
 

ДЯДО КОЛЕДА 
ОЧАКВА  ДЕТСКИ  ПИСМА 

И през 2021 г. Дядо Коледа 
очаква да получи детски 
писма през
„Български пощи“ ЕАД.
Младите коледни елфи ще 
прочетат на белобрадия 
старец всички писма и най-
хубавите и най-красиво 
украсените ще получат 
коледни награди.
Приказният Дядо и 
„Български пощи“ отново 
напомнят, че всяко детско 
писмо ще получи личен 
отговор от Дядо Коледа, 
ако върху пощенския плик е 
изписан правилно адрес на 
подателя и е залепена марка 
от 65 стотинки. 
Крайният срок за изпращане

 На основание 
чл. 68 от На-
редба, опреде-
ляща реда за 
придобиване, 
управление и 
разпореждане 

с общинско имущество на 
ОбС-Балчик и Заповед.на 
Кмета на Община Балчик,
ОБЩИНА БАЛЧИКО-
БЯВЯВА откриването на 
процедура за организация и 
провеждане на търг с тайно 
наддаване с  предмет “От-
даване под наем чрез търг с 
тайно наддаване на части от 
имоти публична-общинска 
собственост, представлява-
щи терен за поставяне на 
10 броя рекламно-инфор-
мационни елемента с обща 
площ 19.92 кв. м., за срок 
от 1 /една/ година“.
1. Цел на търга:Отдаване 
под наем на части от имоти 
публична-общинска соб-
ственост:
т.1.1. Част от поземлен 
имот, представляващПИ№ 
02508.5.50 по кадастрална 
карта на гр. Балчик, нахо-
дящ се в гр. Балчик, в.з. 
„Овчаровски плаж, срещу 
механа „Савов“, съгласно 
схема, за поставяне на 1 /
един/ брой рекламно- ин-
формационен елемент /
билборд/ с площ 12  кв.м., 
за срок от 1 година.
т.1.2. Част от поземлен 
имот, представляващ ПИ№ 
02508.69.30  по кадастрал-
на карта на гр. Балчик, 
находящ се в гр. Балчик, ул. 
„Дунав“ в района на мага-
зин „Лидл“, съгласно схема,  
за поставяне на 1 /един/

 брой рекламно- информа-
ционен елемент с площ 0.88 
кв.м., за срок от 1 година. 
т.1.3. Част от поземлен 
имот, представляващ ПИ№ 
02508.79.78  по кадастрал-
на карта на гр. Балчик, 
находящ се в гр. Балчик, ул. 
„Христо Ботев“ в района 
на комплекс „Форум“, съ-
гласно схема, за поставяне 
на 1 /един/ брой рекламно- 
информационен елемент с 
площ 0.88 кв.м., за срок от 
1 година.
т.1.4. Част от поземлен 
имот, представляващ ПИ№ 
02508.85.212  по кадас-
трална карта на гр. Балчик, 
находящ се в гр. Балчик, ул. 
„Черно море“ в района на 
пл. „Рибарски“, съгласно 
схема, за поставяне на 1 /
един/ брой рекламно- ин-
формационен елемент с 
площ 0.88 кв.м., за срок от 
1 година.
т.1.5.Част от поземлен 
имот, представляващ ПИ№ 
02508.7.138  по кадастрална 
карта на гр. Балчик, нахо-
дящ се  в гр. Балчик, ул. 
„Приморска“ в района сре-
щу паркинга до хотел „Уайт 
рок касъл“ до автобусна 
спирка, съгласно схема, за 
поставяне на 1 /един/ брой 
рекламно- информационен 
елемент с площ 0.88 кв.м., 
за срок от 1 година.
т.1.6. Част от поземлен 
имот, представляващ ПИ№ 
02508.1.286  по кадастрал-
на карта на гр. Балчик, 
находящ се в гр. Балчик, 
в.з. „Фиш-фиш“ в района 
на уширението за „Златна 
рибка“, съгласно схема, за

 поставяне на 1 /един/ брой 
рекламно- информационен 
елемент с площ 0.88 кв.м., 
за срок от 1 година.
т.1.7. Част от поземлен 
имот, представляващ 
ПИ№ 53120.506.170  по 
кадастрална карта на с. 
Оброчище, община Балчик, 
находящ се в КК Албена в 
района на кръговото кръс-
товище, съгласно схема, за 
поставяне на 1 /един/ брой 
рекламно- информационен 
елемент с площ 0.88 кв.м., 
за срок от 1 година.
т.1.8. Част от поземлен 
имот, представляващ ПИ№ 
39459.502.311  по кадас-
трална карта на с. Кранево, 
община Балчик, находящ 
се в с. Кранево, ул. „Черно 
море“, съгласно схема, за 
поставяне на 1 /един/ брой 
рекламно- информационен 
елемент с площ 0.88 кв.м., 
за срок от 1 година.
т. 1.9. Част от поземлен 
имот, представляващ ПИ№ 
62788.17.140  по кадастрал-
на карта на с. Рогачево, 
община Балчик, находящ 
се в с. Рогачево, съгласно 
схема, за поставяне на 1 /
един/ брой рекламно- ин-
формационен елемент с 
площ 0.88 кв.м., за срок от 
1 година.
т.1.10. Част от поземлен 
имот, представляващ ПИ№ 
53120.507.319 по кадастрал-
на карта на с. Оброчище, 
община Балчик, находящ 
се в с. Оброчище, съгласно 
схема, за поставяне на 1 /
един/ брой рекламно- ин-
формационен елемент с 
площ 0.88 кв.м., 

за срок от 1 година.
2. Отдаваната под наем 
част от общинския имот 
е за поставяне на 10 броя 
рекламно-информационни 
елемента.
3. Начална годишна наемна 
цена:
по т.1.1. за площ  от 12 кв.м.  
в размер на 585 лв. /петсто-
тин осемдесет и пет лева / 
без ДДС. по т.1.2. за площ  
от 0.88 кв.м.  в размер на 
42.90 лв. /четиридесет и два 
лева и деветдесет стотинки 
/ без ДДС. по т.1.3. за площ  
от 0.88 кв.м.  в размер на 
42.90 лв. /четиридесет и два 
лева и деветдесет стотинки 
/ без ДДС. по т.1.4. за площ  
от 0.88 кв.м.  в размер на 
42.90 лв. /четиридесет и два 
лева и деветдесет стотинки 
/ без ДДС. по т.1.5. за площ  
от 0.88 кв.м.  в размер на 
42.90 лв. /четиридесет и два 
лева и деветдесет стотинки 
/ без ДДС. по т.1.6. за площ  
от 0.88 кв.м.  в размер на 
42.90 лв. /четиридесет и два 
лева и деветдесет стотинки 
/ без ДДС. по т.1.7. за площ  
от 0.88 кв.м.  в размер на 
42.90 лв. /четиридесет и два 
лева и деветдесет стотинки 
/ без ДДС.
 по т.1.8. за площ  от 0.88 
кв.м.  в размер на 42.90 лв. 
/четиридесет и два лева и 
деветдесет стотинки / без 
ДДС. по т.1.9. за площ  от 
0.88 кв.м.  в размер на 42.90 
лв. /четиридесет и два лева 
и деветдесет стотинки / без 
ДДС. по т.1.10. за площ  от 
0.88 кв.м.  в размер на 42.90 
лв. /четиридесет и два лева 
и деветдесет стотинки / без 

ДДС.
Стъпката на наддаване е в 
размер на 5 % /пет процен-
та/ от началната цена.
4. Срок на договора: 1/една/ 
година.
След сключване на 
договора за наем, спече-
лилият участник следва 
да използва отдадения 
под наем имот, съгласно 
описаното предназначение 
–за поставяне на 10 броя 
рекламно-информационни 
елемента.
5. Закупуване на тръжната 
документация – 12.00 лв. /
дванадесет лева/ с включен 
ДДС, всеки работен ден от 
26.11.2021г. до 15.00 часа 
на 10.12.2021г. от касата на 
ОбА – Балчик;
6. Краен срок за приемане 
на депозит за участие – до 
15.00 часа на 10.12.2021г.;
7. Краен срок за подаване 
на предложения за участие 
в търга – 15.30 часа на 
10.12.2021г. в деловодство, 
отдел ГРАО, Община Бал-
чик, пл.”21 IX” № 6.
8.Търгът ще се проведе на 
13.12.2021г. от 11.00 ч. в  
зала на І –ви етаж в сграда-
та на Община Балчик.
Огледът на имота се обез-
печава от гл. специалист 
наеми, отдел “Образование, 
хуманитарни, социални и 
стопански дейности”, след 
предварителна уговорка и 
представяне на документ за 
закупена тръжна докумен-
тация в стая № 105 в ОбА 
- Балчик 
Лице за контакт:  Силвия 
Николова - Гл. специалист 
Наеми, тел: 0579 7 10 54

изпращане на писмата е 17 
декември 2021 г. Вместо 
адрес на получател, е 
достатъчно да пишеясно„За 
Дядо Коледа“.
Участващите в конкурса 
„Най-красиво писмо до 
Дядо Коледа“ (с рисунки, 
стихове, апликации и др.) 
писма стават притежание 
на организатора на конкурса 
– „Български пощи“ ЕАД, 
който може да ги използва за 
популяризиране на детския 
конкурс по избран от него 
начин. 
“Български пощи” ЕАД 
продължава традицията 
всички деца, изпратили 
писма до Дядо Коледа, да 
получават отговор, дори 
когато не е спазен срокът за 
изпращане на писмата.  Това 
е жест не само към децата, 
които не бива да бъдат 
разочаровани в празничните 
дни, но и към техните 
родители, които са наши 
клиенти.

На основание 
чл. 68 от На-
редба, опреде-
ляща реда за 
придобиване, 
управление и 
разпореждане 

с общинско имущество на 
ОбС-Балчик и Заповед.на 
Кмета на Община Балчик,
ОБЩИНА БАЛЧИКО-
БЯВЯВА откриването на 
процедура за организация и 
провеждане на търг с тайно 
наддаване с  предмет “От-
даване под наем на части от 
имоти публична-общинска 
собственост, представля-
ващи терени за поставяне 
на 5 броя рекламно-инфор-
мационни елемента с обща 
площ 1.32 кв. м., за срок от 
5 /пет/ години“.
1. Цел на търга:Отдаване 
под наем на части от имоти 
публична-общинска соб-
ственост:
т.1.1. Част от поземлен 
имот, представляващПИ№ 
02508.87.127 по кадастрал-
на карта на гр. Балчик, 
находящ се в гр. Балчик, пл. 

„Независимост“, съгласно 
схема, за поставяне на 1 /
един/ брой рекламно-ин-
формационен елемент с 
площ 0.28 кв.м., за срок от 
5 години.
т.1.2. Част от поземлен 
имот, представляващ ПИ№ 
02508.86.42 по кадастрал-
на карта на гр. Балчик, 
находящ се в гр. Балчик, 
пл. „Морско око“, съгласно 
схема, за поставяне на 1 /
един/ брой рекламно-ин-
формационен елемент с 
площ 0.28 кв.м., за срок от 
5 години.
т.1.3. Част от поземлен 
имот, представляващ ПИ№ 
02508.87.65 по кадастрал-
на карта на гр. Балчик, 
находящ се в гр. Балчик, 
ул. „Приморска“, съгласно 
схема, за поставяне на 1 /
един/ брой рекламно-ин-
формационен елемент с 
площ 0.28 кв.м., за срок от 
5 години.
т.1.4. Част от поземлен 
имот, представляващ ПИ№ 
02508.87.16 по кадастрална 
карта на гр. Балчик, нахо-

дящ се в гр. Балчик, алея 
„Ехо“, съгласно схема, за 
поставяне на 1 /един/ брой 
рекламно-информационен 
елемент с площ 0.24 кв.м., 
за срок от 5 години.
т.1.5.Част от поземлен 
имот, представляващ ПИ№ 
02508.7.138 по кадастрална 
карта на гр. Балчик, нахо-
дящ се в гр. Балчик, к.з. 
„Двореца“, съгласно схема, 
за поставяне на 1 /един/ 
брой рекламно-информа-
ционен елемент с площ 0.24 
кв.м., за срок от 5 години.
2. Отдаваната под наем 
част от общинския имот 
е за поставяне на 5 броя 
рекламно-информационни 
елемента.
3. Начална годишна наемна 
цена:
по т.1.1. за площ  от 0.28 
кв.м.,  в размер на 13.72 
лв. /тринадесет лева и 
седемдесет и две стотинки/ 
без ДДС;
по т.1.2. за площ  от 0.28 
кв.м.,  в размер на 13.72 
лв. /тринадесет лева и 
седемдесет и две стотинки/ 

без ДДС;
по т.1.3. за площ  от 0.28 
кв.м.,  в размер на 13.72 
лв. /тринадесет лева и 
седемдесет и две стотинки/ 
без ДДС;
по т.1.4. за площ  от 0.24 
кв.м.,  в размер на 11.76 лв. 
/единадесет лева и седем-
десет и шест стотинки/ без 
ДДС;
по т.1.5. за площ  от 0.24 
кв.м.,  в размер на 11.76 лв. 
/единадесет лева и седем-
десет и шест стотинки/ без 
ДДС;
Стъпката на наддаване е в 
размер на 5 % /пет процен-
та/ от началната цена;
4. Срок на договора: 5/пет/ 
години;
След сключване на дого-
вора за наем, спечелилият 
участник следва да използ-
ва отдадения под наем 
имот, съгласно описаното 
предназначение –за поста-
вяне на 5 броя рекламно-
информационни елемента.
5. Закупуване на тръжната 
документация – 12.00 лв. /
дванадесет лева/ с включен 

ДДС, всеки работен ден от 
26.11.2021г. до 15.00 часа 
на 10.12.2021г. от касата на 
ОбА – Балчик;
6. Краен срок за приемане 
на депозит за участие – до 
15.00 часа на 10.12.2021г.;
7. Краен срок за подаване 
на предложения за участие 
в търга – 15.30 часа на 
10.12.2021г. в деловод-
ство, отдел ГРАО, Община 
Балчик, пл.”21-септември” 
№ 6.
8.Търгът ще се проведе на 
13.12.2021г. от 10.00 ч. в  
зала на І –ви етаж в сграда-
та на Община Балчик.

Огледът на имота се обез-
печава от гл. специалист 
наеми, отдел “Образование, 
хуманитарни, социални и 
стопански дейности”, след 
предварителна уговорка и 
представяне на документ за 
закупена тръжна докумен-
тация в стая № 105 в ОбА 
- Балчик.
Лице за контакт:  Силвия 
Николова - Гл. специалист 
Наеми, тел: 0579 7 10 54
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 Минималната заплата от 22 
ноември 2021 г. е 650 лв. – с 
40 лв. повече в сравнение 
с изминалата 2020 г. С 
10% се 
увеличават бюджетните 
заплати. За цялата 2021 
г. са планирани средства 
за осигуряване на 
увеличението с 30% от 1 
август 2020 г. на заплатите в 
администрациите, които са 
натоварени с дейности по 
овладяване на пандемията и 
последствията от COV-
ID-19.
Промени има и в месечните 
детски надбавки. 
Семействата с доход до 
410 лева на човек ще 
получават по 40 лв. месечна 
помощ за отглеждане на 
едно дете, а за две – 90 лв. 
Месечната помощ за най-
нискодоходните семейства 
с три деца е в размер на 135 
лв., за четири деца 145 лв. 
като за всяко следващо дете 
помощта за семейството 
расте с 20 лв., припомня 

БНР.
Ако пък доходът на 
член от семейството е в 
диапазон от 410 до 510 лв, 
то тогава помощта е 80% 
от сумата на месечните 
надбавки за децата на най-
нискодоходните семейства. 
Месечната помощ за 
отглеждане на близнаци е 
75 лв.
Месечната помощ за 
отглеждане на дете с трайно 
увреждане, според вид и 
степен на увреждането, или 
степен на трайно намалена 
работоспособност, е между 
930 и 350 лв. Еднократната 
помощ за ученици, 
записани в първи и осми 
клас е 300 лв. Предвижда се 
17 % ръст на учителските 
заплати и 15 на сто на 
възнагражденията в МВР.
Влизат в сила и промени в 
Кодекса на труда.
Допустимият извънреден 
труд е увеличен до 300 часа 
годишно. Право на 20 дни 
редовен платен годишен 

отпуск вече ще има всеки 
държавен служител с 
най-малко четири месеца 
стаж вместо изискваните 
досега осем месеца . 
Новост е и изплащането 
на две месечни заплати 
при пенсиониране със 
стаж до десет години 
на същото работно 
място. Дисциплинарните 
наказания ще се налагат 
не по-късно от 2 месеца от 
откриване на нарушението 
и не по-късно от 1 година 
от извършването му.
На пенсионерите с 
пенсия от триста лева и 
една стотинка до 369 лв. 
включително ще се отпусне 
еднократна годишна 
финансова подкрепа за 
храни в размер на 120 лв.
От 22 ноемри 2021 г. 
минималната пенсия е 300 
лева, вместо досегашните 
250. Максималната става 
1 440 вместо досегашните 
1200 лева. През новата 
година продължава 

плавното покачване на 
възрастта и стажа за 
пенсиониране. Жените 
ще излизат в пенсия на 
61 години и 8 месеца с 36 
години стаж, а мъжете – 
на възраст 64 години и 4 
месеца и 39 години стаж. 
Всички пенсии за трудова 
дейност, отпуснати до 31 
декември 2020 г., ще бъдат 
осъвременени с прогнозен 
процент от 5%, считано 
от първи юли 2021 г. За 
януари, февруари и март е 
предвидено да продължи 
изплащането на добавка 
от 50 лв. към пенсиите на 
всички пенсионери.
Минималният месечен 

размер на 
осигурителния доход за 
самоосигуряващите се 
става 650 лв.,
колкото минималната 
работна заплата, а този 
за регистрираните 
земеделски стопани и 
тютюнопроизводители 
остава 420 лв. Запазва 
се и максималният 
осигурителен доход от 3000 
лв. Минималното дневно 
обезщетение за безработица  
ще бъде 12 лв., а 
максималното 74.29 лв.
Обезщетението за 
отглеждане на дете до 
двегодишна възраст остава 
380 лева.

Цени за публикации
Малки обяви (до 10 думи) - 2 лв. /до вторник на 

рецепцията на хотел “Балчик”/
Първа страница - 0,80 лв. на кв. см.
Вътрешна страница - 0,50 лв. на кв. см.
Последна страница - 0,70 лв. на кв. см.
До главата на вестника - 1,00 лв на кв. см.
Отстъпки: за благодарности, поздрави, скръбни 

вестни, повторяемост на рекламите, от 20 - 50%

Лоши вести
Цената на електричеството 
в България бележи нов 
връх, счупвайки предишния 
рекорд. На 23 ноември в 
сегмента „Ден напред“  тя 
е 268,05 евро за мегаватчас, 
което е повишение от 4%. 

В левове тя достигна 524, 
26 лева за мегаватчас. Тази 
цена е по-висока от рекор-
да, поставен на 17 ноември, 
когато токът струваше 
248,09 евро, или 485,22 
лева, съобщава БГНЕС.

Сбогом, Иви!

Ивилина 
Пенчева Димова 
5.05.1972 - 19.11.2021

Централната избирателна 
комисия обяви окончателните 
резултати от балотажа на 21 
ноември 2021 г. 
При обработени 100% 
от протоколите данните 
потвърждават победата на 
Румен Радев.
Президентът печели втори 
мандат с гласовете на 1 539 
650 души или 66.72% от 
избирателите. Неговият 
опонент - Анастас Герджиков, е 
получил подкрепата на 733 791 
гласоподаватели, което е 31.80% 
от имащите право на вот.
Резултатите от гласуването в 
Община Балчик вижте на стр. 2

ЦИК
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Увеличение на пенсии и заплати


