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Хотел “Елит”
НАБИРА 

цялостен персонал

предлагаме целогодишна работа, 
тел: 0897/001 617

за ресторанта / за хотела / за  СПА 
центъра

Хотел - ресторант 
“Балчик”

набира персонал 
за летния сезон

готвач и сервитьори

0579 / 72809 и 0899/655249

32 свободни работни места в туризма 
обявиха работодатели на борса в Добрич

Над 500 добруджанци с 
подходяща квалификация 
от общините Добрич, До-
бричка, Крушари и Бал-
чик посетиха провелата се 
в Добрич специализирана 
трудова борса за кадри в 
туризма. Сред тях бяха 
и курсисти, включени в 
обучение по партньорски 
проекти.         Борсата се 
организира от Агенцията 
по заетостта, дирекция 

„Регионална служба по 
заетостта” в Варна и ди-
рекция „Бюро по труда” 
в Добрич. Основна цел 
на организаторите е осъ-
ществяване на пряк кон-
такт между двете страни 
на пазара на труда за по-
стигане на трудова заетост 
на търсещите работа лица 
и задоволяване на потреб-
ностите от работна ръка 
на работодателите.

В  с п е -
ц и а л и -
зиранат а 
борса взе-
ха участие 
о б щ о  4 3 
работода-
т е л и ,  от 
които 25 
о б я в и х а 
732  сво -
бодни ра-
ботни мес-
та. Оста-
налите 18 
работода-
тели имат 
одобрени 
заявки по 
различни 

схеми  на ОПРЧР и при-
състваха на събитието, за 
да направят своя подбор 
за заявените длъжности. 
На борсата участваха и 
представители на Облас-
тен военен отдел - Варна.

По-голям брой работни 
места обявиха фирмите 
„Албена” АД, „Бялата ла-
гуна” АД, „ХМК”ЕООД, 
”Баутек България” ООД 

и др.
Според организаторите 

от Бюрото по труда, бор-
сата е постигнала изцяло 
предназначението си и 
се е превърнала в място 
на пряко свободно дого-
варяне на работодатели 
и търсещи работа лица. 
Оформени бяха щандове 
за попълване на автоби-
ографии, където специа-
листи от дирекцията ока-
заха методическа помощ 
и пряко съдействие на 
търсещите работа лица 
при изготвяне на авто-
биографии и заявления 
за започване на работа. 
Около 350 посетители 
се възползваха от пре-
доставената възможност.  
Оформено бе и простран-
ство за самоинформиране, 
състоящо се от табла и  
видео стена. Като допъл-
нителна информация бяха 
предоставени и рекламни 
материали.

 Текст и снимка: 
Topnovini.bg

Строят еко квартал на мястото на 
Максуда

Първият в страната еко 
квартал може да е във Ва-
рна. Намерение за строеж 
е изразил инвеститор от 
Канада, научи Moreto.net. 
Едно от местата, което 
местната управа е пред-
ложило е Максуда. Това 
ще бъде възможно след 
събарянето на останалите 
къщи в ромското гето.

Еко градовете вече далеч 
не са само в сферата на 
въображението. Те никнат 
един след друг в страни 
като Китай и се развиват 
все повече. 

Еко кварталът ще раз-
полага със сгради, които 
ще са построени така, че 
да използват минимално 
електроенергия. Ще са 
оборудвани със слънчеви 
панели и повърхности, 
които позволяват макси-
малното оползотворяване 
на естествената светлина 
и енергия. 

Подобни жилищни зони 
могат да се явяват като 

реално спасение от все 
по-големия трафик във 
Варна, мръсен и прашен 
въздух, честите боледу-
вания, допълнителното 
натоварване на околната 
среда чрез емисиите, кои-
то се отделят при използ-
ването на отопление и 
охлаждане. 

Бъдещият варненски 
квартал ще даде точно 
тази възможност чрез 
гъстата мрежа от велоа-
леи, която се предвижда 
и влакчета, които ще се 
захранват от слънчева 
енергия. 

Приоритет ще бъдат зе-
ленината и парковете, а 
не гъстото строителство, 
научи още Moreto.net

В еко квартала, който 
може да се построи на 
мястото на Максуда се 
предвижда да бъдат раз-
вити зеленчукови градини 
върху покривите на сгра-
дите или на обществен 
терен, където жителите 

ще отглеждат съвместно 
различни култури. Тази 
практика съществува от 
години в канадския град 
Монреал, който все по-
вече следва еко тематика. 
Там програма за общест-
вени градини има от 1975 
година. Броят им наброява 
над 100.

Отделните здания ще 
разполагат с компост, 
където варненци ще ре-
циклират част от хра-
нителните отпадъци и 
след това ще могат да ги 
ползват за наторяване на 
градините, за които се 
грижат.

В новия квартал техно-
логиите ще позволят да 
се събира дъждовна вода, 
която след пречистване да 
може да бъде използвана 
за битови и питейни нуж-
ди. Към тази технология 
от ВиК-Варна са проявили 
интерес, заяви Стий Бре 
- изпълнителен директор 
на компанията „Импоси-
бъл Тингс“ пред Moreto.
net. Водоснабдителното 
дружество е решило да 
изпробва технологията 
приоритетно за квартал 
Аспарухово, чиито жи-
тели ежедневно страдат 
от липса на вода. Честит 
първи април! Оказва се и 
приятен ден за мечтание.

Източник: 
Moreto.net   

Рязко увеличаване на
пожарната опасност 

с настъпването на 
пролетта

С настъпването на проле-
тта започва и традицион-
ното пролетно почистване 
в домовете, градините, 
лозята, промишлените 
обекти, обществени сгра-
ди и площите около тях. 
През този период се съ-
бират и изхвърлят голямо 
количество растителни, 
животински и други от-
падъци. Често стопаните 
за свое улеснение и по-
бързо почистване струпват 
горимите отпадъци непо-
средствено в дворовете, 
градините и парковете 
след което ги изгарят. В 
попечето случаи тази дей-
ност се извършва без да 
се спазват елементарни 
противопожарни правила 
– в близост до стопански 
постройки, складове, гор-
ски насаждения или гру-
би фуражи. Това нерядко 
довежда до възникване на 
пожари с нанесени значи-
телни материални щети. 

В тази връзка е необхо-
димо да се засили контро-
ла и от страна на местната 
власт за недопускане на 
пожари в поземления и 
горски фонд, в това число 
и безотговорното палене 
на сухи треви и отпадъци, 
стърнища и растителни 
отпадъци. Кметовете по 
населените места в об-
щината е необходимо да 
създадат организация за 
своевременно сформиране 
и включване на гасачески-
те групи и населението в 
борбата с огнената стихия. 

За ограничаване възник-
ването и разпространение-
то на пожарите през този 
период   Районна служба 

“Пожарна безопасност 
и защита на население-
то” гр. Балчик призовава 
всички граждани стриктно 
да спазват установените 
противопожарни правила, 
а именно :

1. Горимите  отпадъци   
по   възможност   да   се   
изхвърлят   на   сметища   
или  други определени 
за целта места, извън те-
риторията на населените 
места, стопански и лични 
дворове;

2. Паленето на огън да 
става само при тихо вре-
ме, на места отдалечени 
от жилища, стопански 
постройки, фуражи и др. 
горими материали;

3. Да се осигури посто-
янно наблюдение на мяс-
тото за горене и подръчни 
средства за гасене /съд  с  
вода, лопати, мотики  и  
др./.След  изгаряне  на  
отпадъците  отънят на-
деждно да се загаси;

4. Да не се допуска деца 
да играят в близост до огъ-
ня, а също така с кибрит и 
др. запалителни средства;

5. При излети в горите 
и места за отдих огън да 
се пали само на определе-
ните и обозначени за това 
места;

6. Да не се изхвърлят 
неизгасени цигари в сухи 
треви, полезащитни пояси 
и гори, надеждно да се из-
гасят угарките и клечките 
от кибрит;

7. Да не се допуска 
умишлено опожаряване 
на сухи треви в пасища и 
полето; 

    РС ПБЗН- Балчик

Да бъдем бдителни 
през периода 
на пролетното 

почистване
С настъпването  на 

топлите дни започна ин-
тензивна полска работа, 
масово почистване и хи-
гиенизиране на жилища, 
учреждения, стопанства, 
дворни места, вилни-
те зони. Наблюдава се 
често палене на открит 
огън на необезопасени 
места за изгаряне на суха 
растителност, отпадъци 
от груб фураж и други. 
Безразборното палене на 
огньове при пролетното 
почистване без да се спаз-
ват противопожарните 
изисквания е основна 
предпоставка за възник-
ване на пожари, както 
в обектите от частния и 
обществения сектор, така 
и в горските масиви.         

За  да се избегнат по-
добни случаи не трябва 
да се допуска паленето на 
открит огън на пожароо-
пасни места. Отпадъците 
трябва да се изгарят в 
негорими съдове или в 
пожарообезопасени ог-
нища, отстоящи на без-
опасни разстояния от 
съседни сгради, горими 
материали, предмети и 
обекти.  

При поява на вятър 
огънят трябва да бъде 
изгасен  незабавно.  В 
никакъв случай не трябва 
да се оставя запален огън 
без постоянно наблюде-
ние до пълното му изгас-
ване. Останалата жарава 
трябва да се доизгаси с 
вода, пясък, пръст. За не-
допускане възникването 

на пожари от този род е 
необходимо да се спазват 
следните изисквания:  

 - да не се изхвърлят 
незагасени клечки кибрит 
и цигари в сухата тревна 
растителност и в гората;        

 - изгарянето на рас-
тителните отпадъци от 
почистването на земедел-
ските земи да става само 
на определени за тази цел 
места и при постоянно 
наблюдение до пълното 
изгасване на огъня;

- да не се пали огън на 
по-малко от 100 метра от 
гората и в нея, освен на 
определени пожарообез-
опасени места;   

Родители, хубавото 
време предразполага де-
цата към игри на от-
крито.  Не допускайте 
децата да играят с ог-
неизточници и да палят 
огньове.  Понякога тези 
игри имат трагичен и 
дори фатален край.    

     
При възникване на по-

жар незабавно съобщете 
на тел. 160 или  7-22-29 
и започнете спасяване на 
застрашени хора, живот-
ни и имущество!                           

Ръководството на 
РАЙОННА СЛУЖБА 

ПОЖАРНА БЕЗОПАС-
НОСТ И СПАСЯВАНЕ 

- БАЛЧИК апелират 
към всички за спазване 
на противопожарните 

правила и недопуска-
не възникването на 

пожари ! 

Конкурс за отдаване под наем на части от имоти за 
поставяне на рекламно-информационни елементи
На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с 
Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 
по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 

37 на ОбС - Балчик, Решение № 660 по Протокол № 53 от 30.09.2010 г. на ОбС - Балчик 
и Заповед № 250/18.03.2016 г. на Кмета на Община Балчик.
            1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен 
неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска 
собственост за поставяне на :
          1.1. 11 бр. рекламно информационни елементи всеки с площ 0,54 /обща площ 
5,94 м2/, разположени на стълбове на улично осветление по улиците в гр. Балчик
               2. Цел на конкурса : отдаване под наем на части от имоти за поставяне на 
рекламно-информационни елементи. 
3. Начална годишна наемна цена :
297,00 лева /двеста деветдесет и седем лева/, без ДДС.
           4. Срок на договора - 5 (пет) години от датата на сключване на договора за наем.
           5. Допускане до конкурса :
           5.1. регистрирани по Търговския закон
           5.2. да нямат задължения към Община Балчик
             След спечелване на конкурса и подписване Договора за наем, наемателят се 
задължава да извърши всички последващи действия, касаещи издаване разрешения за 
поставяне на рекламно - информационни елемента.
            Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки 
работен ден от 01.04.2016 г. до 15.04.2016 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.
Крайният срок за приемане на депозит за участие е 15.04.2016 г. до 15,30 ч. и 
предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, 
адрес пл.”21-септември” № 6.
Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за 
закупена тръжна документация в отдел “Образование, хуманитарни, социални и 
стопански дейности”, стая № 105. 

 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова 

Търг за отдаване под наем на помещение, 
предназначено за зъботехнически кабинет

На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с 
Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 
по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 

37 на ОбС - Балчик, Решение № 59 по Протокол № 7 от 25.02.2016 г. на ОбС - Балчик и 
Заповед № 248/18.03.2016 г. на Кмета на Община Балчик.
 
            1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен 
неприсъствен конкурс за отдаване под наем на :
         Помещение с площ 16,46 м2, представляващо зъботехнически кабинет, находящо 
се в „МЦ І „ ЕООД в гр. Балчик - публична общинска собственост, актуван с АОС 
217/22.02.1999 г.
            2. Цел на конкурса : отдаване под наем на помещение, предназначено за 
зъботехнически кабинет.
3. Начална годишна наемна цена :
637,98 лева /шестстотин тридесет и седем лева и деветдесет и осем стотинки/, без ДДС.
4. Срок на договора - 5 (пет) години от датата на сключване на договора за наем.
            5. Допускане до конкурса :
          5.1. регистрирани по Търговския закон.
          5.2. да спазват предмета на дейност - осъществяване на зъботехническа дейност, 
търговия с медицински материали и консумативи.
          5.3. да използват горепосоченият имот, като зъботехнически кабинет и да не 
променят предназначението на наетото помещение.
          5.4. да са завършили медицинско образование по зъботехника.
            Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки 
работен ден от 01.04.2016 г. до 15.04.2016 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.
Крайният срок за приемане на депозит за участие е 15.04.2016 г. до 15,30 ч. и 
предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, 
адрес пл.”21-септември” № 6.
Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена 
тръжна документация в отдел “Образование, хуманитарни, социални и стопански 
дейности”, стая № 105. 
                                                                  За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова 


