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Храм “Св. Николай Чудотворец” 
в гр. Балчик е най старият храм в 

града и региона

Построен е преди Осво-
бождението на България 
от пет вековно робство. 
Стабилна сграда във Въз-
рожденски стил. Съгра-
ден е в един двор с едно 
от първите български 
училища в Добруджа. Те 
са пробуждащата светли-
на на поробените бълга-
ри. 
Храмът е свързан с бор-
бите за духовна незави-
симост и просвещение. 
Построен е в “Гемеджи 
махала” в гр. Балчик, къ-
дето се заселват първите 
българи в града.
Величествена каменна 
арка с тежки железни 
порти е входът на храма, 
скътан от масивна камен-
на ограда с железни орна-
менти е църковният двор. 
Щом човек прекрачи 
прага, се озовава в едно 

прекрасно кътче, притя-
гащо със своята благодат. 

В дъното на двора е са-
мият храм, а. до старата 
смокиня е камбанарията 
във вид на морски фар, 
с изглед към морето. От 

тук камбанен звън огла-
ся празнично града или 
отеква бавно при скръб. 
На втория етаж на храма, 
по идея на Варненския и 
Великопреславски мит-
рополит Кирил, е уреден 
малък, но много богат 
музей с икони, църковна 
утвар, плащеници, стари 
книги.
Всяка година балчиклии 
празнуват два пъти Ни-
кулден на 6 декември и 
на 9 май летния Никул-
ден - (пренасяне  мощите 
на Св. Николай Мирли-
кийски Чудотворец в гр. 
Бари, Италия през XI 
век). Храмът отваря вра-
ти в кв. Гемеджи, отслуж-
ва се празнична утринна 
Света литургия. Водосвет 
и освещаване на оброк от 

риба за здраве на миря-
ните. С литийно шествие 
се обикаля храма. След 
което литийното шествие 
с иконата на “Свети Ни-
колай”  - пресича центъра 

на града и слиза до брега 
на морето в Белият ни 
град - Балчик. Рибарите, 
приготвили рибните блю-
да, посрещат шествието, 
където свещениците ос-
вещават трапезата и за-
почва празникът на брега  
- за здраве и берекет.
6 август 2009 г. “Възне-
сение Христово (Преоб-
ражение). ГОСПОДИ, в 
този свят ден аз те моля, 
помогни ми, дай ми сили 
да успея да възкреся ис-
торията на тоя храм и на 
хората, които са живели, 
които са помагали за сът-
ворението му да бъде за-
пазен и до днес.
Дано успея! Всички да 
знаят и почитат храма, 
да отворят сърцата си 
към теб, Боже. В музи-

ката, светлината, силата 
на иконите  на светци-
те,  запалените свещи.....
да пребъде вярата в теб 
Боже! 

Цонка СИВКОВА

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на конкурс за назначаване 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 провежда-
не на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, във връзка 

с чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и заповед № 1409/07.12.2020 г. на кмета 
на Община Балчик,

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на държавни служители при следните условия:
Длъжност - Секретар на Община Балчик
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане 
на длъжността - Секретар на Община Балчик:
- образователна степен - висше/магистър
- професионален опит - 4  години
- ранг - III младши
- предпочитана специалност - икономика, международни отношения, право, технически 
науки, социални дейности, публична администрация.
2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Секретарят на общината организира и отговаря за: дейността на общинската админи-
страция, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпеча-
ване на дейността им; деловодното обслужване, документооборота и общинския архив; 
дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване; раз-
гласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината; 
работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридиче-
ските лица; поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, 
организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните 
референдуми; настойничеството и попечителството; други функции, възложени му от 
кмета на общината, със закон или с друг нормативен акт.
Кандидатите следва да имат предвид, че след назначаването си не могат да извършват 
търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управите-
ли или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски пред-
ставители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, 
управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на 
мандата им.
3. Минималният размер на основната заплата за длъжността се определя съобразно 
Приложение 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната 
администрация и е 1000 лв.
/Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професио-
налния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, опреде-
лящи формирането на възнаграждението./
Начин на провеждане на конкурсите:
1. Първи етап - комисия разглежда и проверява подадените документи 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 изисквани-
ята за заемане на длъжността.
2. Втори етап - решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и 
функционирането на администрацията и с професионалната област.
Проверката ще обхваща познания на следните нормативни актове: Закон за местното 
самоуправление и местната администрация; Закон за администрацията; Закон за граж-
данската регистрация; Закон за достъп до обществена информация; Закон за държавния 
служител; Изборен кодекс и Семеен кодекс.
3. Трети етап - интервю с допуснатите кандидати.
Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
1. Заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от 
НПКПМДС;
2. декларация за обстоятелства по чл. 17, ал. 3.,т.1 от НПКПМДС;
3. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, до-
пълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако 
дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в 
Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, 
дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина 
образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център 
за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на 
документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
4. копия от официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж 
и за извършване на дейност в чужбина, доказващи продължителността и областта на 
професионален опит, при наличие на такива.;
5. други документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации по прецен-
ка на кандидата.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кан-
дидат или чрез пълномощник /образец на пълномощно - приложение № 3 към чл.17, ал. 
2 от НПКПМДС/.
Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се представят до 16.00 часа на 18.12.2020 г. на адрес: 
обл. Добрич, общ. Балчик, гр. Балчик, пл.“21-ви септември“ № 6, стая № 204, Главен 
експерт ЧР лично от кандидатите или техни упълномощени представители, всеки рабо-
тен ден от 08:30 до 16:00 часа.
Лице за контакт: Албена Златева
Телефон за контакт: 057971049
Общодостъпно място на което ще се обявяват списъците и всички съобщения във връзка 
с конкурсите:
- електронната страница на Община Балчик - mayor@balchik.bg.

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
Община Балчик, със седалище и адрес: обл. Добрич, общ. Балчик, гр. Балчик, пл.”21-ви септември” № 6, на ос-
нование чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, 
във връзка с чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и заповед № 1412/07.12.2020 г. на кмета на Община 
Балчик,

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на държавни служители при следните условия:
Длъжност - Главен експерт Общински поземлен имот
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността - Главен експерт 
Общински поземлен имот:
- образователна степен - висше/бакалавър
 - професионален опит - 2  години
- ранг - IV младши
- предпочитана специалност - агрономство, растителна защита и агроекология, аграрна икономика.
2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Главен експерт „ОПФ” изпълнява следните задължения: Приема и окомплектова документите, доказващи собствеността 
на общината на земеделските земи и гори; Обработва и докладва преписките за отдаване под наем на земя и подгот-
вя документите, свързани с имотите - скици, решения, становища на кметовете и кметските наместници; Организира 
провеждането на процедурите по отдаване под наем, в съответствие с НОРПУРОИ на ОбС - Балчик; Извършва контрол 
по стопанисване на общинските имоти от ОПФ, извършва огледи и изготвя констативни протоколи за състоянието им, 
съвместно с други специалисти от общината; Изготвя информация в рамките на своята дейност за постъпили наеми от 
сключени договори за предоставени под наем общински земи; Изготвя протоколи от проверки по сигнали на коопера-
ции, арендатори и частни земеделски производители за настъпили природни бедствия - суша, наводнения, измръзване, 
нападение от неприятели и болести по селско - стопанските култури; Извършва проверки по молби и жалби на граждани 
за нарушени права на собственици на земеделски земи, във връзка с чл.34 от ЗСПЗЗ; Извършва проверки и констатира 
размера на щети, нанесени на селскостопанското имущество или продукция от недобросъвестни граждани; Изпълнява и 
други задачи, възложени от преките ръководители и кмета на общината
1.2. Минималният размер на основната заплата за длъжността се определя съобразно Приложение 1 към чл. 3, ал. 2 от 
Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и е 800 лв.
 /Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса 
кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Начин на провеждане на конкурсите:
1. Първи етап - комисия разглежда и проверява подадените документи за съответствие с обявените изисквания за съот-
ветната 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:
1. Заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от НПКПМДС;
2. декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3.,т.1 от НПКПМДС;
3. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспо-
собност, които се изискват за длъжността.
4. копия от официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж и за извършване на дейност в чужби-
на, доказващи продължителността и областта на професионален опит, при наличие на такива;
5. други документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации по преценка на кандидата.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник /обра-
зец на пълномощно- приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от НПКПМДС/.
Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се представят до 16.00 часа на 18.12.2020 г. на адрес: обл. Добрич, общ. Балчик, гр. 
Балчик, пл.”21-ви септември” № 6, стая № 204, Главен експерт ЧР лично от кандидатите или техни упълномощени пред-
ставители, всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа.
Лице за контакт: Албена Златева
Телефон за контакт: 057971049
Общодостъпно място на което ще се обявяват списъците и всички съобщения във връзка с конкурсите:
- електронната страница на Община Балчик - mayor@balchik.bg.


