчик.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване в "Държавен вестник"
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по ПУП-ПП
към Община Балчик.

ÎÒÊÐÈÒÀ ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÇÀ ÂÚÇËÀÃÀÍÅ
ÍÀ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÀ ÏÎÐÚ×ÊÀ ÏÎ ÐÅÄÀ ÍÀ ÇÎÏ
Предмет: „Инженеринг във връзка с реализацията на Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради на територията на община Балчик, по обособени позиции”
№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НААОП: 00479-2016-0001
КРАЕН СРОК за подаване на искания за разяснения: До 16:00 часа на 19.02.2016 г.
КРАЕН СРОК за подаване на оферти: До 16:00 часа на 29.02.2016 г.
ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ: 10:00 часа на 1.03.2016 г.
За въпроси и допълнителна информация: Емил Раданов – ст. специалист ИДК – 0579 71064
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса:
9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември” № 6, Общинска администрация - гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира Костова - мл. експерт Община Балчик, тел. 0579 71046.

