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На 26 октомври Димитровден, църквата в нашето село има патронен празник. Както всяка 
година той беше отбелязан със служба и курбан за здравето на всички християни. 
Празничния ден завърши в салона на читалището с невероятния концерт на ансамбъл “Добру

джа”.                                                                                                           Фото: Дияна ДИМИТРОВА

В навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители, издателство „Морски свят Варна”в В навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители, издателство „Морски свят Варна”в 
лицето на Петър Тодоров, подари на балчиклии книга, разказваща за известния възрожденски лицето на Петър Тодоров, подари на балчиклии книга, разказваща за известния възрожденски 
род Тиневи и Раковски, които са живели в нашата околия.                              Фото: Боян ТОМОВрод Тиневи и Раковски, които са живели в нашата околия.                              Фото: Боян ТОМОВ
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Във връзка с одобрено проектно предложение  на Община Балчик Във връзка с одобрено проектно предложение  на Община Балчик 
„Осигуряване на топъл обяд на най-нуждаещите се лица от общи-„Осигуряване на топъл обяд на най-нуждаещите се лица от общи-
на Балчик“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финан-на Балчик“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ №  BG05FMOP001-3.002  „Осигуряване на топъл обяд сова помощ №  BG05FMOP001-3.002  „Осигуряване на топъл обяд 
– 2016“  на Оперативна програма за храни и/или основно мате-– 2016“  на Оперативна програма за храни и/или основно мате-
риално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-риално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-
нуждаещите се лица 2014-2020,нуждаещите се лица 2014-2020,
информираме всички лица, попадащи в следните целеви групи: информираме всички лица, попадащи в следните целеви групи: 
- Лица и семейства на месечно подпомагане, по реда и условията - Лица и семейства на месечно подпомагане, по реда и условията 
на чл.9 от Правилника за прилагане на закона за социално подпо-на чл.9 от Правилника за прилагане на закона за социално подпо-
магане; магане; 
- Лица с доказана липса на доходи и близки, които се грижат за - Лица с доказана липса на доходи и близки, които се грижат за 
тях, установено от дирекция „Социално подпомагане“ – Балчик;тях, установено от дирекция „Социално подпомагане“ – Балчик;
- Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални - Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални 
пенсии  - за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, на-пенсии  - за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, на-
следствени пенсии,пенсии, несвързани с трудова дейностследствени пенсии,пенсии, несвързани с трудова дейност
че могат да подадат молби за ползване на услугата „Топъл обяд“ че могат да подадат молби за ползване на услугата „Топъл обяд“ 
от 2 ноември 2016 г.  до 16.00 часа на  18 ноември 2016 г. в сградата от 2 ноември 2016 г.  до 16.00 часа на  18 ноември 2016 г. в сградата 
на общинска администрация – Балчик.на общинска администрация – Балчик.
Топлият обяд ще бъде предоставян от ”Домашен социален пат-Топлият обяд ще бъде предоставян от ”Домашен социален пат-
ронаж“ Балчик за периода   1 декември 2016 г.  –  30 април  2017 г.  ронаж“ Балчик за периода   1 декември 2016 г.  –  30 април  2017 г.  

В навечерието на 1 ноември ОБЩИНА БАЛЧИКОБЩИНА БАЛЧИК
          

набира кандидати за работа по програма „Старт на кариерата“.  набира кандидати за работа по програма „Старт на кариерата“.  
До 18 ноември 2016 г. включително в бюрата по труда се приемат До 18 ноември 2016 г. включително в бюрата по труда се приемат 
документи на младежи на възраст до 29 години, ненавършени до документи на младежи на възраст до 29 години, ненавършени до 
18.11.2016 г. включително, с висше образование и без трудов стаж 18.11.2016 г. включително, с висше образование и без трудов стаж 
по специалността, които желаят да започнат работа в централ-по специалността, които желаят да започнат работа в централ-
ни ведомства, областни и общински администрации. Работните ни ведомства, областни и общински администрации. Работните 
места в Община Балчик са три, като едното е в Дирекция „Мест-места в Община Балчик са три, като едното е в Дирекция „Мест-
ни данъци и такси, хуманитарни и стопански дейности и БФС“, ни данъци и такси, хуманитарни и стопански дейности и БФС“, 
Отдел „Бюджет, финанси и счетоводтсво“, а другите две са в Отдел „Бюджет, финанси и счетоводтсво“, а другите две са в 
Дирекция „Tуризъм, еврофондове, международно сътрудничество, Дирекция „Tуризъм, еврофондове, международно сътрудничество, 
екология“. Изискванията към кандидатите за професионални на-екология“. Изискванията към кандидатите за професионални на-
правления и специалности са следните:правления и специалности са следните:
- за Отдел „Бюджет, финанси и счетоводтсво“ се изисква про-- за Отдел „Бюджет, финанси и счетоводтсво“ се изисква про-
фесионално направление Икономика по някоя от специалностите фесионално направление Икономика по някоя от специалностите 
Счетоводство,Счетоводство и контрол, Финанси,  Счетоводство Счетоводство,Счетоводство и контрол, Финанси,  Счетоводство 
и одит, Финанси и банково дело, Маркетинг,Маркетинг и менидж-и одит, Финанси и банково дело, Маркетинг,Маркетинг и менидж-
мънт, Публични финанси, Икономика, Одит.мънт, Публични финанси, Икономика, Одит.
- за дирекция „Tуризъм, еврофондове, международно сътрудни-- за дирекция „Tуризъм, еврофондове, международно сътрудни-
чество, екология“ изискванията са някое от следните професио-чество, екология“ изискванията са някое от следните професио-
нални направления: Политически науки, Право, Туризъм, Админи-нални направления: Политически науки, Право, Туризъм, Админи-
страция и управление, Биологически науки; и някоя от следните страция и управление, Биологически науки; и някоя от следните 
специалности: Европеистика, Европейски проекти, Право, Тури-специалности: Европеистика, Европейски проекти, Право, Тури-
зъм, Управление на туризма, Маркетинг, Публична администра-зъм, Управление на туризма, Маркетинг, Публична администра-
ция, Управление на проекти, Управление на селските райони, ция, Управление на проекти, Управление на селските райони, 
Екология,Екология и опазване на околната среда, Мениджмънт на Екология,Екология и опазване на околната среда, Мениджмънт на 
туризма.туризма.
Допълнително кандидатите трябва да имат компютърна гра-Допълнително кандидатите трябва да имат компютърна гра-
мотност и да владеят Английски език.мотност и да владеят Английски език.
Пълният списък на обявените работни места по процедурата, ус-Пълният списък на обявените работни места по процедурата, ус-
ловията и необходимите документи за кандидатстване могат да ловията и необходимите документи за кандидатстване могат да 
се намерят на Интернет страницата на Агенцията по заетост-се намерят на Интернет страницата на Агенцията по заетост-
та: https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/, та: https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/, 
както и на информационните табла във всички бюра по труда.както и на информационните табла във всички бюра по труда.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
БАЛЧИКБАЛЧИК
ПОКАНАПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, на 2 ноември 2016 г. от На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, на 2 ноември 2016 г. от 
9.00 ч. в залата на Общинска администрация, I етаж, ще се прове-9.00 ч. в залата на Общинска администрация, I етаж, ще се прове-

де заседание  на Общински съвет – Балчик, при следния де заседание  на Общински съвет – Балчик, при следния 
ДНЕВЕН РЕД:ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна за приемане на Правилник за организацията и дей-1.Докладна за приемане на Правилник за организацията и дей-
ността на Общински съвет – Балчик, неговите комисии и взаимо-ността на Общински съвет – Балчик, неговите комисии и взаимо-
действието му с Общинска администрация.действието му с Общинска администрация.
Вносител: Ася Христова – общински съветникВносител: Ася Христова – общински съветник
2.Избор на ръководства и членове на Постоянни комисии към Об-2.Избор на ръководства и членове на Постоянни комисии към Об-
щински съвет Балчик.щински съвет Балчик.
Вносител: Ася Христова – общински съветникВносител: Ася Христова – общински съветник

Илиян СТАНОЕВИлиян СТАНОЕВ
Председател на ОбС - БалчикПредседател на ОбС - Балчик

Рекорден брой държави на балканиадата по 
бадминтон в Албена

Рекорден брой държави 
ще се включат в Балкани-
адата по бадминтон за ве-
терани, която ще се прове-
де в началото на ноември 
във ваканционно селище 
Албена. Осем страни са 
потвърдили участие. Това 
са Румъния, Турция, Сър-
бия, Гърция, Хърватска, 

Молдова, Македония и 
България. Страната ни ще 
бъде представена от над 
40 състезатели.

„Изненадан съм от инте-
реса към първенството 
при ветераните в Бълга-
рия, което ще бъде от 3 до 
6 ноември. Досега винаги 

по 4-5 държави участва-
ха, но този път техният 
брой стигна 8. Осем са и 
отделните възрастови гру-
пи при мъжете и жените, 
като първата категория е 
35+, а отделните групи са 
през 5 години. Най-въз-
растните участници ще 
бъдат между 65 и 69 годи-

ни“, заяви проф. д-р Пю-
зант Касабян – президент 
на Балканската федерация 
по бадминтон и председа-
тел на родната ни центра-
ла, която през последните 
години бележи сериозен 
подем.
Всички срещи ще се иг-
раят в спортната зала, а 
церемонията по награж-
даването ще бъде на 5 но-
ември.
Касабян не пропусна да 
похвали домакините, при 
които тази година бяха 
проведени лагер на на-
ционалите и срещи от 
първенството на „Б“ гру-
па. Предстоящата Балка-
ниада е трето мероприя-
тие на бадминтонистите в 
Албена за годината. НДТ


