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Започна подаването на предварително 
попълнените декларации за доходите на 

физическите лица 
Предварително попълне-
ните декларации за обла-
гане на доходите на физи-
чески лица са достъпни от 
16.03.2021 г. в портала за 
е-услуги на Националната 
агенция за приходите. По-
требителите, които имат 
персонален идентифи-
кационен код (ПИК) или 
квалифициран електронен 
подпис (КЕП), вече ще 
имат достъп до въведената 
информация за получени 
от тях доходи от трудови 

правоотношения, граждан-
ски договори и хонорари, 
субсидии, изплатени на зе-
меделски производители, 
доходи от наем за имоти, 
чиито наематели са юри-
дически лица. За първи 
път ще бъдат включени 
още данни за получени 
суми от наложени платежи 
и информация за продаж-
ба на моторни превозни 
средства, които са били 
собственост на декларато-
ра по-малко от 12 месеца. 

Преди да потвърдят по-
пълнената декларация, е 
необходимо потребителите 
да я прегледат внимателно, 
да я допълнят или кориги-
рат, ако това е необходимо. 
Данъчната кампания за 
деклариране на доходите, 
получени от физическите 
лица през 2020 г. приключ-
ва на 5 май. От агенцията 
уточняват, че ПИК може 
да бъде получен от всеки 
офис на НАП в страната - 
бързо, безплатно и безсроч-

но, само срещу документ 
за самоличност и подаване 
на заявление по образец, 
което може да се изтегли 
от интернет страницата 
на Агенцията http://www.
nap.bg/, или да се получи 
в Салона за обслужване 
на клиенти. Получаване на 
кода става лично, във всеки 
офис на НАП, чрез изрично 
упълномощено с нотариал-
но заверено пълномощно 
лице или от изрично посо-
чено в заявлението лице. “

 На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-

Балчик и Заповед №332/22.03.2021г.на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК
ОБЯВЯВА 

откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно 
наддаване с  предмет“Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части 
от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне 
на 2 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 2,20 кв. м., гр. 
Балчик, за срок от 3 год.“

1.Цел на търга:Отдаване под наем на части от имоти за поставяне на рекламно 
– информационни елементи:
т.1.1. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.131 по 
кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ 
брой рекламно- информационен елемент с площ1,10  кв.м.
т.1.2. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.131 по 
кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ 
брой рекламно- информационен елемент с площ1,10  кв.м.
Отдадената под наем част от общински имот, публична-общинска 
собственост е за  поставяне на рекламно –информационен елемент.
2. Начална годишна наемна цена:
По т.1.1. за площ  от 1,10 кв.м.  в размер на 54.45 лв. / петдесет и четири лева и 
четиридесет и пет стотинки / без ДДС.
         По т.1.2. за площ  от 1,10 кв.м.  в размер на 54.45 лв. / петдесет и четири 
лева и   четиридесет и пет стотинки / без ДДС.
Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена;
3. Срок на договора: 3/три / години;
След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да 
използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение –за                                       
поставяне на рекламно-информационен елемент.
4. Закупуване на тръжната документация – 12.00 лв. /дванадесет лева/ с 
включен ДДС, всеки работен ден от 26.03.2021г. до 15.00 часа на 09.04.2021г. от 
касата на ОбА – Балчик;
5. Краен срок за приемане на депозит за участие – до 15.00 часа на 09.04.2021г.;
6. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга– 15.30 часа на 
09.04.2021г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл.”21-септември” № 
6.
7. Търгът ще се проведе на 13.04.2021г. от 10.00 ч. в  зала на І –ви етаж в 
сградата на Община Балчик.
Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел “Образование, 
хуманитарни, социални и стопански дейности”, след предварителна уговорка 
и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в 
ОбА - Балчик.

Лице за контакт:  Силвия Николова – 
гл.специалист наеми  0579 7 10 54                                                                                                           

Старт на приема на заявления за 
съфинансиране на застраховки на 

селскостопанска продукция
От 15 март 2021 г. зе-
меделските стопани 
могат да кандидат-
стват в териториалните 
структури на ДФ „Зе-
меделие“ по схемата за 
подпомагане „Помощ 
за съфинансиране на за-
страхователни премии 
при застраховане на 
селскостопанска про-
дукция“. Приемът ще 
продължи до 30 юли. 
Срокът за предоставяне 
на застрахователните 
полици в Областните 
дирекции на ДФЗ е 31 
август. Договорите ще 
бъдат сключени до 20 
работни дни след пре-
доставяне на полиците 
в териториалните зве-
на на ДФ Земеделие“, 
а средствата ще се из-
платят до 10 работни 
дни след сключване на 
договора с Фонда. Фи-
нансовият ресурс по 
помощта е 5 млн. лева. 
Информираме земедел-
ските стопани, че пора-
ди зачестилите небла-
гоприятни климатични 
условия през последни-
те години, зърнените и 
маслодайни култури за 
първи път влизат в об-
хвата на схемата. От на-
стоящата година за под-
помагане по помощта 
могат да кандидатстват 
и стопани, отглеждащи 
пшеница, ечемик, царе-
вица, слънчоглед и ра-
пица. Бенефициери по 
схемата могат да бъдат 
земеделски стопани, от-
глеждащи: овощни кул-
тури над 0.5 ха и срок на 
експлоатация на насаж-
денията под 20 години; 
зеленчукови култури 
отглеждани в оранже-
рии над 0.1 ха; зелен-
чукови култури над 0.3 
ха; етерично-маслени 

култури над 0.5 ха; тю-
тюн над 0.1 ха.; зърнени 
култури над 3 ха; масло-
дайни култури над 3 ха. 
Земеделските стопани, 
отглеждащи зърнени и 
маслодайни култури се 
подпомагат за първите 
2 000 ха от площите си. 
Максималният размер 
на подкрепата, която 
може да получи един 
фермер, който отглежда 
овощни, зеленчукови, 
етерично-маслени кул-
тури и тютюн е до 65% 
от стойността на застра-
хователната премия. Су-
мата за подпомагане e до 
195 лв./ха при размер на 
застрахователната пре-
мия от 300 лв./ха. Сто-
паните, които застрахо-
ват зърнени (пшеница, 
ечемик и царевица) и 
маслодайни култури 
(слънчоглед и рапица), 
могат да получат до 
35% от стойността на 
застрахователната пре-
мия. Размерът на под-
помагане е до 21 лв./ха 
при размер на застрахо-
вателната премия от 60 
лв./ха. На съфинансира-
не подлежат полици, из-
дадени след подаване на 
заявление за подпомага-
не. Целта на помощта е 
насърчаването на земе-
делски стопани, малки 
и средни предприятия, 
които произвеждат пло-
дове, зеленчуци, ете-
рично-маслени, зърне-
ни (пшеница, ечемик и 
царевица), маслодайни 
култури (слънчоглед и 
рапица) и тютюн до-
броволно да застрахо-
ват продукцията срещу 
неблагоприятни клима-
тични събития. На сай-
та на ДФ „Земеделие“ 
са публикувани указа-
нията.

Читалището в с.Черногор, 
Тутраканско с одобрен проект
Популяризиране на фолклорното и 

културноисторическото наследство е 
основната цел. Ще бъде отпечатана и 
книгата “Черногор - историческа памет за 

роден край”
Подписан е Договор за 
предоставяне на без-
възмездна финансова 
помощ по Програма за 
развитие на селските 
райони за периода 2014 
- 2020 г., съфинансирана 
от Европейския земедел-
ски фонд за развитие на 
селските райони. Безвъз-
мездната финансова по-
мощ се предоставя за ре-
ализирането на одобрен 
проект по мярка 19.05. 
„Проучване, съхраня-
ване и оползотворяване 
на природните ресурси 
и културното наслед-
ство на територията на 
общините Главиница и 
Ситово “ от Стратеги-
ята за ВОМР на Сдру-
жение „МИГ Главиница 
- Ситово Крайдунавска 
Добруджа” на Народно 
читалище „Янко Забунов 
1957“, с. Черногор. 
Проектните дейности 
предвиждат закупуване 
на облекла /носии/ за 
български и турски фол-
клорни състави към НЧ 
„Янко Забунов - 1957“, 
село Черногор, обезпе-
чаващи провеждането на 
различни културни съ-
бития. Читалището като 
културна институция 
отделя особено внима-
ние за любителското ху-
дожествено творчество, 
с цел да съхрани уникал-
ността на българските и 
турските традиции, бо-
гатството на песенното 
творчество и ритъма на 
танците. Усилията на 
читалищното ръковод-
ство винаги са били на-
сочени към опазването 
на културно - историче-
ското наследство на чер-
ногорци. В тази връзка 
проектът предвижда и 
отпечатване на книгата 
„Черногор - историческа 
памет за роден край“, 

от която подрастващи-
те, жителите и гостите 
на Черногор ще могат 
да почерпят от духа на 
миналото и затвърдят 
народностното си само-
съзнание. 
За тези културни намере-
ния на секретаря на чи-
талище „Янко Забунов” в 
с.Черногор научихме на 
конференцията „За етно-
логията на българите” в 
рамките на МФ „Българ-
ско наследство” Балчик, 
България, 2015-2020 г., 
а за събирателската кра-
еведска  дейност на г-жа 
Марияна Нацова знаем 
от г-н Кръстьо Кръстев, 
бивш кмет на град Бал-
чик, роден в Черногор, 
веднага след насилстве-
ното преместване на 
северодобруджанци в 
Тутраканския и Силис-
тренски край. 
С читалището се запоз-
нахме на 24 октомври 
2020 г., когато членове на 
Сдружение „Българско 
наследство” от Балчик, 
посетихме с.Черногор, 
за да видим родното село 
на много балчиклии, по-
срещнати и подкрепени 
да изкарат първата и по-
нататъшни сурови зими 
в Южна Добруджа. Тук 
усетихме, че витае още 
духът на поета Пеньо 
Пенев, живял и работил 
в Черногор.
С каквото можем, ще по-
могнем, за да се изпълни 
проектът на „МИГ Гла-
виница - Ситово Крайду-
навска Добруджа” и На-
родно читалище „Янко 
Забунов 1957“, с. Черно-
гор. 

Маруся КОСТОВА
Директор на Междуна-
родния форум „Българ-

ско наследство” Балчик, 
БългарияВъзстановена е дейността на 

ферибота Силистра - Кълъраш
Тежкотоварният трафик 
за фериботния терминал 
между Силистра и румън-
ския град Кълъраш ще 
преминава извън град Си-
листра. За повишаване на 
безопасността на движе-
нието, опазване чистотата 
на въздуха и намаляване 
на шума в града тежко-
товарните автомобили, 
идващи по път II-71 До-
брич - Силистра, път I-7 
Шумен - Силистра и път 
II-21 Русе - Силистра, се 

насочват по обходния път 
на Силистра към терми-
налния комплекс. Новата 
организация на движе-
нието на тежкотоварните 
камиони над 3,5 тона е 
във връзка с възобновява-
нето на дейността на фе-
рибота между Силистра и 
румънския град Кълъраш. 
Досега целият трафик 
преминаваше през ГКПП 
„Силистра-Остров“, кой-
то е в самия град. През 
ГКПП „Силистра-Ос-

Средната цена на горивата отново 
мина границата от 2 лева 

Поскъпването на бензина 
у нас е с 11 стотинки за 
месец. Средната цена от-
ново мина границата от 2 
лева. Тя е най-висока от 
близо година насам, или 
от 22 март 2020 г. Годи-
на преди това зарежда-
хме А95 на нива от около 
2.20 лева, след което - със 
старта на пандемията как-
то у нас, така и в чужбина, 

последва сериозен спад, 
заради намаленото пъту-
ване. Най-евтино зареж-
дахме през юни - на нива 
от около 1.68 лева за ли-
тър, докато сега средната 
цена отново мина грани-
цата от 2 лева. Само през 
последния месец поскъп-
ването на бензина у нас е 
от 0.11 лева, като при ди-
зела се отчита нарастване 
със същия темп. 

Предлагаме Ви:
*МАНИКЮР * ПЕДИКЮР
* НОКТОПЛАСТИКА
* ПОЧИСТВАНЕ НА ВЕЖДИ
* ЛИЦЕВ МАСАЖ *  КОЛА МАСКА
* АПАРАТНО ПОЧИСТВАНЕ НА ЛИЦЕ
Студио за красота „Кокона” 


