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Раздадоха хранителни пакети на 
крайно бедни от община Балчик

Над 600 жители на общи-
на Балчик получиха хра-
нителни пакети, помощ от 
БЧК. Акцията по раздава-
не на продуктите започна 
на 14 октомври и офици-
ално ще приключи на 30 
ноември 2020 г.
 Храните са от Фонда за 
европейско подпомагане и 
са предназначени за най-
нуждаещите се – сподели 

д-р Еринозов, председа-
тел на Обл.съвет на БЧК 
Добрич. Един храните-
лен пакет съдържа близо 
23 килограма продукти и 
е на стойност 54.88 лева. 
Бедните попълват есен-
но-зимната си кошница 
с брашно, ориз, спагети, 
лютеница, конфитюр, 
леща, олио, захар и кон-
серви зелен фасул, грах, 

домати, гювеч, говеждо, 
пиле и риба. Раздаването 
на хранителните пакети 
се извършва до послед-
ния ден на кампанията 
в Домашния и социален 
патронаж  на Общинска 
администрация Балчик, 
ул.”Варненска” № 2.
95 души, които досега не 
са получавали никакви 
помощи, ще бъдат зарад-

вани с пакети, съдържащи 
7 артикула хранителни 
продукти и хигиенни сто-
ки.
На 40 малки деца в риск 
– от ЦНСТ, ЦОП и пред-
ложени от отдел „Закрила 
на детето”ще  бъдат разда-
дени торбички с Коледни 
подаръци – съобщи Нели 
Иванова, управител на 
ДСП Балчик.  

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

Информация относно напредъка 
по Проект „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания 
в общините Балчик, Каварна, Шабла“ 

– Компонент 2 - Договор № BG-
05M9OP001-2.040-0100-C02

Община Каварна в парт-
ньорство с общините 
Балчик и Шабла успеш-
но реализира дейностите 
по проект „Патронажна 
грижа за възрастни хора 
и лица с увреждания в 
общините Балчик, Кавар-
на, Шабла“ – компонент 
2 по ОП РЧР 2014 – 2020 
финансирана по Опера-
тивна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 
2014-2020, съфинансира-
на от Европейския съюз 
чрез Европейския съюз 
чрез Европейския социа-
лен фонд. Общият бю-
джет е 287 428, 64 лв.
 За реализиране на про-
ектните дейности, като 
потребители на мобилни 
интегрирани здравно-со-
циални услуги е заложе-
но да бъдат обхванати 40 
лица, от следните целеви 
групи:
- Лица с увреждания ;
- Възрастни хора над 65 
г., с ограничения или в 
невъзможност за самооб-
служване.    
Проектът е насочен към 
подобряване на качест-
вото на живот и възмож-
ностите за социално 
включване на хората с ув-
реждания и възрастните 
хора, чрез осигуряване на 
мрежа от услуги в домаш-
на среда и изграждане на 
подходящ (материален 
и кадрови) капацитет за 
предоставянето им.
Заради отдалеченост-
та на населените места, 
включени в проекта, бе 
предвидено закупуване 
на нов автомобил, с който 

ще се постигне принципа 
на мобилност на услугата 
по отношение предоста-
вянето на здравни услуги, 
психологическа подкрепа 
и консултиране, както и 
мониторинг на дейността. 
Автомобилът е наличен и 
е на стойност 18 868 лв., 
закупен със средства по 
проекта. Той ще остане 
като придобит актив за 
общината и ще бъде из-
ползван след приключва-
не на дейностите по про-
екта.
От 13 януари 2020 г. стар-
тира предоставянето на 
мобилни интегрирани 
здравно – социални услу-
ги. До настоящия момент 
в проектните дейности са 
обхванати 50 лица, от гр. 
Каварна и селата Българе-
во, Хаджи Димитър, Сел-
це и Септемврийци нами-
ращи се на територията 
на Община Каварна. Об-

хванатите лица получават 
безплатно здравни и/или 
социални услуги до 2 часа 
на ден, предоставяни от 7 
лица назначени на длъж-
ност „Домашен санитар “, 
1 лице на длъжност „Ме-
дицинска специалист“ и 1 
лице Психолог. Интегри-
раните здравно-социални 
услуги се предоставят 
по график, съгласно ин-
дивидуалните оценки от 
здравните и/или социал-
ните потребности на по-
требителя и Методиката 
за предоставяне на патро-
нажна грижа по домовете 
за възрастни хора и хора 
с увреждания, разрабо-
тена по Компонент 1 на 
процедурата и одобрена 
от Министъра на здраве-
опазването.
Чрез изпълнение на дей-
ностите по проекта  се 
подкрепят мерките по 
време на въведеното из-

вънредно положение и 
съпътстващия го наложи-
телен период на социална 
изолация на територията 
на цялата страна, чрез 
осигуряване на мрежа от 
услуги в домашна среда 
с цел ограничаване конта-
ктите между хората, като 
бъдат подкрепени лица-
та, които са застрашени 
в най-голяма степен от 
COVID-19. В условията 
на пандемията ползвате-
лите на интегрираните 
социални услуги полу-
чиха подкрепа и чрез 
Оперативна програма за 
храни и/или основно ма-
териално подпомагане“. 
В проведената кампания-
та от 08 януари до 28 фев-
руари се раздадоха по 25 
кг. индивидуални пакети 
с хранителни продукти на 
всеки един ползвател на 
услугите по проекта с цел 
бъдат подпомогнати.

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-
Балчик и Заповед №1327/16.11.2020 г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА 
откриването на процедура за организация и провеждане на търг 

с тайно наддаване с  предмет  Отдаване под наем  на част от имот публична-
общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.78.86, по кадастрална 
карта на гр.Балчик, за поставяне на един брой рекламно информационен 

елемент с площ 4 кв.м.
1. Цел на търга: Отдаване под наем  на част от имот публична-общинска 
собственост, представляващ ПИ№ 02508.78.86, по кадастрална карта на 
гр.Балчик..
Отдадената под наем част от общински имот публична-общинска собственост 
е за поставяне на един брой рекламно информационен елемент с площ 4 кв.м.
2. Начална годишна наемна цена: 198  лв./сто деветдесет и осем лева/ без ДДС; 
стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена;
3. Срок на договора: 3 /три / години;
След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да 
използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за                                       
поставяне на един брой рекламно информационен елемент с площ 4 кв.м.
4. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен 
ДДС, всеки работен ден от 19.11.2020 г. до 15.00 часа на 04.12.2020 г. от касата на 
ОбА - Балчик;
5.  Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 04.12.2020 г.;
6. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 
04.12.2020 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл.”21-септември” № 6
 7. Търгът ще се проведе на 07.12.2020 г. от 10.00 ч. в  зала на І -ви етаж в сградата 
на Община Балчик.
Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел “Образование, 
хуманитарни, социални и стопански дейности”, след предварителна уговорка и 
представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в 
ОбА - Балчик.

Лице за контакт:  Десислава Василева -
      гл.специалист наеми  0579 7 10 54                                                                    

                        ЗАПОВЕД
№ 1329 от 16.11.2020 г.
На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, в изпълнение на чл. 98в1, ал.1 и ал.2 
от Закона за авторското право и сродните му права

НАРЕЖДАМ:
Всички лица, които озвучават с музика стопанисваните от тях търговски 
обекти или туристически обекти по смисъла на чл.3, ал.2 от Закона за туризма, 
в срок до 31.12.2020 г. да предоставят информация в ТИЦ „Мелницата” за 
сключени договори за уреждане на музикалните права като:
- Изпратят сканиран договор на следния имейл: melnitsata@balchik.bg
- Представят копие на договор в ТИЦ „Мелницата”.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Митко Петров - 
Заместник кмет на Община Балчик. Копие от настоящата заповед да се връчи 
на Катерина Янкова - ст. специалист „Туризъм” и на лицата, осъществяващи 
дейност в туристическите и търговски обекти за сведение и изпълнение.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик    

Децата от ЦНСТ Балчик получиха 
таблети и компютри за обучение

12 броя таблети, два 
компютъра, мулти-
функционално устрой-
ство и рутер получиха 

децата от Центъра за 
настаняване от семеен 
тип в Балчик. Устрой-
ствата се осигуряват 

безвъзмездно чрез из-
пълнявания от Община 
Балчик проект по Це-
лева програма за под-
помагане образовател-
ния процес на децата и 
младежите, настанени 
в социални заведения 
от резидентен тип.
Целта на програмата 
е да се осигури непре-
къснат образователен 
процес на децата и 
младежите, които учат 
и са настанени в соци-
ални домове, както и да 
се подпомогне тяхната 
самостоятелност.


