
ПОЗИЦИИ  27 февруари - 5 март  2014 г. 7
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ БАЛЧИК ЕООД

гр. Балчик  9600 , ул. “Д-р Златко Петков” № 1
Тел. 0579/ 72238;  Факс: 0579/ 72018  Е-mail: mbal_balchik@abv.bg

О Б Я В А
„МБАЛ  Балчик” ЕООД, на основание чл. 68 от ЗЛЗ, чл. 90 от КТ и заповед

№ РД  11  23 / 18.02.2014г. на управителя,
ОБЯВЯВА КОНКУРС

По документи и събеседване по изработен проект за длъжностите:
началник на вътрешно, неврологично, акушеро-гинекологично, детско,
хирургично и инфекциозно отделения.

1. Изисквания за длъжността:
a. Висше медицинско образование;
b. Призната специалност по профила на отделението;
c. Трудов стаж, минимум три години след придобиване на специалност;
2. Начин на провеждане на конкурса:
a. По документи;
b. Събеседване по изработен от кандидата проект за управление и развитие

на отделението.
3. Необходими документи, място и срок за подаването им:
a. Заявление за участие в конкурса;
b. Копие от диплом за завършено висше медицинско образование и

призната специалност;
c. СV и мотивационно писмо;
d. Удостоверение за трудов стаж;
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик в администрацията

на болницата, в срок от тридесет календарни дни, считани от деня следващ
публикуването на обявата. Характеристиката на конкурсната длъжност се
предоставя предварително на кандидатите за запознаване.

На допуснатите до конкурса кандидати ще бъде съобщено писмено датата,
часът на започване и мястото на провеждане на конкурса.

Телефон за справки: 0579 72238.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ БАЛЧИК ЕООД
гр. Балчик  9600 , ул. “Д-р Златко Петков” № 1

Тел. 0579/ 72238;  Факс: 0579/ 72018  Е-mail: mbal_balchik@abv.bg

О Б Я В А
„МБАЛ  Балчик” ЕООД, на основание чл. 68 от ЗЛЗ, чл. 90 от КТ и заповед

№ РД  11  23 / 18.02.2014г. на управителя,
ОБЯВЯВА КОНКУРС
По документи и събеседване по изработен проект за длъжността Главна

медицинска сестра
1. Изисквания за длъжността:
a. Образование  магистър по специалността „Управление на здравните

грижи”;
b. Трудов стаж, минимум пет години като медицинска сестра;
c. Компютърна грамотност;
d. При равни други условия, владеенето на западен език е предимство.
2. Начин на провеждане на конкурса:
a. По документи;
b. Събеседване по предварително изработен от кандидата проект на тема

„Организация, управление и перспективи за развитие на на здравните грижи
в „МБАЛ  Балчик” ЕООД.

3. Необходими документи, място и срок за подаването им:
a. Заявление за участие в конкурса;
b. Копие от диплом за завършено висше образование по визираната

специалност;
c. Копия от дипломи или свидетелства за компютърна грамотност и за

владеене на чужд език;
d. СV и мотивационно писмо;
e. Удостоверение за трудов стаж;
f. Сертификат за професионална квалификация от БАПЗГ;
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик в администрацията

на болницата, в срок до тридесет календарни дни, считани от деня следващ
публикуването на обявата. Характеристиката на конкурсната длъжност се
предоставя предварително на кандидатите за запознаване.

На допуснатите до конкурса кандидати ще бъде съобщено писмено датата,
часът на започване и мястото на провеждане на конкурса.

Телефон за справки: 0579 72238.

                                                                              3АПОВЕД
№ 118 гр.Балчик,  03 февруари 2014 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с раздел VII, чл.61 р и чл.61 с  от Закона за местните данъци и такси
(посл.изм.ДВ.бр.101 от 22.11.2013 г.) и във връзка с чл.116 от Закона за туризма (обн.ДВ, бр.30/26.03.2013 г.,
посл. изм.ДВ.бр.109/20.12.2013 г.), във връзка с чл.17 от Наредба за организация на единната система за
туристическа информация, Раздел VI от Наредбата за определяне на местните данъци на територията на
Община Балчик и Решение №265 по протокол №20/20.12.2012г. от заседание на Общински съвет,

НАРЕЖДАМ:
1. Размерът на туристическия данък, приет с решение №265 по протокол №20/20.12.2012 г. от заседание на

Общински съвет, раздел VI от Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Балчик за
едно лице на ден, в зависимост  от категорията на обекта, където е реализирана нощувката, в сила от месец
януари 2013 г. остава непроменен и е както следва:

Вид на обекта Категория Размер на туристически данък
Места за настаняване Клас „А” и клас „Б”

* 0.30 лв./ 1лице/ ден
            ** 0.45 лв./ 1лице/ ден

*** 0.60 лв./ 1лице/ ден
**** 0.75 лв./ 1лице/ ден
***** 0.90 лв./ 1лице/ ден

2. Дължимият туристически данък за 2014 година се внася ежемесечно от данъчно задължените лица до 15-то
число на месеца, следващ месеца през който са реализирани нощувките, в каси-приходи на Общинска
администрация - гр. Балчик и Кметство- с.Кранево, общ. Балчик. (чл.58, ал.3 от Наредбата за определяне на
местните данъци на територията на Община Балчик) или по банков път.

Уни Кредит Булбанк -  Балчик
BIC код: UNCRBGSF; код вид плащане: 44 28 00; IBAN:BG38UNCR 9660 84 9750 3315

2.1. Лицата, предлагащи нощувки, подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с
туристически данък за предходната календарна година (чл.57, ал.5 от Наредбата за определяне на местните
данъци на територията на община Балчик).

2.2. Невнесеният в срок туристически данък по Закона за местните данъци и такси се събира заедно с лихвите,
съгласно чл.1 от Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното
събиране се извършва от публични и съдебни изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс. Код вид плащане за лихви: 44 65 00

3. Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни:
- да водят регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки;
- ежемесечно да подават информация за броя на реализираните нощувки чрез справка - декларация на хартиен

носител или на e-mail: d.georgieva@obadm.balchik.net (Приложение 1 към настоящата заповед).
4. Неизпълнението на което и да е от задълженията по чл.116, ал.1 и 3 от Закона за туризма и чл.61 р и с от

Закона за местните данъци и такси е основание за налагане на санкции по чл.213, ал1 и 3 от ЗТ и чл.127, ал.1 от
ЗМДТ.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Г-н Митко Петров - заместник- кмет на Община
Балчик.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение, да се
публикува в сайта на Общината, местния печат и да се обяви на видно място в сградата на ОбА - гр. Балчик.

Николай АНГЕЛОВ Кмет на Община Балчик

Áàë÷èøêèòå ñúâåòíèöè âëèçàò â
èíôîðìàöèîííèÿ âåê

Таблет или лаптоп ще
получи всеки общински
съветник. Решение за това
ще вземат членовете на
местния парламент на
следващото си заседание.
Пред колегите си

председателят Виктор
Лучиянов обяви, че
разходите за дейността на
Общинския съвет набъбват
много с използването на
харт иени н осител и и
закупуванет о на

Îáùèíà Áàë÷èê e ñðåä íàé-àêòèâíèòå
â ïî÷èñòâàíåòî

Община Балчик е би-
ла сред най-активните в
кампанията на бТВ "Да
изчистим България за
един ден" през минала-
та година. На специал-
на среща в Областна уп-
рава ръководителят на
проекта Мария Лазаро-
ва връчи на Община
Балчик специална гра-

мота и изрази благодар-
ност на всички, които са
се включили в почист-
ването на региона по
време на двете акции
миналата година. Об-
ласт Добрич е на седмо
място по активност на
гражданите, отчетоха
още на срещата. В еко-
логичната акция за по-

чистването на плажа
край "Албена" на 10 ав-
густ 2013 се включиха
служители на местната
администрация, учени-
ци и пенсионери. Тази
година общината отно-
во ще участва в иници-
ативата, която ще се
проведе на 26 април.

balchik.bg

Øâåéöàðñêî ñäðóæåíèå ñúáèðà
ìëàäè ìóçèêàíòè â Äâîðåöà íà Áàë÷èê

Швейцарското сдруже-
ние "Култура край грани-
цата" подготвя проекта
Мюзик кампус - Балчик /
Music Campus Balchik/,
който предвижда обуче-
ние на млади български
музиканти. Първото изда-
ние на инициативата ще се
реализира в от 3 до 10 се-
птември в Двореца, къде-
то ще се организират май-
сторски класове по цигул-
ка, виола, виолончело и
флейта. За преподаватели
са поканени признати про-
фесионални музиканти от
България, Швейцария и
Испания, които ще обуча-

ват 30 български изпълни-
тели. За участие ще се одо-
бряват млади музиканти с
доказан талант и с намере-
ние да се занимават про-
фесионално с музика. По-
дборът ще бъде направен
сред възпитаниците на му-
зикалните училища и со-
фийската консерватория,
ще се поканят и лауреати
на националния конкурс
"Светослав Обретенов" в
Провадия. Идеята е такса-
та за участие в майсторс-
ките класове да бъде зап-
латена от организатора
чрез предоставяне на сти-
пендии на младите музи-

канти, обясни председате-
лят на швейцарското сдру-
жение българката Жасми-
на Щалдер. "Знам, че за
българските таланти е
трудно да платят и една
минимална такса за учас-
тие и се надявам с тези сти-
пендии наистина да помог-
нем за тяхната бъдеща ка-
риера", коментира пред
журналисти Щалдер. Об-
щият бюджет на проекта е
50 хил. лева, които сдру-
жението набира от частни
донори от България и ос-
новно от Швейцария. Дво-
реца в Балчик е избран за
домакин на проявата, за-
щото като затворен комп-
лекс ще даде възможност
младите хора да бъдат из-
ведени от ежедневието и за
времето на инициативата
да се посветят изяло на му-
зиката, обясни Жасмина
Щалдер. Предвижда се
във вечерните часове те да
изнасят малки концерти за
жителите на Балчик. Сдру-
жение "Култура край гра-
ницата" вече десет години
работи за обмена на кул-
турни дейци от България

и Швейцария, каза още
Щалдер. Основните акцен-
ти в дейността досега са би-
ли в областта на визуал-
ното изкуство. Правени са
пленери, изложби на швей-
царски творци в България
и обратно на българи в
Швейцария. Организира-
ни са и прояви в областта
на класическата музика.
Проектът  Мюзик кампус
е най-големият до момен-
та. Жасмина Щалдер обя-
сни, че  почти от 20 години
живее между България и
Швейцария и за това вре-
ме е научила, че и в двете
страни има нагласи и мне-
ния, които не отговарят из-
цяло на действителността.
С работата на сдружение-
то тя е решила да допри-
несе за преодоляване на
съществуващите предраз-
съдъци. "Смятам ,че кул-
турата и изкуството са мо-
же би един от най-преките
мостове за преодоляване
на различията и бариери-
те между хората", посочи
Щалдер.

balchik.com
Фото: Б. Божидарова

електронни устрой ства
значително  ще занижи
парите, давани за папки,
харти я и ка нц ел арски
матери ал и.  “По  т ози
начи н ще в лезем в
ин формац ионн ия в ек”,
заяв и в кр ая н а
заседанието Лучиянов. На
посл едната  сесия
Общи нски ят  съв ет
утвърди предложения от
админи страцията сборен
бюджет  н а общи ната в
размер на 23 390 800 лева.
Преди това съветни ците
гласуваха п овишени е на
запл атите на кмета,
него вите заместни ци и
кмет овете н а населени
места.

balchik.info




