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ОБЩИНА БАЛЧИК 
ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначава-
не на държавен служител

Община Балчик, със седалище и адрес: обл.Добрич, общ.Балчик, гр.Балчик, 
пл.“21-ви септември“ № 6, на основание чл.14, ал.1 от Наредбата за про-
веждане на конкурсите за държавни служители, във връзка с чл.10а, ал.2 
от Закона за държавния служител и заповед № 1118/26.10.2018 г. на кмета 
на Община Балчик,

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на държавни служители при следните условия:

 
Длъжност - Старши инспектор ревизор по приходи - 2 бр.
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни ак-
тове за заемане на длъжността - Старши инспектор ревизор по приходи:
        - образователна степен - висше/бакалавър
       - професионален опит - 1 година
       - ранг - V младши
 - предпочитана специалност - икономика, финанси

2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна ха-
рактеристика:
Извършва дейности свързани с обслужването на данъкоплатците по ЗМДТ, 
приемане и обработка на данъчни декларации по ЗМДТ, проверки на деклари-
раните от данъкоплатците данни, проверки за възстановяване на надвнесени 
или недължимо внесени суми по ЗМДТ на физически лица, съгласно утвърде-
ните процедури.
Оказване на методологическа и практическа помощ на задължените лица по 
прилагане на законодателството по местните данъци и такси.

3. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността - 510 
лв.
Начин на провеждане на конкурсите:
 1. Първи етап - комисия разглежда и проверява подадените докумен-
ти 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 заемане на длъжността.
 2. Втори етап - решаване на тест, който включва въпроси свързани 
с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната 
област.
 3. Трети етап - интервю с допуснатите кандидати.

Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
 - писмено заявление по образец;
 - декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС по обра-
зец;
 - копие от документи за придобита образователно-квалификационна 
степен, допълнителна квалификация и правоспособностако има такива, серти-
фикати;
 - копие от документи удостоверяващи продължителността на профе-
сионалния опит или  придобит ранг;
 - CV европейски формат;
 - мотивационно писмо.
Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се представят до 16.00 часа на 15.11.2018 г. 
на адрес: обл.Добрич, общ.Балчик, гр.Балчик, пл.“21-ви септември“ № 6, Ин-
формационен център, Гише № 4 лично от кандидатите или техни упълномоще-
ни представители.
Лице за контакт: Албена Златева
Телефон за контакт: 057971049

Общодостъпно място на което ще се обявяват списъците и всички съобще-
ния във връзка с конкурсите:
- информационното табло на фронт офиса на Общинска администрация Бал-
чик, на електронната страница на Община Балчик.

Премиерът Бойко Борисов обяви, 
че САЩ оттегли искането си

 за екстрадиция на Желяз Андреев 

В Министерски съвет 
премиерът Бойко Бо-
рисов изчете нотата на 
посолството на САЩ, 
че официално оттеглят 
искането си за екстра-
диция наЖеляз Андре-
ев поради факта, че 
поддържането на това 
искане би било без-
предметно. 
Младият мъж от До-
брич бе разследван за 

нарушаване на оръжей-
ното ембарго.
„С официално писмо 
САЩ ни информираха, 
че оттеглят искането за 
екстрадиция на Желя-
зАндреев. 
Едно неприятно за 
всички събитие беше 
предотвратено. Искам 
да благодаря на главния 
прокурор на България, 
на външния министър, 

на министъра на пра-
восъдието и на амери-
канския посланик Ерик 
Рубин за работата по 
случая „Желяз Андре-
ев”. 
В София дойде и ми-
нистърът на правосъди-
ето и главен прокурор 
на САЩ, с когото близо 
два часа разговаряхме 
за този казус”, заяви 
министър-председате-

ОБЩИНА БАЛЧИК 
ПРОТОКОЛ № 31 

на Общински съвет Балчик от 
проведено извънредно заседание на 2.11.2018 г.

Решение 468  
По първа точка от дневния ред: Приемане на Вътрешни правила за 
организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на 
конфликт на интереси в Общински съвет - Балчик.
Вносител: Велко Михайлов - председател на Постоянна комисия за устано-
вяване конфликт на интереси
РЕШЕНИЕ № 468:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 От ЗМСМА и чл.10, 
във връзка с §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата 
за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за ус-
тановяване на конфликт на интереси, Общински съвет - Балчик  Р Е Ш И:
1. Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на де-
кларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - 
Балчик, съгласно текста, приложен към настоящото решение и неразделна 
част от него.
Препис от решението да се изпрати на председателя на Общинския съвет 
и председателя и членовете на постоянната комисия за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси, както и на служителя в звеното по 
чл.29а от ЗМСМА за сведение и изпълнение.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 17 общински съветници
„ЗА“ - 17; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

лят Бойко Борисов.
Желяз Андреев бла-
годари на целия екип 
на правителството.  
„Може би, днес съм 
най- щастливия човек“, 
сподели той.
Премиерът Борисов 
също благодари на Же-
ляз Андреев, че запази 
мълчание и остави пра-
вителството да си свър-
ши работата.

Правителството предостави два имота 
за ремонта на дамбата в Балчик

На последното си за-
седание Министер-
ски съвет предостави 
на Община Балчик 
правото на управле-
ние върху два имота 
публична държавна 
собственост за изпъл-

нение на проект „Ре-
конструкция на на-
стилката, изграждане 
на велоалея и благо-
устрояване на района 
на КИЦ „Мелницата“ 
и крайбрежната алея“. 
Това се налагаше, за 

да може да се започне 
работата за ренови-
ране на дамбата край 
морето. 
Строителните дейнос-
ти ще се финансират с 
европейски средства 
и изцяло ще заменят 

настилката, която е в 
момента. 
Очаква се дейностите 
по проекта на Про-
грама INTERREG V-A 
Румъния - България 
2014-2020 г. да започ-
нат идната пролет.  

Oбезвредиха изоставена раница на Дамбата 
със съмнение за бомба

Пейзаж нали ! На пръв 
поглед един обикновен 
ден, обаче днеска обез-
вреждаха БОМБА!!!! 
Точно до контейне-
рите за смет, имаше и 
взрив!! 
Наистина имаше взрив, 

но контролиран!
На 30 октомври обез-
вредиха със съмнение 
за бомба изоставена 
раница на Дамбата /
крайбрежната алея/, в 
близост до Водопада.. 
Служител от Ботаниче-

ската градина е аларми-
рал в 9.30 ч. полицията. 
Районът своевременно 
е бил отцепен за вре-
мето от 9.30 до 13.00 
ч. В раницата са на-
мерени дрехи, личен 
багаж. Няма взривни 

материали в нея, но 
собственикът е още не-
известен. Преглежда се 
видеонаблюдението в 
района.  Спецопераци-
ята продължава.         БТ

Фото: Павлина 
ВАСИЛЕВА


