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СЪОБЩЕНИЕ
 

   Уважаеми съграждани,

Община Балчик  Ви уведомява, че данъчната кампания за 
2021г. започна 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 годи-
на 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 работно 
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 ра-
ботно време 8.00 до 16.30 часа;
• Онлайн чрез виртуален пос терминал през сайта на Община Балчик 
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.

Заплахи, тормоз, неравностойни условия 
на труд – ето с какво се сблъскват жените 

в журналистиката 
Три млади жени бяха 
убити от екстремисти 
в Афганистан през ми-
налата седмица. Един-
ствената причина за 
убийството е, че те са 
работили за местната 
медийна компания Ени-
кас ТВ. Това шокиращо 
убийство се случва по-
малко от три месеца след 
разстрела на водещата 
в същата медия Малала 
Майванд. Тези убийства 
показват, че в съвремен-
ния свят е опасно да си 
журналист, а още по-
опасно да си жена, рабо-
теща в медия. В страни 
като Афганистан това 
може да ти струва живо-
тът. 
Журналистките в Евро-
па и България рядко са 
изправени пред смъртни 
заплахи, но убийства-
та на малтийската раз-
следваща репортерка 
Дафне Каруана Гали-
ция и ирландката Лаура 
Маккий през последни-
те години показаха, че 
и Старият континент не 
е изолиран от подобни 
брутални посегателства. 
Съществуват обаче мно-
жество други специфич-
ни предизвикателства, 
с които журналистките 
се сблъскват, включи-
телно и у нас, и на кои-
то държим да обърнем 

внимание на днешната 
дата, 8 март: В послед-
ните седмици Виктория 
Симеонова, репортер-
ката на gospodari. com и 
част от Асоциацията на 
европейските журнали-
сти - България, е подло-
жена на тормоз, заради 
поредица разследвания 
на предполагаема схе-
ма за финансови изма-
ми. Фалшиви обяви със 
снимката и контактите 
на Симеонова са публи-
кувани в сайтове за секс 
услуги. След като АЕЖ 
излезе с позиция, в която 
призова властите да раз-
следват този класически 
случай на тормоз, свър-
зан с пола, в Асоциация-
та постъпиха множество 
възражения от юридиче-
ски лица, които са спо-
менати в разследванията 
на Симеонова и за които 
тя предполага, че имат 
връзка със случаите на 
тормоз. АЕЖ публикува 
част от тези възражения 
като приложения към 
позицията, за да може 
всеки сам да си направи 
изводите. Асоциацията 
повтаря призива си към 
институциите да устано-
вят отговорните за тор-
моза над журналистката. 
През април 2020 г. изда-
ния, принадлежащи на 
депутата Делян Пеевски, 

отправиха недопустими 
обиди и откровени лъжи 
по адрес на журналист-
ката от Стара Загора 
Венелина Попова. При-
чината за атаката срещу 
Попова бе нейно журна-
листическо разследване 
относно дарителската 
активност на Пеевски и 
свързани с него фирми. 
През август миналата 
година журналистката 
Полина Паунова бе обект 
на агресия от страна на 
мъже, по време на На-
ционалната конференция 
на политическа партия 
ГЕРБ в София. Конкрет-
ните извършители бяха 
разкрити, но така и не се 
потърси отговорност от 
политическите лица, до-
пуснали това да се случи. 
През декември 2020 г. 
евродепутатът Алексан-
дър Йорданов публикува 
в социалните мрежи сек-
систки обиди към жур-
налистката от Българ-
ското национално радио 
Силвия Великова заради 
въпроси, зададени му от 
последната по време на 
интервю. АЕЖ обръща 
внимание и на друг ас-
пект, засягащ ситуацията 
на жените, работещи в 
медиите. Пандемията за-
сегна непропорционално 
работещите жени, изтък-
ва в свой анализ Светов-

ната банка. Причината е, 
че жените обикновено 
са по-заети с отглежда-
нето на деца, грижата 
за възрастни роднини и 
домакинска работа. За-
тварянето на училищата 
и детските градини за 
продължителни периоди 
от време се отрази по-
сериозно на работещите 
жени, отколкото на мъ-
жете. Според Световната 
банка, жените в ЕС пре-
карват почти двойно по-
вече време в неплатена 
работа у дома, отколкото 
мъжете. Това неминуемо 
се отнася и до жените в 
медиите, които през из-
миналата година тряб-
ваше да съвместяват ра-
ботните си задължения 
с домашните такива, и 
то в условията на ико-
номическа криза заради 
пандемията, довела до 
загуба на работни места 
и намаляване на възна-
граждения в медийния 
сектор. 
АЕЖ - България насто-
ява при планирането на 
политиките за подкре-
па на медийния сектор 
в България, властите да 
вземат под внимание и 
аспекта равни възмож-
ности за половете. Ин-
формация: Асоциация на 
европейските журнали-
сти - България

Детска площадка в Гемеджито

Според информацион-
ната табела, това трябва 
да е “място за отдих” в 
Гемиджито - на метри от 
училище, детска градина, 
детски комплекс, спир-
ка. “Детската площадка” 
обаче е последното място 

където дете може безопас-
но да играе - няма начин! 
Цели 5 кошчета за отпадъ-
ци, а боклуци от всякакво 
естество са буквално през 
метър... не търся виновни, 
нито причина . Търся ре-
шение, как единствената 

градинка в квартала да е 
приятно място, а не квар-
тално сметище със стър-
чащи железа, изпочупени 
пейки , огради и катеруш-
ки....тъжно е...

Жени КИРИЛОВА
Фейсбук

Достъп до обществената информация 
в Единната информационна система за 

противодействие на престъпността
Ще има възможност за 
публичен достъп по сми-
съла на чл. 4 от Закона за 
достъп до обществена ин-
формация в Единната ин-
формационна система за 
противодействие на прес-
тъпността (ЕИСПП), коя-
то представлява общест-
вена информация. Това 
предвиждат изменения и 

допълнения в Наредбата 
за ЕИСПП. Промените 
са в резултат на влязло-
то в сила допълнение на 
чл. 384, ал. 4 от Закона за 
съдебната власт относно 
материята, свързана със 
създаването и ползването 
на ЕИСПП, като се оси-
гурява достъп до извадка 
от данните, съдържащи 

се в ЕИСПП, която пред-
ставлява обществена ин-
формация и може да се 
предоставя по реда и на-
чина, определени с наред-
бата по чл. 378, ал. 4 ЗСВ, 
освен ако в друг закон е 
предвиден специален ред 
за търсене, получаване и 
разпространяване на така-
ва информация.             БТ


