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Проект „Заетост  за теб”
 подкрепя работодатели и безработни с механизми, 

облекчаващи последствията от Ковид-кризата 
Проект „Заетост за теб“ е насочен към реинтеграция на безработни 
лица, останали без работа заради разпространението на COVID-19. 
Целта му е и да окаже навременна подкрепа на работодателите за нае-
мане на безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост. Две 
са страните на дейностите – по-бързо възстановяване на икономиче-
ските и производствени процеси в предприятията, както и намаляване 
броя на регистрираните безработни в Дирекция Бюро по труда /Д БТ/. 
Проектът „Заетост за теб“ е в съответствие с Приоритетна ос /ПО/ 1 на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020” 
за подобряване на достъп за заетост и качествени работни места. Бю-
джетът на проекта е 160 000 000 лв., от които е определена национал-
на квота в размер на 50  000  000 лв. С тях ще се подпомогнат сектори 
като: „ Хотелиерство и ресторантьорство“, „Туристическа агентска и 
оперативно дейност“ и други дейности, свързани с пътувания и ре-
зервации. 
„Заетост за теб” дава възможност да се подпомогнат и работодатели от 
други допустими сектори, средствата ще бъдат отново разпределени 
на квотен принцип по области, според равнището на безработицата 
и броя на новорегистрираните лица след 13 март 2020 г.и съответния 
брой работодатели в съответната област. Допустимите работодатели, 
с изключение на общинските предприятия по чл.52 от Закона за об-
щинската собственост, попадат в обхвата на приложеното поле на Ре-
гламент 1407/2013г., публикуван в Официален вестник на ЕС от 20 де-
кември 2013 г. Съгласно регламент 1407/2013 г., максималният размер 
на помощта „де минимис“ е левовата равностойност на 200 000 евро 
или 391 166 лв. При явяване на остатъчен ресурс от дадена община, 
той ще бъде допълнително разпределен към друга област. 
В проекта могат да участват работодатели, регистрирани по Търгов-
ския закон /ТЗ/, Закона за кооперациите, вкл.и общински предприятия 
по ТЗ /чл.51,ал.2,изр.1 ЗОС/, работодатели, регистрирани по Закона 
за юридическите лица с нестопанска цел, работодатели, регистрирани 
по Закона за народните читалища, и работодатели,общински предпри-
ятия по чл.52 от ЗОС.

БТ

В Община Балчик се открива 
нова социална услуга 

„Асистентска подкрепа”
Нова социална услуга се създава в Община Балчик от  01.01.2021 
г. - „Асистентска подкрепа”. Тя е държавно-делегирана дейност. 

Асистентската подкрепа ще обезпечи дейностите по предоставянето на грижа 
в домашна среда. Услугата ще допълва останалите социални услуги, които се 
предоставят на територията на Община Балчик за грижа на нуждаещи се лица 
в домашна среда. Ще се даде възможност на лица, които не попадат в обхвата 
на Механизъм лична помощ или други социални услуги предоставяни по про-
екти от Община Балчик, да бъдат обгрижени и подпомогнати в ежедневните им 
дейности от лица наети като „социални асистенти”.
Новата услуга се създава след промени в нормативната уредба, влезли в сила с 
новия Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона 
за социалните услуги /ППЗСУ/, които очертават водещата роля на общините 
за провеждане на държавната политика в социалната сфера. Съгласно техните 
разпоредби това е специализирана социална услуга, която включва подкрепа 
от социален асистент за самообслужване; движение и придвижване; промяна и 
поддържане на позицията на тялото; изпълнение на ежедневни и домакински 
дейности; комуникация.
Осигуреният финансов ресурс, предоставен на Община  Балчик с държавния 
бюджет за 2021 г. ще даде възможност на 46  потребители да ползват почасови 
услуги в домашна среда, съобразени с индивидуалните им потребности от 17 
лица на длъжност „Социален асистент”.
Асистентската подкрепа ще се предоставя на деца/лица от следните целеви 
групи:
• лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които 
нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
• деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с опре-
делена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигу-
ряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в 
домашна среда по реда на друг закон.
От 14.01.2021 г. община Балчик стартира прием на заявления-декларации за 
включване на потребители в социалната услуга и заявления-декларации за 
желаещи да бъдат наети като „социални асистенти” и „социални работници”, 
които да администрират услугата.
Желаещите да се включат могат да посетят общинска администрация с  адрес: 
гр.Балчик, пл. „21-ви септември” №6, или Домашен Социален Патронаж на ул. 
Варненска” №2, за да подават заявление-декларация всеки работен ден от 8.00 
часа до 16:30 часа.
Информация можете да получите и на телефони: 0895 554 028 Нели Иванова
По подадените заявления ще бъдат изготвени индивидуални оценки от служи-
тели на Община Балчик. Насочването за ползване на асистентска подкрепа, 
контролът върху дейността на асистентите и отчитането на услугата ще се из-
вършва от общината. Предоставянето на асистентската подкрепа ще се орга-
низира по начин, позволяващ комплексно предоставяне на различните видове 
социални услуги в домашна среда.

С какво ще живеем, ако няма такива хора?
Представяме Ви Димитър Никифоров със стихосбирката „За 
честта на единака”

Димитър Никифоров е  
всъщност една струна, 
която веднъж ударена е 
поет, втори път ударена - 
художник. Отгоре на туй е 
и електроженист. 
Митко е зарадвал за пър-
ви път своите родители 
на 6 ноември 1968 г. в с. 
Крушовица, Врачанско, 
отишъл в София с второ-
класен влак, за да стане 
първокласен изразител на 
човешките чувства, из-
пълнили душите ни. 
В неговата поезия има 
изящност, подредена пре-
лест, явна красота и скрита 
загадъчност. Това е мъдро 
съчетано и в поредната му, 
пета, стихосбирка, със за-

главие “За честта на еди-
нака”. Отново оригинален 
в изказа. Защото само сво-
бодата предлага истината 
и отхвърля покорността, 
като излишна дреха. Това 
проличава още в “Разпоз-
наване на любовта”:
Измислица вечна - Любов 
многолика!
Реалност в очите на зряло 
момиче.
Едва ли без теб да живея 
ще свикна,
 щом още до болка и свя-
тост обичам!
Затова и човекът е по-сло-
жен от Вселената. Само 
в неговите стихове се 
откроява светлосянката, 
силата на пропорцията, 

съразмерност на неговото 
усещане за реалност.
“ От лоша дума песен не 
става” е казал народът. И 
авторът продължава тра-
дицията, непропускайки 
ролята на любимата в “Бе-
лег от жена”:
...Свиквай, поете, всичко е 
плява.
Полъх нетраен и бели пет-
на.
Прах ще покрие днешната 
слава,
 лава помпейска и вик по 
жена.
Откровен в стиховете си, 
никога лекомислен, както 
с електрожен в ръка, така 
и с перото си. Застанал 
пред своя отворен про-
зорец, поетът гледа как в 
него се втурват, подобно 
гларуси, хубавите имена 
на най-верните негови 
близки. Четем ги в “Сред-
ногорско пристанище”, 
посветено на приятелите 
на в-к “ Балчишки теле-
граф”- Любен Чаталов и 
Камелия Кондова. Тя пък 
е моя любимка и все се 
надявах да каже, че „Бай 
Георги има тъжни рамене” 
е написала заради мен, но 
тя отрича и казва, че е съ-
бирателен образ.
Димитър Никифоров ди-
ректно нарежда, а не го 
увърта като мен:
...Тих пристан, където 
след вятър да спра,
преборил на халите сед-
мия вал.
От Добруджа равна си 
имам сестра,
 а в Мирково брат ми легло 
е постлал...

В живота срещаме труд-
ности, а свобода има само 
в изкуството. 
Много хора пеят за свобо-
да, но малцина се чувст-
ват свободни. Наш Митко 
е сред първите. Това ни 
подсказва, че е подреден 
за един безкористен труд 
и е добър пример за все-
отдайност. Думите му 
търсят и пространството, 
и дистанцията, за да вле-
зе в контакт с читателя. 
Нещо, като инстинкт за 
интимност. Намагнитени-
те посоки на неговото въ-
ображение намират свои-
те сияния и са като хора, 
които вечно се търсят. 
Вярвам, че е чел писаната 
в Египет през 1300 г. пр. 
Хр. “ Прослава за писари-
те”:
“По добре книга създай,
 отколкото яка стена,
отколкото дом
или гробница на Запад от 
Нил.”
 Това е финалното поже-
лание на Димитър Ники-
форов: 
“ Писар стани-за да се 
помни и твоето име!”

Но аз ще запомня поетова-
та гордост, която прозира 
във всичките му стихове:

Днес няма как през смях 
да ме обидят
завързани на къс синджир 
профани – 
каишка не стои на вълча 
шия,
а те в покорство гаснат не 
от лани…
Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

Цените на винетките остават 
непроменени, глобите – солени

Цените на е-винетките 
остават непроменени през 
2021 г., стана ясно в края 
на миналата година. Соб-
ствениците или водачите 

на леки автомобили ще 
могат да закупят годишна-
та на цена, както и досега 
от 97 лв., тримесечната - 
за 54 лв., месечната – за 

30 лв., седмичната - за 15 
лв., и уикенд винетката за 
10 лв.
 През януари и февруари 
2021 г. изтича срокът на 
над 800 хил. годишни е-
винетки за леки автомо-
били. Шофьорите могат 
да проверят валидността 
на електронната винетка 
на сайта www.bgtoll.bg и 
мобилното приложение 
БГТОЛ. Предвид епиде-
миологичната обстанов-
ка с Ковид-19, от АПИ 
апелират  потребителите 
при купуване на е-винет-
ка да използват двете оп-
ции. Електронни винетки 
могат да бъдат купени и 
през останалите канали 
за продажба на АПИ – 

на гише срещу плащане 
в брой или чрез терми-
нал за самотаксуване – с 
карта. Гишета има на 13 
контролно-пропускателни 
гранични пункта, както 
и в 27-те областни пътни 
управления в цялата стра-
ната. Терминалите за са-
мотаксуване са близо 500.   
Собствениците на авто-
мобили, които имат е-
винетки, издадени чрез 
Агенцията за социално 
подпомагане, могат да 
проверят валидността им 
на сайта на АПИ –  https://
social. api.bg. Бутонът е с 
надпис „Проверка на е-
винетка, издадена чрез 
Агенция за социално под-
помагане“. Информация-
та за срока на годишната 
безплатна винетка се по-
явява след въвеждане на 
регистрационния номер 
на автомобила. 
От 1 януари до 30 ноем-
ври 2020 г. през всички 
канали за продажба са ку-
пени над 5 млн. е-винетки 
за над 256 млн. лв.  Ви-
нетки могат да бъдат за-
купени също от клоновете 
на Български пощи ЕАД, 
бензиностанции и пр. От 
ОД МВР Добрич напом-
нят на водачите на МПС, 
че глобите за неправомер-
но управление без винет-
ка са солени. 

Факел - КП


