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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17
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Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строите лствoремонтпроектиране

(до кафе “Акроза”)
където ще намерите богато разнообразие

на диопрични рамки и слънчеви очила на атрактивни цени.
Всеки вторник се извършват безплатни прегледи

от очен лекар  специалист - офталмолог.
Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка при
втора поръчка или покупка.          Тел: 0878 568 257
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ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА КОНКУРС
за  назначаване на  служители по  трудово  правоотношение при  следните

условия:
Длъжност - Старши експерт архитектура и право - 1 бр.
1. Изисквания за заемане на длъжността:
- образователна степен: висше
- специалност: Право или архитектура
- професионален опит: 3 години
2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна

характеристика:
Проверка  и  изготвяне  на  документация  по  допускане,  процедиране,

одобряване на ПУП. Изготвяне на становища и съгласувателни писма на Главен
Архитект.  Работа с документация на Паметници на културата. Окомплектова
преписки за съд, прокуратура, полиция и др. Изготвяне на кореспонденция по
сигнали и жалби до Главен архитект.

Длъжност - Старши специалист - 2 бр.
1. Изисквания за заемане на длъжността:
- образователна степен: висше
- специалност: Архитектура, инженерно - строителни специалности, икономика

на строителството
- професионален опит: 1 година
Специфични изисквания за заемане на длъжността: компютърни умения,

владеене на чужд език е предимство.
2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна

характеристика:
Техническа подготовка по работата свързана с одобряване на инвестиционни

проекти и кореспонденция към тях. Изготвяне на документация по организация
и провеждане на заседания на Общински експертен съвет по устройство на
територията  и  последваща  кореспонденция.  Изготвяне  на  изходяща
кореспонденция от главния архитект. Техническо изготвяне на становища и
допускане за изработване на ПУП и провеждане на последващи действия по
одобряването им. Техническа подготовка по приемно време на Гл.Архитект.

3. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
- писмено заявление по образец;
- копие от документи за придобита образователно - квалификационна степен;
- копие от придобита правоспособност;
- копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния

опит;
- CV европейски формат;
- допълнителна квалификация и правоспособност ако има такива, сертификати.
4. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите  за  участие  в  конкурса  да  се  представят  до 16.00 часа на

28.11.2014 г. на адрес: обл.Добрич, общ.Балчик, гр.Балчик пл.”21-ви септември”
№ 6, информационен център на ОбА - Балчик.

5. Общо достъпно място на което ще се обявяват списъците и всички
съобщения във връзка с конкурса: информационното табло на фронт - офиса

на ОбА - Балчик.

Не само защото има-
ме 102 години Българс-
ка военна авиация, но
винаги на 16 октомври,
всички, свързани с не-
бето, отбелязват  този
ден. Така стана и този
път. В тържествена обс-
тановка, в морската ни
столица – Варна, се съ-
браха авиаторите от До-
брич, Варна и Балчик.
Точно в 19.00 ч. майс-
торите  на  въздушния
бой, стрелците по зем-
ни и въздушни цели, ак-
робатите  на  простия,
сложния и висш пило-
таж,  които са  стигали
вертикално претоварва-
не = 8 единици и изпъл-
нителите на прехвати на
долната граница на ра-
диолокационния  при-
бор  до  стратосферни
височини, бяха отново

заедно, и то в готовност
№ 1.  Тогава знаехме „за-
що сме в шинели и на
сухо  барута  държим”,
заедно с: пълна  бойна
готовност; военна опа-
сност; повишена бойна
готовност;  постоянна
бойна готовност.

Разбира се, нормати-
вите за  изпълнение си
спомниха полковниците
о.р.: Петков, Апостолов,
Кръстев; подполковни-
ците о.р.: Нанков, Тоньо
Иванов,  Хараланов,
Йордан Иванов, Атана-
сов, Санджакян /авиоле-
кар/; майорите о.р.: Сто-
ян Иванов,  Трифонов,
Джангазов, Георгиев  /
”Безопасност полети и
обективен контрол/.

Всички  от  Втора  и
Трета   /”проклета”/
Авиоескадрила на бив-

шия 15 Изстребителен
авиополк  на  бившата
Втора противовъздуш-
на дивизия се прегърна-
хме по братски, заради
дългата раздяла, вярвай-
ки все още в силата на
достойното обикновено
човешко ръкостискане.
Но стига епитети за „би-
вшите момчета  с кри-
ле”, които оставиха хи-
ляди часове във възду-
ха, пролетени от тях при
различни метеорологи-
чни условия, преодоле-
ли различни критични
ситуации. И днес, пред-
полагам, че е така в бой-
ната авиация, колкото и
малка да е тя.

По утвърдена тради-
ция,  най-възрастният
между  нас –  полк.о.р.
Тодор Стоилов 8на 89-
годишна възраст/,  ко-

мандир на славната ни
„Чайка”, ни поздрави с
Празника 16 октомври
като изнесе смислено,
точно и лаконично сло-
во, съобразно днешни-
те условия и ставащите
край нас събития.

Всички радостно спо-
делихме възхитата си от
авиационното шоу  на
13 октомври, чийто гла-
вен герой – генерал Ру-
мен  Радев, излязъл  от
редиците на нашия 15
ИАП,  показа на  целия
свят уровена, който са
постигнали балчишките
пилоти във въздушната
и  бойна  подготовка  в
различни  МТО-усло-
вия.На практика се ви-
дя качеството на всичко
постигнато,  въпреки
препятствията.

Продължава на стр. 3
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Най-успешните командири от II бойна ескадрила на 15 ИАП град Балчик: подп. о.р. Стоян Николов
Нанков, подп. о.р. Минчо Кънчев Атанасов, подп. о.р. Тоньо Маринов Иванов, подп. о.р. Йордан
Тодоров Иванов, подп. о. р. Красен Желязков Хараланов, полк. о.р. Петко Димитров Кръстев и
чаровната командирша Виолета Иванова. фото: Г. ЙОВЧЕВ




