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Банките в България – вечно 
ненаядени!

Поставен е нов банкомат на главната улица „Черно море“ в Балчик, за улеснение на гражданите. 
                                                                                                                                              Фото: Маруся КОСТОВА

www.lyutskanov.co.uk
Преди дни попаднах на 
заглавието: „Край на без-
платното теглене от бан-
комат“, та се сетих, че 
отдавна исках да ви раз-
кажа за приключенията 
ми с българската банкова 
система, и за малките, но 
доста скъпи за клиентите 
разлики в сравнение с ан-
глийската.
Първият ми опит бе преди 
десетина години, когато 
да имам три дни сметка 
в една банка ми струваше 
почти 30 лева - таксуваха 
ме за всичко възможно - 
за внасяне, за теглене, за 
броене, за поддръжка на 
сметката, за интернет бан-
киране, и на третия ден 
- 7 лева за да ми затворят 
сметката. Първо ми я ви-
дяха де...

Миналата есен реших да 
се пробвам пак - направо 
минах метър, вземат ми 
само по 2 лева и половина 
на месец, за „поддръжка 
на сметката“, каквото и да 
значи това.
Когато видях заглавието: 
„Край на безплатното те-
глене от банкомат“ си по-
мислих, че банките в Бъл-
гария съвсем са я окъсали, 
щом ти искат пари, за да 
ти дадат от твоите собст-
вени пари.
Вижте сами колко ви де-
рат - към края на декември 
2021 г. банките са събрали 
1.484 млрд. лв. от такси и 
комисиони. Година пре-
ди това постъпленията 
от такси и комисиони са 
били 1.237 млрд. лв.
Когато си отварях новата 
сметка казах на служи-

телката в банката, че в 
Англия нито една банка 
не таксува своите услуги 
по гражданските сметки, 
най-малкото за теглене на 
пари от банкомат. Въпро-
сът, който жената ми заби 
бе: „А от какво печелят 
банките в Англия?“.
В отговора този въпрос се 
събира разликата между 
английската и българската 
банкови системи.
Английските банкери мо-
гат да работят с авоарите 
на клиентите си така, че 
да правят достатъчно пе-
чалба, за да не таксуват 
хората, когато броят па-
рите им или когато им ги 
дават обратно.
Българските или не могат, 
или не искат. И в двата 
случая това говори много 
лошо за тях!

На основание  чл. 35, ал. 1 от ЗОС;  чл. 44 от  НОРПУРОИ  
на  ОбС - Балчик, приета  с  Решение  №238/27.02.2009 г. 
на  ОбС-Балчик,  Решения № 438/25.11.2021 г., № 
447/22.12.2021 г., № 448/22.12.2021 г., № 450/22.12.2021 г. 
на Общински съвет Балчик  и във връзка със Заповед  

№ 96/02.02.2022 г. на Кмета на Община Балчик.

                  ОБЯВЯВА 
публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, 

частна общинска собственост, както следва:  
1.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 
02508.81.9 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чеш-
ми“,  община Балчик  с площ 451.00 м2, при начална цена за провеждане 
на търга 13 390.00 лева  /тринадесет хиляди триста и деветдесет лева/.
2.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 
02508.81.52 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете 
чешми“, община Балчик  с площ 306.00 м2, при начална цена за провеж-
дане на търга 9 085.00 лева  /девет хиляди и осемдесет и пет лева/.
3.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 
02508.81.53 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете 
чешми“, община Балчик  с площ 260.00 м2, при начална цена за провеж-
дане на търга 7 719.00 лева  /седем хиляди седемстотин и деветнадесет 
лева/.
4.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 
02508.81.76 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете 
чешми“, община Балчик  с площ 401.00 м2, при начална цена за провеж-
дане на търга 11 905.00 лева  /единадесет хиляди деветстотин и пет лева/.
Търгът ще се проведе на 01.03.2022 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Бал-
чик в сградата на пл. „21 септември“  № 6.
               Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 14.02.2022 
г. до     25.02.2022 г. на касата на ОбА - Балчик.
Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или 
по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 
25.02.2022 г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава 
в срок до 16.00 ч. на  25.02.2022 г. информационния център на Община 
Балчик.
     За справки : тел.  0579 7-10-41  М.Караиванова,  Й.Денева 

Пишете ми на месинджър, 
ако се интересувате от 
имената на банките!
Още интересни четива на: 
www.lyutskanov.co.uk
И да напомня! Книгата ми 
“Българските интервюта” 
все още може да бъде по-
ръчани на цена от 9 лева 
– за Балчик или България 
– звънете на 057975075 
или 0886522063 – Люцкан 
Люцканов (за Балчик по-
лучаване на ул. “Хан Аспа-
рух” 1). За Бургас – Румен 
Стоянов – 0876561617, 
за Варна – Яна Станчева 
– 0897957333. За Велико-
британия – свържете се 
с мен – 00447780671533 
или galin.l@gmail.com. 
Цената е 10 паунда с 
включени пощенски раз-
ходи!
           Галин ЛЮЦКАНОВ

Община град Добрич и Младежки център – Добрич организират Европейски младежки поп-рок 
конкурс „Сарандев“ в продължение на 30 години. Той е един от най-авторитетните и доказани 
музикални форуми в България.
Конкурса се осъществява под патронажа на кмета на Община град Добрич – Йордан Йорданов. 
Мотото на конкурса е: „Не на наркотиците, не на страха, да пазим природата, да спасим чове-
чеството!“
 Конкурса се провежда ежегодно, в него могат да вземат участие индивидуални изпълнители на 
възраст от 11 до 30 годишна възраст.
Дата и място на провеждане: 11, 12 и 13 май 2022 г., Младежки център – Добрич, град Добрич.
 Организаторите поемат разходите за настаняване на всички участници в рамките на 3 дни, раз-
ходите за транспорт и храна се поемат от участниците.
 Има регламент на конкурса, заявка за участие и декларация за съгласие.
 Обръщаме Ви внимание, че крайният срок за подаване на заявки е 11 април 2022 г.
 Повече информация можете да откриете на интернет сайта на Младежки център -Добрич: https://
ycd.bg/konkursi/evropejski-mladezhki-pop-rok-konkurs-sarandev/reglament/

ОО на СИБ, Клуб „Св.Марина” Балчик
Организира на 19 февруари 2022 г. от 10.00 ч. пред Военен клуб Балчик

 Благотворителен Базар за мартеници, в полза на Митко Стоев от  с. Оброчище!
Призовавам всички да подкрепим Митко в борбата и надеждата му за оздравяване!

Деспина Маринова, председател на ОО на СИБ Балчик


