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Емил Раданов, ст. специалист, отдел “Инвестиционна дейност и контрол”; Мария Кунева -
ст. специалист, отдел “Туризъм и екология”; Магдалена Георгиева - директор на Дирекция
„Местни данъци и такси, хуманитарни, стопански дейност и БФС“; Галя Славкова - техн.
сътрудник по проекта, по който се организира обществено обсъждане; Димитрин Димитров,
директор на Дирекция “ТЕМСЕ”, Михаил Димов, началник отдел “БФС” и главен счетоводител.

На 26.02.2015 година
се проведе публично об-
съждане на намерение
за поемане на дългосро-
чен  общински дълг  от
Община Балчик за фи-
нансиране  на  проекта
„Подобряване на турис-
тическите  атракции  и
свързаната с тях инфра-
структура на територи-
ята на Община Балчик”,
изпълняван по ОП „Ре-
гионално  развитие”
2007-2013 г. по ДБФП №
BG 161РО00/3.1-03/2010-
10/005 от 19.07.2012 г.

Изпълнението на про-
екта включва консерва-
ция, експониране, соци-
ализация и популяризи-

ране на Късноантична и
средновековна крепост
„Дионисополис” в  кв.
„Хоризонт”,  Архитек-
турен паметник „Мел-
ницата” , Теке „Ак Язъ-
лъ Баба -  Св. Атанас” в
с. Оброчище.  Общата
стойност на проекта е 5
539 370, 58 лв. с ДДС.

Консервацията и екс-
понирането на Късно-
античната и среднове-
ковна крепост „Диони-
сополис” в  кв. „Хори-
зонт” приключи и око-
ло нея се създаде чуде-
сен парк.  Очаква се  и
другите  два обекта  да
бъдат готови  за новия
туристически сезон.

Според правилата на
оперативна  програма
„Регионално развитие”
2007-2013 г. след старти-
рането на проектите на
бенефициентите  /в слу-
чая Община Балчик/, се
превеждат 20% от стой-
ността  на  сключения
договор.  Останалите
средства до  приключ-
ването на проекта тря-
бва да бъдат осигурени
от   Община  Балчик.
След внасянето на фи-
налния отчет Управля-
ващият орган на прог-
рамата  проверява  из-
пълнените  дейности,
верифицира  извърше-
ните разходи по тях и ги

възстановява.
По време на публич-

ното обсъждане бе обо-
снована необходимост-
та  Община Балчик да из-
тегли кредит от ФЛАГ /
Фонд за органите на ме-
стно самоуправление в
България/, с който да по-
крие разходите за прик-
лючване  на  проекта,
включващи  плащания
към изпълнителите.

Срокът на погасяване
на заема от фонд ФЛАГ
е 72 месеца, с възмож-
ност за предсрочно по-
гасяване изцяло или на
части, без такси за пре-
дсрочно погасяване.

/Б.Т./

Уважаеми съграждани,
На 7 март 2015 г. от 10 ч.

Центърът за обществена подкрепа – Балчик
отново отваря врати за своите малки приятели и

потребители.
Заедно ще проведем третото групово занимание под

надслов „Традиции и творчество“.
На  нашата среща ще се запознаем с празниците и

обичаите през март и заедно ще сътворим  интересни
предмети с традиционни мотиви.

Заповядайте!
За записвания: 0579/ 9 78 56 и 0888 88 59 09
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è âñå ñà íà âëàñò!
Преди повече от три

години,  по  време  на
предизборната  кампа-
ния, едни господа ходи-
ха по събранията на ПП
ГЕРБ  и ни  обещаваха
вярност  до гроб.  Вяр-
ност,  че ще  защитават
интересите ни, каквото
и да се случи през це-
лия 4-годишен мандат.

То бяха клетви, то бя-
ха заклинания, то бяха
обещания, че и най-го-
лемите песимисти  да
бяхме,  пак  щяхме  да
гласуваме  за  тях.  По
време на тяхното упра-
вление от небето – от
небитието щяха да по-
текат реки от пари, ре-
ки от мед и масло.

Избрахме  ги и  какво
излезе от тези господа –
техните  заклинания  и
обещания станаха една
голяма лъжа, а ние оста-
нахме с пръст в устата.

По време на предиз-
борната борба за Наро-
дно  събрание  и  г-жа
Манолова правеше па-
лачинките за  листите.
При едно от подхвърля-
нията на тигана, от дру-
гата страна изскочи пар-
тията „България без цен-
зура” во главе с г-н Ни-
колай Бареков.

И какво излезе? От не-
говата уста взеха да те-
кат реки от пари, реки
от масло, реки от мед.
На тази въдица се хва-
наха някои  от нашите
избраници, отказаха се
от всичките си обеща-
ния към нас, с други ду-
ми „Отивайте да пасе-
те, баламурници, таки-
ва прости сте били, из-
брали сте ни!”.

До тук – добре! Защо
след като ние сме ви из-
брали и се настанихте на
общинската ясла с наши-

те  гласове,  защо не  се
откажете от благините,
които получихте  чрез
нас, редовите избирате-
ли.  Но тук има още не-
що. Защо ръководство-
то на ПП ГЕРБ не излезе
поне с едно обикнове-
но  становище по  този
въпрос, защо не се дис-
танцира от въпросните
господа? Или тук се по-
втарят приказките,  кои-
то вървят в обществото:
„А, бе , остави ги наши-
те политици, те всички
в едно гърне …”

Уважаеми  избирате-
ли, наближават нови об-
щински избори.  Нека
добре си помислим ка-
кви съветници ще си из-
берем, защото след из-
бора им да не се повто-
ри същата история. Да
не стане пак да се сме-
ем ли, да плачем ли!

Тодор ДЖИЛЯНОВ

Åëåêòðîííà ïðîâåðêà
íà äàíú÷íè çàäúëæåíèÿ
От 24 февруари 2015

г. всички  физически и
юридически лица могат
да проверят задължени-
ята си за местни данъци
и такси в сайта на Об-
щина Балчик

(www.balchik.bg).
За целта е необходи-

мо те да знаят своя КИН
/Клиентски идентифика-
ционен номер/. До края
на седмицата ще започ-
не разпращането на ин-

формация до всички да-
нъчно задължени лица
чрез хартиен носител. В
документа  е  посочен
КИН, който граждани и
фирми трябва са съхра-
нят за бъдещи справки.
Клиентският номер мо-
же да бъде получен и ли-
чно от Общинска данъ-
чна служба на адрес: гр.
Балчик, пл. “21 септем-
ври” №6. В подкрепа на
своята стратегия за опа-

зване на околната среда
и с цел да бъдат съхра-
нени  ценни  природни
ресурси, след 2015 годи-
на  Община Балчик  ще
предоставя  информа-
ция за дължими данъци
и такси само по елект-
ронен път.

Сава ТИХОЛОВ,
Началник отдел

“Култура, протокол и
връзки с

обществеността”

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект
– изключителна  държавна собственост,  представляващ
морски плаж „Вили Чайка” в гр. Балчик.

Начална тръжна цена: 2 494 лв., без ДДС, за срок от
5  години.  Депозит  –  1 247 лв.  Цена  на  тръжната
документация – 500 лв.,  който  може  да  се  получи в
стая 223 на МРРБ.

Търгът ще се проведе на 16 март 2015 г. от 10:00 ч.
в сградата на МРРБ.

Пълната информация за търга е публикувана в интернет

страницата на МРРБ – www.mrrb.government.bg.
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“Âèëè ×àéêà”

Минималната работна  за-
плата от първия ден на нова-
та година става 360 лв., или с
20 лв.  повече от  тази  през
2014 г. От  1 юли  ще има още
едно увеличение с 20 лв. и така
през втората половина на  го-
дината ще достигне 380 лв.

По швейцарското правило,
което беше въведено минала-
та  година, от 1 юли ще има
увеличение  и  на пенсиите.
Формулата  взима предвид
инфлацията и ръста на  сред-
ния осигурителен доход  (или
около  2%),  като  в  закона  за
2015 г.  е  записано,  че мини-
малната пенсия за стаж се вди-
га от  154.5 лв. на  157.44 лв.

Възрастта за пенсионира-
не в най-масовата трета кате-
гория остава същата като през
2014  г.  -  при навършени  60
години  и 8  месеца от  жените
и  63  години  и 8 месеца  от
мъжете.  Изискваният  стаж
обаче се увеличава с 4 месе-
ца - до 35 години за жените и
38  години за мъжете.

Нови  минимални  осигу-
рителни  прагове  бяха дого-
ворени  за 42  икономически
дейности,  като  средното
увеличение е с 4.4% спрямо
2014  г.  За  останалите дей-
ности,  в  които  синдикатите
и  работодателите  не успяха
да се споразумеят,  държава-
та  наложи  увеличение  от
4%. От тази година е према-
хнат  необлагаемият праг от
340 лева  за трудови  доходи,
който въведе  правителство-
то  на  БСП и  ДПС.

За  самоосигуряващите  се
се  запазват  досегашните
прагове  спрямо  декларира-
ния  им  облагаем  доход  за
2013  г.:   до 5 400  лв.  -   420
лв.; до 6500 лв.  - 450 лв.; до
7500 лв.  -  500 лв.;  над  7500
лв.  -  550 лв.  За  тези,  които
не  са извършвали  дейност

Àäìèíèñòðàòèâíà ãðàìîòíîñò çà ãðàæäàíèòå
през  2013  г.  или  започват
да  се осигуряват  през 2014
г. или  2015  г.  прагът  е ми-
нималният от 420 лв. на ме-
сец.  Промяна в Кодекса  за
социалното  осигуряване
въвежда и ново задължение
за  самоосигуряващите  се
при  довнасянето на  осигу-
рителни вноски в края на от-
четната  година.  За  разлика
от  преди,  тези от  тях, които
са избрали  да се осигуряват
и  за фонд  “Общо  заболява-
не  и  майчинство”, ще дъл-
жат допълнително и  за този
фонд  в  края на  годината.

Осигурителният доход  за
земеделците и  тютюнопро-
изводителите  става  300 лв.
на месец при  240  лв.  през
миналата  година.

Максималният осигурите-
лен доход за всички, заети на
трудов  и/или граждански  до-
говор, се увеличава от  2400
лв. през 2014 г.  на 2600 лв.

Безспорно най-обсъжда-
ното и  противоречиво ре-
шение на  новото  правител-
ство  беше промяната в мо-
дела на пенсионното  оси-
гуряване.  Според  новия
член 4б в преходните и зак-
лючителни  разпоредби на
бюджета за ДОО  за 2015  г.,
хората  родени  след  31 де-
кември  1959  г.,  които  за
пръв път  започват  работа,
трябва да  изберат дали  да
се осигуряват  за втора  пен-
сия  в  универсален  пенсио-
нен  фонд или да  разчитат
единствено на солидарния
фонд  в НОИ. Вноските са в
размер  на 5%  от брутната
заплата при  съотношение
2.8%  за сметка на  осигури-
теля и 2.2% за сметка на оси-
гуреното лице.  Изборът  се
прави  еднократно  в  рамки-
те на година и  без право на
отказ.  Според  закона оне-

зи,  които вече  се осигуря-
ват в  универсалните фондо-
ве,  също могат  еднократно
да прехвърлят парите  си  в
НОИ,  а  редът  и  срокът  за
това  ще определи Минис-
терският  съвет.

Заради  шума,  който пре-
дизвика поправката, финан-
совият министър Владислав
Горанов  обеща  до края на
март да се направят още про-
мени  по  текста, които да да-
ват право на повторен избор.
Онези,  които  започнат първа
работа през  следващите  дни
- а това важи най-вече за мла-
дите  хора,  ще бъдат  осигу-
рени само в НОИ. Реформа-
торският блок вече даде зая-
вка, че ще внесе промени още
в първите дни  на януари.

Няма промяна в процен-
тите на осигурителните вно-
ски  за фонд  “Пенсии”. Те са
17.8% за родените преди 1
януари  1960  г.  при  запазено
съотношение  от  9.9%  за
сметка на  работодателя  и
7.9%  за сметка на  работни-
ка; и  12.8% за хората, роде-
ни  след 31 декември 1959  г.
-  при  съотношение 7.1  към
5.7%. Няма промяна в  съот-
ношението между работода-
тел и  работник - 60 към 40 -
и  за останалите осигурител-
ни рискове,  както  и  размера
на  вноските  за тях.

Запазва  се и  режимът на
изплащане  на  паричните
обезщетения за временна не-
работоспособност  от  рабо-
тодателя   първите  три  рабо-
тни дни  се изплащат от  ра-
ботодателя  в размер 70% от
среднодневното  брутно  въз-
награждение,  а от четвъртия
работен ден на  настъпване
на  неработоспособността
от  НОИ. Запазва  се също и
дневният минималния раз-
мер  на  обезщетението  за

безработица    7.20 лв.
От  тази  година  работода-

телите отново имат право да
удържат  10%  данък  върху
доходите на служителите си,
получени извън  трудовия
договор,  за последните  три
месеца  от  годината. Прави-
лото  хората сами  да покри-
ват този  данък на  следваща-
та  година беше с цел  да мо-
гат да ползват отстъпката до
10  февруари. Промяната  в
Закона за данъците върху до-
ходите на  физическите лица
вече предвижда хората с из-
вънтрудови доходи  да могат
да избират дали данъка за ок-
томври-декември да им  се
удържа от  работодателя  ка-
кто е за всички останали ме-
сеци през годината, или как-
то  досега  -  да  го декларират
през следващата година и са-
мите те да го платят.

Обезщетението за майчин-
ство  през втората  година от
раждането остава  340 лв.,  и
също така се  запазва макси-
малният  период  на отпуска
от 410 дни. От днес обаче се
променя начинът на опреде-
ляне на обезщетението в пър-
вата  година след раждането.
Досега  то  се  изчисляваше
върху дохода  на  майката  за
последните 18 месеца  преди
излизането  по майчинство,
но  сега  периодът се увели-
чава на  24 месеца.

Семействата с до три  де-
ца  ще могат да ползват  да-
нъчни  преференции  през
2015  г.  С  200  лева  ще  се
намалява  годишната данъ-
чна основа  на  единия  ро-
дител  и  съот ветно  ще  се
плаща  с 20 лева по-малко
данък  за  едно дете.  За две
деца намалението  на  данъ-
чната  основа  ще  е  400 ле-
ва,  а за  три  -  600 лева.

/Продължава на стр. 5/




