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Стоян Петков, мл. експерт и Димитър Димитров, началник отдел
“Евроинтеграция и международно сътрудничество” представят проекта
на заключителна пресконференция на 22 май 2014 г.      Фото: М. Костова

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Административен капацитет“, съфинансирана

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

*ОБЩА СУМА НА
ПРОЕКТА – 89 709,80 ЛВ.

*СРОК НА ИЗПЪЛ-
НЕНИЕ – 12 МЕСЕЦА

На 03.06.2014 година
приключва проектът,
финансиран по ОП „Ад-
министративен капаци-
тет“ «ПОДПОМАГАНЕ
НА УСТОЙЧИВОТО
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИ-
НА БАЛЧИК ЧРЕЗ
ОБУЧЕНИЕ НА СЛУ-
ЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИН-
СКАТА АДМИНИСТ-
РАЦИЯ» с бенефициент
Община Балчик.

По проекта бяха реа-
лизирани следните осно-
вни дейности:

*Дейност 1 - Обучения
от Института по публич-
на администрация по те-
ми свързани с надграж-
дане на компетентности
– общо 2 бр. обучения

*Дейност 2 -  Обуче-
ние по Руски – сертифи-
кат за завършено обуче-
ние получиха 12 служи-
тели на общината;

*Дейност 3 - Обучение

по Английски език ниво
А1 – сертификати полу-
чиха – 13 служители;

Обучение по Англий-
ски език ниво А2 полу-
чиха 12 служители на об-
щина Балчик

*Дейност 4 - Обуче-
ние за междукултурна
комуникация, толерант-
ност и антидискримина-
ция – обучението се
проведе в гр.  Несе-
бър.Участие взеха 45
служители, разделени в
2 модула, като всички
преминаха успешно
обучението за което по-
лучиха сертификати;

*Дейност 5 -  Обуче-
ние по привличане на
инвестиции за устойчи-
во развитие и подобря-
ване на ключовите ком-
петентности - обучени-
ето се проведе в гр. Не-
себър.Участие взеха 45
служители, разделени в
2 модула, като всички
преминаха успешно
обучението за което по-
лучиха сертификати;

*Дейност 6 -  Дейнос-
ти за информация и пу-
бличност.

*Общата цел на прое-
кта, която беше постиг-
ната по настоящия про-
ект бе  да подпомогне
развитието на туризма и
привличането на инве-
стиции в Община Бал-
чик чрез обучение на
служителите в общинс-
ката администрация и
кметовете на кметства;

*Специфичните це-
ли, които бяха постигна-
ти по проектът са: пови-
шаване капацитета на
служителите на общинс-
ката администрация за
привличане на инвести-
ции и устойчиво разви-
тие на туризма чрез по-
добряване на квалифика-
цията и мотивацията им.

*Целевите групи по
проекта са служителите
в Общинска админист-
рация Балчик. Те са из-
брани като целева гру-
па, защото тяхната ква-
лификация има пряко

отношение към прив-
личането на инвести-
ции в общината, към
развитието на туризма
и към предотвратяване
на замърсяването на
околната среда.

Настоящият проект е
следващата логична на-
дграждаща стъпка към
към развитието на ус-
тойчив туризъм в реги-
она. Това е и първият
проект на Община Бал-
чик, насочен изцяло
към инвестиции в хора-
та, в случая служители-
те на Община Балчик. В
момента по ОПАК се
изпълнява и  проект
«Повишаване квалифи-
кацията на служителите
в Община Балчик», кой-
то се явава и продълже-
ние на настоящия;

Чрез обученията в Ин-
ститута по публична ад-
министрация се надгра-
диха компетенции за де-
лова комуникация и съ-
здаване на добре изгле-
ждащи документи с MS

Word документи
Чрез обученията по

междукултурна кому-
никация, толерантност
и антидискриминация
се променени отноше-
нието както вътре в ко-
лектива, тоест организа-
цията на дейността на
администрацията, така
и отношението към гра-
жданите, бизнеса, тури-
стите и инвеститорите.

В следствие на обуче-
нието за привличане на
инвестиции за устойчи-
во развитие ще бъдат
разработени в бъдеще
нови услуги за инвести-
тори, както и ще бъде
подобрено качеството
на съществуващите.

Мултипликационния

ефект на проекта се га-
рантира от посещемост-
та на обученията и тях-
ната масовост. В следст-
вие на този факт се про-
мени вътрешната дина-
мика на колектива, как-
то и обслужването на
гражданите, бизнеса,
туристите и инвестито-
рите. Масовостта на
обученията гарантира
промяната в начина на
работа на дирекциите,
както и цялостна про-
мяна във възприемане-
то на определената те-
матика от служителите
в общината и нейното
ръководство.

Този документ е съз-
даден в рамките на про-
ект „Подпомагане на

устойчивото развитие
на община Балчик чрез
обучение на служите-
лите в общинската адми-
нистрация”, който се
осъществява с финан-
совата подкрепа на Опе-
ративна програма „Ад-
министративен капаци-
тет“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез
Европейския социален
фонд. Цялата отговор-
ност за съдържанието
на документа  се носи
от Община Балчик и
при никакви обстоятел-
ства не може да се счи-
та, че този документ от-
разява официалното
становище на Европей-
ския съюз и Управлява-
щия орган.             /Б.Т./
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Бих добавил с една бо-
гата по съдържание и
смисъл радост, защото
тя, щафетата, вече се на-
мира в ръцете на най-
младата архитектка от
нашия град – Ваня То-
дорова Георгиева, дъще-
ря на нашите съгражда-

ни сем. Емилия и Тодор
Георгиеви. Едно доказа-
телство, колко е вярна
народната поговорка,
че крушата не пада по-
далеч от дървото. Може
би затова арх.Ваня Геор-
гиева е запомнила и взе-
ла всичко полезно по без-

погрешен начин от свои-
те родители. С много бла-
годарност сега отдава
своята почит към тях.

Дипломната и работа
на тема „Балнеологичен
и оздравителен център
„Тузлата”гр.Балчик” бе-
ше представена  в СБР

„Тузлата” чрез 15 фото-
са на 16 май 2014 г. Това
е коствало на младата
архитектка двегодишен
труд от изследване, про-
учване, изчислявания,
заедно с дипломния и
ръководител проф. То-
дор Булев. Тя е раздви-
жила въображението си
и на основата на науче-
ното в института предс-
тавя ландшафтните даде-
ности на Балчишката
Тузла – пространството,
което заема, средните
месечни температури,
преобладаващия кли-
мат в тази зона. Арх.Ге-
оргиева  е проучила
функционалното зони-
ране на терена, система-
тизирала с много осно-
вни виждания  и се е съ-
образила с всички пре-
дизвикателства по мно-
го оригинален начин. Тя
заявява, че е нужен мъ-
дър и стратегически ин-
веститорски интерес, за
който са необходими
около 10 милиона лева.

Присъстващите на
презентацията в „Тузла-
та” се впечатлиха от вдъ-
хновението и аргумен-
тираните отговори на
Ваня, защото са резул-

тат на човешкия стре-
меж, съответстващ на
новите архитектурни
изисквания. Наред с
оригиналните хрумва-
ния, ние видяхме и но-
вата инфраструктура в
Балчишката Тузла, с по-
нтонни съоръжения,
нов спа-център, верто-
летна площадка, 6 басей-
на, които ще се захран-
ват с минерална вода от
близките два извора и
още куп чудесии, които
доказват, че авторката на

проекта за „Тузлата” е
вярна на своята идея да
се построи комплекс –
красив и предизвикате-
лен като всяка младост.

Нашата млада съгра-
жданка се стреми да
превърне семейната
традиция в убедителна
приемственост, с теоре-
тически и практически
значим ефект – майка и
е архитект, а баща и – из-
вестен строителен ръко-
водител. Ларошфуко за-
явява: „На изкуство и на

Д-р Камелия Кирчева, управител на СБР “Тузлата и арх. Ваня Георгиева
на презентацията на дипломната работа на младата архитектка.

любов никой никого не
е научил”. Ваня е подв-
ластна не само на нау-
ченото от своите роди-
тели, но и на своята мла-
дежка индивидуалност.
Затова от нея се очаква
да създаде още талант-
ливи проекти.

Присъствалите на из-
ложбата – презентация
в „Тузлата” са възхитени
от компетентността на
изградената вече архи-
тектка Ваня Георгиева.

Георги ЙОВЧЕВ

Фотоси от дипломната работа на арх. Ваня Георгиева за Тузлата




