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Керанка Далакманска прочете стиховете на Георги Йовчев, поздрав 
към красивите каварненски жени 

Красива вечер срещна 
поезията, виното и любовта

З А П О В Е Д
№130

гр. Балчик, 08.02.2021 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от  ЗМСМА, във връзка с чл.6 от 
Наредба за реда и условията за поставяне на преместваме 

обекти на територията на Община Балчик; чл. 24, ал.3 от Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Балчик, във връзка с празниците ПЪРВИ МАРТ 
и ОСМИ МАРТ
ОПРЕДЕЛЯМ:
I. Площи за търговия на открито с цветя и мартеници за периода от 
14.02.2021 г. до 14.03.2021 г., както следва:
1.      Пл. „Рибарски“- до автобусни спирки;
2.      Център- до автоспирка пл. „21- ви септември“;
3.      Пред мебелна къща „Круни“;
4.      Пл. „Възраждане“- до автобусната спирка;
5.      Кв. „Балик“- общински пазар;
6.      Кв. „Балик“- до автобусна спирка /пред сладкарница „Шоколино“/;
7.      Кв. „Балик“- пред търговски комплекс „Форум“;
8.      Кв. „Левски“- до автоспирка /“Акапулко“/;

II. Такса за ползване на местата в горепосочения период не се заплаща.
III. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Г-н  Митко Петров- 
зам. кмет на Община Балчик.
Настоящата заповед да се публикува в местния печат, в сайта на Община 
Балчик, да се сведе до знанието на РПУ- Балчик за сведение и на Общин-
ско предприятие БКС за сведение и изпълнение.
 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик

 където ще намерите богато разнообразие на  диопрични 
рамки и слънчеви очила  на атрактивни цени. 

Всеки вторник се извършват безплатни прегледи от 
очен лекар  специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

„Любов, налей ми чаша 
вино“ бе литературна ве-
чер с авторска поезия, ор-
ганизирана от НЧ “Съгла-
сие-1890“ и ХГ „ Христо 
Градечлиев“- Каварна, в 
петък. За трета поредна 
година се проведе и кон-
курсът за най-добър про-
изводител на домашно 
вино. В навечерието на 
двата празника Трифон За-
резан и Свети Валентин, в 
голямата зала на галерията 
малкото почитатели на по-
етичното слово и хубавото 
вино бяха изненадани от 
задушевната атмосфера, 
създадена от страна на 
организаторите. С видео 
поетичен и артистичен 
поздрав се обърна към 
всички актьорът Стили-
ян Стоянов от гр. Шумен, 
който поради променли-
вото зимно време не успя 
да бъде водещ на вечерта. 
Не успяха да присъстват 
и автори от Литературен 
клуб “Йордан Кръчмаров“ 
- Балчик, от Варна, София, 
Шабла, с.Крапец и някои 
поети от нашия град. Своя 
поетичен свят разкриха 
Албена Алексиева, Дете-

лина Белчева, Параскева 
Атанасова /с. Българево/, 
Керанка Далакманска. 
Актрисата от ЧТ “Проф. 
Гочо Гочев“ – Мариана 
Лазарова, прочете изпра-
тените стиховете на по-
етите от Балчик – Иван 
Статев, Пенка Димитрова, 
Иванка Стоянова, Георги 
Йовчев, Веселин Романов 
и на Стефка Андреева от 
София. След цитираните 
мисли за любовта и лу-
достта на виното, предсе-
дателят на журито за най-
добро домашно вино Ани 
Костова – винен технолог, 
енолог в местна фирма, 
обяви и наградените вина 
в двата раздела – черве-
но и бяло. Тя потвърди и 
мнението на колегите си 
от журито Деян Дуков – 
категоризиран дегустатор, 
собственик на ресторант 
и Стоян Койнов – гл.спец. 
отдел „Туризъм и култу-
ра“ в Община Каварна, че 
„участието на 15-ет лю-
бители –винопроизводи-
тели и тази година показа 
богато разнообразие на 
купажни вина от различ-
ни винени сортове грозде 

/ мускат, совеньон блан, 
просеко, ркацители, тра-
минер, нохан, мерло,/, че 
положените грижи към ло-
зята със старание, любов 
и мерак дават резултати, 
които радват и носят на-

строение на трапезата. “За 
червените вина се връчиха 
три първи места за равно-
стойни по качества, сорто-
ве и вкус еликсири: на Зо-
рница Ставрева, Божидар 
Стамов и Деспина Нанева. 
За бяло вино: трето място 
за Петър Янакиев, второ 
– Невена Кирилова, трето 
– Димитър Иванов. Класи-
раните получиха награди, 
осигурени от читалището 
и фирмата с технолог и 
енолог Ани Костова. Една 
приятна зимна февруарска 
вечер, изпълнена с поезия, 
вино - еликсир и приятна 
раздумка между прияте-
ли, свързани с двата праз-
ника –Трифон Зарезан и 
Св.Валентин, показа, че 
традицията продължава. 

Керанка 
ДАЛАКМАНСКА 

Снимка: Албена 
Алексиева

СЪОБЩЕНИЕ
    Уважаеми съграждани,

Община Балчик  Ви уведомява, че данъчната кампания за 
2021г. започва на 15.02.2021г. :
        Данъкът върху недвижимите имоти, такса за битови 

отпадъци и данък върху превозните средства за 2021 се заплащат на 
две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври 
на годината, за която са дължими.  На предплатилите до 30 април за 
цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
Патентен данък за 2021г.
Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
За първото тримесечие – до 01.02.2021 г.
За второто тримесечие – до 30.04.2021 г.
За третото тримесечие – до 02.08.2021 г.
За четвъртото тримесечие – до 01.11.2021 г.
/на предплатилите за цялата година до 01.02.2021 г. се прави отстъп-
ка 5 на сто/
Данък върху таксиметров превоз на пътници 2021 г.
Срок за внасяне – Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се 
внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 
от Закона за автомобилните превози.
Туристически данък за 2021 г.
Срок за внасяне – До 15 число на месеца, следващ месеца, през който 
са предоставени нощувките.
     Задълженията се изпълняват доброволно в 
законоуста¬новените срокове чрез плащане:
•   касово – на  касата на отдел „ Общинска данъчна служба  „ към 
Община Балчик на адрес: пл. „ 21 Септември  „ № 6, етаж 2 с работ-
но време 8.00 до 16.30 часа;
•   пос терминал   - на касата на отдел „ Общинска данъчна служба  
„ към Община Балчик на адрес: пл. „ 21 Септември  „ № 6, етаж 2 с 
работно време 8.00 до 16.30 часа;
• Онлайн чрез виртуален пос терминал през сайта на Община Бал-
чик чрез КИН 
•   безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна 
бележка/ чрез банка по:
    IВАN сметка - BG 38 UNCR 9660 8497 5033 15
    банков код - UNCR BGSF
    “Уникредит Булбанк”  АД  
код за вид плащане - данък върху недвижимите имоти - 44 21 00 
код за вид плащане - такса за битови отпадъци - 44 24 00 
код за вид плащане - данък върху превозните средства - 44 23 00 
код за вид плащане - патентен данък - 44 14 00

Справки могат да се правят на място в отдел „ Общинска данъчна 
служба  „ към Община Балчик и на те¬лефони : 7 28 49; 7 10 88; 7 10 
89.

Окръжният съд в Добрич призна три глоби, наложени в Австрия на 
българска гражданка заради шофиране с превишена скорост

Окръжният съд в Добрич 
призна три решения на 
австрийските власти за 
налагане на финансови 
санкции на българската 
гражданка А.И. заради 
нарушения на правилата 
за движение по пътищата. 

Жената е санкционирана 
за това, че на 10, 25 и 31 
август 2020 г., в района 
на град Никелсдорф, Бур-
генланд, при управление 
на автомобил с добричка 
регистрация, е превиши-
ла разрешената за пътния 

участък скорост от 80 км/
час. Наложените на бъл-
гарката глоби са на обща 
стойност 460 евро. 
Производствата в Окръ-
жен съд - Добрич са обра-
зувани след изпратени от 
австрийските власти удос-

товерения за прилагането 
на принципа на взаимно 
признаване на финансо-
вите санкции, наложени 
в държави - членки на Ев-
ропейския съюз.
И трите съдебни състава 
прецениха, че не са на-
лице основания за отказ 
и разпоредиха жената да 
плати левовата равно-
стойност на наложените ѝ 
в Австрия глоби.
Постановените съдебни 
актове подлежат на об-
жалване пред Апелативен 
съд - Варна в 7-дневен 
срок. След влизането им 
в сила преписи от тях ще 
бъдат изпратени на орга-
ните на НАП за изпълне-
ние.

Метаамфетамин 
в Балчик

На 29 януари, около 
15:00 часа в град Балчик 
е извършена проверка на 
31-годишен мъж. 
В хода на проверката е ус-
тановено бяло вещество 
с тегло 0,5 грама, реаги-
ращо на метаамфетамин. 
Задържан за срок от 24 
часа. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Параскева Атанасова Пиа отсрами Бал-
чишкия литературен клуб, който се упла-
ши от времето и не можа да присъства на 
вечерта.


