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На основание  чл. 77, ал.

1 и 2 от НОРПУРОИ на
ОбС - гр. Балчик, приета с
Решение № 238 по Прото-
кол № 27/27.02.2009 г., изм.
и доп. с Решение № 748 по
Протокол 59/17.02.2011 г.
и Решение № 531/
27.02.2014 г. по Протокол
№ 59 на ОбС - Балчик, Ре-
шение № 33  по Протокол
№ 5 от 17.12.2015 г. на ОбС
- Балчик и Заповед № 29/
2016 г. на Кмета на Община
Балчик.

1. ОБЯВЯВА процедура
за организация и провеж-
дане на публично оповес-
тен неприсъствен конкурс
за отдаване под наем, съг-
ласно предназначението си
стоматологични кабинети,
разположени в "Медицин-
ски център І" ЕООД - пуб-
лична общинска собстве-
ност, актуван с АОС 217 от
22.02.1999 г.,  намиращ се
на ул. "Д - р Златко Пет-
ков", гр. Балчик, както сле-
два :

1.1. помещение, предста-
вляващо стоматологичен
кабинет № 113 с площ от

23 м2, находящ се в „МЦ І"
ЕООД - публична общинс-
ка собственост, гр. Балчик.

1.2. помещение, предста-
вляващо стоматологичен
кабинет № 111 с площ от
15 м2, находящ се в „МЦ І"
ЕООД - публична общинс-
ка собственост, гр. Балчик.

2. Цел на конкурса : от-
даване под наем на стома-
тологични кабинети.

3. Начални годишни на-
емна цена : по т. 1.1 88,32
лв. /осемдесет и осем лева и
тридесет и две стотинки/,
без ДДС. по т.1.2. 57,60 лв.
/петдесет и седем лева и ше-
стдесет стотинки/, без ДДС,
съгл.  чл. 102 /4/ от Закона
за лечебните заведения.

4. Срок на договора - 5
(пет) години от датата на
сключване на договора.

5. Допускане до конкур-
са :     До участие в публич-
но оповестен неприсъствен
конкурс се допускат канди-
дати, които са:

5.1. регистрирани по
смисъла на Търговския за-
кон.

5.2. да спазват предмет на

дейност - осъществяване на
индивидуална практика за
първична медицинска по-
мощ  по дентална медицина

5.3. да използват горепо-
сочените имоти, като стома-
тологични кабинети и да не
променят предназначение-
то на наетите помещения.
Закупуване на конкурсна
документация в размер на
12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки
работен ден от 14.01.2016
г. до 29.01.2016 г. на касата
на ОбА - Балчик.

Крайният срок за прие-
мане на депозит за участие
е 29.01.2016 г. до 15,30 ч. и
предложение на същата да-
та до 16.00 ч. в информа-
ционния център на ОбА -
Балчик, адрес пл."21-сеп-
тември" № 6.

Оглед се осигурява след
предварителна уговорка и
представяне на документ за
закупена тръжна докумен-
тация в отдел "Образова-
ние, хуманитарни, социал-
ни и стопански дейности",
стая № 105.

За справки: тел. 7-10-54
- Веселина Маринова
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Aldi Sud налага забрана върху опасни за пчелите пестициди

Европейските търговски
вериги трябва да последват
примера на немските си колеги

Хамбург/Амстердам, 18
януари 2016 г. – Aldi Sud е
първата голяма търговска
верига в Европа, която за-
брани 8 опасни за пчелите
пестициди от местното про-
изводство на плодове и зе-
ленчуци, произвеждани за
местния пазар. От 1 януа-
ри, немската компания въ-
веде изискване за доставчи-
ците постепенно да изклю-
чат пестицидите, които са
най-вредни за пчелите,
включително някои от гру-
пата на неоникотиноидите.
Това пише компанията в пи-

смо до офиса на „Грийн-
пийс“ в Германия. Еколо-
гичната организация насто-
ява супермаркетите посте-
пенно да спрат употребата
на опасни пестициди в про-
изводството на плодове и
зеленчуци и да подкрепят
производителите в практи-
куването на екологично зе-
меделие, което не вреди на
околната среда.

 „Aldi Sud показва, че то-
ксичната зависимост от пе-
стициди може да бъде пре-
кратена и по този начин се
превръща в пионер в сек-
тора. Призоваваме други-
те европейски търговски
вериги да последват приме-

ра” – коментира Кристиане
Хъксдорф, координатор на
кампанията за екологично
земеделие в „Грийнпийс“-
Германия.

Осемте химически пести-
цида, които Aldi Sud посте-
пенно ще забрани са тиаме-
токсам (използван в отгле-
ждането на марули и цико-
рия, използвана за салата),
хлорпирифос, клотианидин
(използвани в производст-
вото на подправки, брюк-
селско зеле, зеле, карфиол
и кейл), циперметрин (праз
лук, зеле и бобови зелен-
чуци), делтаметрин (кар-
фиол, чушки, патладжан,
краставици,  тиквички,
грах, зеле, домати и мару-
ли), фипронил (разрешен
за употреба само в извън-
редни случаи в картофени
полета), имидаклоприд
(ябълки, праскови, кайсии
и марули) и сулфаксафлор.

Тестове на „Грийнпийс“
през 2015 г. [1] показаха ши-
рокоразпространена упот-
реба на пестициди на полето
и в ябълкови градини в Ев-
ропа, които накрая се озова-
ват в храната ни. [2] Спазва-
не на минималните регула-

торни изисквания не е дос-
татъчно, тъй като взаимодей-
ствията между различни ак-
тивни вещества в пестициди-
те не се вземат под внима-
ние.

„Химическите пестициди
са част от веригата от поле-
то до чиниите ни“, казва
Хъксдорф. „Супермарке-
тите са важна част от вери-
гата на доставки и трябва
да работят върху нехимич-
ните решения на проблеми-
те заедно с производители-
те. Решението на голям иг-
рач на пазара е знак и за
нашите политици. Европей-
ските политици трябва да
действат сега и не само да
направят частичната забра-
на на 3 неоникотиноида и
фипронил пълна, а да уве-
личат обхвата ? така, че да
покрива всички пестициди,
които застрашават пчелите
и другите опрашители.”

Повече от 100 000 пот-
ребители, градинари и
фермери вече се присъеди-
ниха към платформата на
„ Г р и й н п и й с “
www.obichamhranatasi.org и
подкрепят екологичното
земеделие.

Поетесата Маргарита Петкова
Фото: skandalno.net
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Отпочнаха ни зимните пра-
зници, въпреки че отвън нап-
раво си ухае на пролет. С ка-
лендар, с факт и с жена каз-
ват, че не се спори. Календа-
рът е очеваден, фактите за-
тварят устата само на бого-
вете, простосмъртните чес-
то викат на черното бяло,
но те затова са простосмър-
тни, а колкото до жените, то-
ва са мъжки наблюдения и
няма да им се бъркам. По
едно време битуваше, че и с
радио не се спори, но там е
лесно – цъкаш копчето и
прекратяваш пренията.
Днес почитаме Св. Варвара,
утре – Св. Сава, а други-
ден, ах, другиден празникът
е голям и всенароден – Ни-
кулден. Св. Николай Мир-
ликийски е патрон не само
на носещите името му и не-
говите производни, но и за-
крилник на бедните, на мо-
ряците и на банкерите.

Винаги съм се чудела как
едновременно и всенародно
ще празнуват бедните и бан-
керите, но такава е тради-
цията и не можем да я про-
меняме. Нито е редно. Аз си
имам дете Николайчо вкъ-
щи, тъй щото ще се отдадем
на празнуване и почит към
светеца. Това са домашни ра-
боти и какво да ви занимавам
с тях, да имате риба на трапе-

зата си всички, да си сложите
по една люспа в портмонето,
та да ви е пълно през цялата
година и да ви върви като по
вода. Фейсът вече взе да на-
мирисва на риба всякаква, ня-
ма лошо, стига да не е разва-
лена. Не говоря за снимките
на пълнен шаран с орехи в те-
сто и на всякаквите чудесии,
които се спретват, та да учу-
дят окото и възхитят небце-
то. Празникът си е празник,
но потоците „поетична” пля-
ва се леят ежедневно. И са
толкоз пълноводни, че прос-
то няма къде да изтекат, та за-
тлачват пространството и го
превръщат в блато.

Ще кажете тая пък какво
се пъне да дава оценки. Не,
бе изобщо не се пъна. Освен
това не съм даскал Кольо от
килийното училище, та да
направлявам ръката с кале-
ма или да удрям с показал-
ката през нея. Разказвали са
ми, че веднъж Ламар казал:
„Нека да има поети и то вся-
какви, колкото повече, тол-
кова по-добре, току виж се
пръкнал и някой Ботев.”
Миличкият бай Лалю, пре-
гърнал диалектиката, се на-
дал човекът, че и в поезията
количествените натрупвания
водят до качествени измене-
ния. Доказателства, че този
основен закон действа на ли-

тературното поприще, досе-
га няма открити, няма откри-
ти. За сметка на това като ша-
рани в развъдник се пръква
плеяда след плеяда, дето плу-
ва велемудро с опулени очи
и нацупени устенца и пита
пренебрежително „Кой е пък
тоя Ботев?”. То аслъ кой е?!
Написал само 24 стихотворе-
ния до 28-годишната си въз-
раст.

Днес 18-20 годишни, че и
по-малки, са с издадени 7-8
книжки, ехеееей! И имат стра-
ници в социалната мрежа, и
блогове, и сайтове и от там
поучават, засипват, заливат,
наводняват бедното фейсбу-
кчовечество. Живи и здрави
да са, бай Лальо е прав – нека
да има всякакви. При теча-
щи водоеми мръсотията ми-
нава и заминава, а блатата ра-
но или късно си намират ня-
кой Фауст, дето „да пресуши
водата застояла, това ще бъ-
де мойта цел върховна”. Вре-
мето, времето е най-добрият
Фауст, там пет за четири ня-
ма, отвява ненужното, изчи-
ства Авгиевите обори, даже
сигнатурите не остават за по-
коленията. Е, става бавно. Го-
сподинчовци и госпожички за
един ден хвърлят въдици, за-
хлебват пространства, всяка-
кви лъскави блесни трепкат
примамващо към поредния
„шедьовър”, бедни литера-
турни рибари знаят мрежи
да плетат, та ги хвърлят на-
широко, белким уловят поне
един читателски лайк повече
от колегата по перо, застанал
в опасна близост. Ако самите
гениални творби не достиг-
нат желания улов, пишат се
кървави писма, прощални
слова и обидени изречения
как нито вие, драги читатели,
нито този свят, ме заслужа-
вате. Това е чрезвичайна мяр-
ка, но и него го има. Не съм
ядосана, та да заклеймявам.
Нямам това право. Не съм
ментор. И нямам желание да

бъда. Но все по-често ми ид-
ва нанагорен този бъкащ от
балъци водоем, който някои
наричат висока съвременна
литература. Това, което каз-
вам не ви се харесва, нали? И
на мене не ми харесва. Ситу-
ацията не ми харесва. Поло-
жението не ми харесва. Ама
това е положението, Минке.

Стръвта за слава е адски
привлекателна, неустоима е,
особено като се огледаш и си
речеш „Че аз да не съм по-
лош от тоя, бе!” Ми така по-
гледнато – не си. Обаче ако
си кажеш „Абе аз не съм по-
добър от оня”, тогава има на-
дежда да излезеш от блатото,
да тръгнеш срещу течението
на вливащите се в него пото-
ци и да избегнеш лъстивата
стръв на суетата.

Това не става само с писа-
не, трябва и акъл. Да си пу-
снеш брада като Ботев не те
прави поет. Да се снимаш а
ла Пушкин, не те прави по-
ет. Дори и на Уолт Уитман
или Чарлз Буковски да го
докараш откъм външен вид,
не те прави поет. Който го
разбира, ще избегне въдич-
ката. Който не – ще я налапа
и ще си мисли, че сам Господ
го изтегля нагоре, та да го
сложи възможно най-близко
до себе си. А тиганът чака.
Точно както казана в ада. За-
щото суетата е един от се-
демте смъртни гряха. Люби-
мият на Сатаната. Всеки има
своя ад, всеки има и своя рай.
По средата е земният ни път.
Св. Варвара да ви пази от
шарката на пустословието,
Св Сава да разгонва вълци-
те на суетата ви и да отвява
болните ви амбиции, а Св.
Никола да ви даде вълните,
които заслужавате – кой на
гребена на вълната, кой от-
вян от цунамито на време-
то. Справедливо е.

Маргарита ПЕТКОВА
специално за BIG5.BG
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Има хора, които се пом-
нят, просто се помнят! Има
хора, за които казваме, све-
тят с особена светлина!
Най-често ги наричаме спе-
циални - усмивката им,
присъствието им, разгово-
рите с тях са просто леки,
задушевни – иска ти се да
разговаряш дълго-дълго с
тях. Заразителни са с при-
съствието си. От тях лъха
позитивна енергия, излъч-
ват и даряват пространст-
вото със спокойствие, топ-
лина и уют.

Има хора, които нищо не
са ти направили - но поя-
вят ли се,  носят напреже-
ние със себе си и някак си
не ти се ще да останеш на
едно място дълго с тях. Тях

ването ни, за развитието ни,
за израстването ни. Те са
обикновени, но докосват по
специален начин – тяхната
енергия е силна и дълбока,
тяхното поведение е скром-
но, но и аристократично, тя-
хната изповед е поучителна
и мъдра. Колкото и време да
ги познаваме, колкото и вре-
ме да общуваме с тях –тях-
ното присъствие е винаги ня-
как си по-ярко, по-извисе-
но. Карат ни да се чувства-
ме по-щастливи, по-значи-
ми, променят ни….

За всеки човек има ня-
колко, които приема по-чу-
вствително, по-различно с
идеята, че те стоят пред тях
с една глава по-високо, за-
щото са открили тяхната
светлина, енергия и топли-
на, която ги променя по  ня-
какъв начин, озарява пътя
им и ги кара тях самите да
се чувстват специални.

Н. КАРАГЬОЗОВА-
Нади

избягваме.
Всеки един от нас през

различни периоди от живо-
та си среща хора, които не
забравя. Помни ги  и всеки
спомен за тях се превръща
отново във вълнуващо пре-
живяване. Понякога сре-
щаме даден човек само ве-
днъж, но някак си с поява-
та си вече е завладял съзна-
нието ни, сърцето и става
незабравим. Те са може би
ангели, които ходят по Зе-
мята, те са може би онези
учители, които преминават
през живота ни и оставят
светлина след себе си. Вся-
ка среща с такъв човек е но-
во начало-прелом в съзна-
нието и поведението ни.
Всеки в един момент казва
и си припомня – „Той или
Тя направи невъзможното,
ако не беше той или тя, ед-
ва ли щях да преодолея то-
ва или онова..”

Специалните хора, са най-
големият дар за преоткри-

6 ìëí. ëåâà ïå÷àëáà å äåêëàðèðàëà
çåìåäåëñêà ôèðìà îò Äîáðè÷

6 200 000 лева печалба
деклар ир а пр ед  НАП
Добрич фирма, която се
занимава с производство
и търговия със селскос-
то панс ка п р о дукция ,
през данъчната кампания
на 2015 година, съобща-
ват от приходната аген-
ция в Добрич.

Друго  дружество от
Добрич е обявило печал-
ба  от над 4 милиона ле-
ва, като основната му
дейност е търговия с то-
рове и препарати.

Над 3 млн. лева печал-
ба е декларирала и доб-
р и ч ка  фи р м а,  ко я то
произвежда селско сто-
панска продукция. Три-
те до бруджански фир-
ми, с най-го ляма печал-
ба, са внесли в дър жав-
ния бюджет корпо рати-
вен данък в размер на 1
345 000 лева.

От пр ихо дната аген-
ция напомнят,  че всич-
ки  юр и дич ес к и ли ца
трябва да деклар ират
дължимия  ко рпо рати-
вен данък з а изминала-
та го дина пр ед  НАП,
като  по дадат деклар а-
ция до 31 март на 2016
го ди на,  на по мнят  о т
НАП Добрич. Деклара-
ция се подава и от дру-
жествата, ко ито не с а
осъществявали дейност
през 2015 година. Те по-
дават специална декла-
рация – образец 1010а и
не са задължени да пода-
ват го дишен о тчет з а
дейността.

Годишните данъч ни
декларации на юриди-
ческите лица се подават
по електронен път, на ги-
ше или чрез пощенски
опер атор. Данъчно  за-
дължено лице, което по-

даде годишна данъчна де-
кларация и годишен фи-
нансов отчет до 31 март
2016 година по електро-
нен път и внесе корпора-
тивния данък в същия
срок, ползва отстъпка 1%
от годишния корпорати-
вен данък, но не повече
от 1000 лв.

10878 е общият брой
на подадените деклара-
ции от ко р по р ативни
клиенти в НАП Добрич
през изминалата данъчна
кампания на 2015 година.
5773 от тях са подадени
по електронен път, което
представлява над 53% от
общо подадените декла-
рации. 47% от корпора-
тивните клиенти са пред-
почели да посетят офиса
на НАП Добрич, за да де-
кларират печалбата си.

Станислава
 КРЪСТЕВА




