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Силата на хоровата общност 
- Виртуален мост във време 

на социална изолация

Проектът „Силата на хо-
ровата общност - Вирту-
ален мост във време на 
социална изолация“има 
за цел да запознае широ-
ката аудитория с магията 
и красотата на пеенето 
в хоров състав, на това 
да си част от общност, в 
която хората са активни и 
позитивни. 
В рамките на половин 
година екипът на „Му-
зикален свят-Балчик“ 
ще посети шест учебни 
институции в града: ОУ 
„АНТИМ I“, ОУ „КИ-
РИЛ И МЕТОДИЙ“, СУ 
„ХРИСТО БОТЕВ“, ДГ 
„ЗНАМЕ НА МИРА“, ДГ 
„ЧАЙКА“ и ДГ „ЗДРА-
ВЕЦ“.Чрез възможност-
ите на съвременните 
технологии децата от 
детските градини и учи-
лищата ще влязат в репе-
тиционната зала заедно 
с пеещите си връстници, 

но не само като наблю-
датели, а и като активни 
участници. По този начин 
се дава възможност на 
всяко едно дете да открие 
таланта си и да стане част 
от Вокална студия към 
НЧ „Паисий Хилендар-
ски-1870“, ръководена от 
вокалния педагог и хоров 
диригент Валентина Ге-
оргиева. Проектът е едно-
временно мащабен и ино-
вативен и ще се разгърне 
в три основни модула: 
„Запознаване“, „Ритъмът 
е в мен“ и „Аз мога“. След 
всяка среща ще бъдат из-
готвени видео-материали, 
които ще станат част от 
училищния живот, а ро-
дителите и широката об-
щественост ще могат да 
видят какво правят деца-
та-участници в проекта. 
Хоровият диригент д-р 
Валентина Георгиева, 
ръководител на проекта 

споделя: „Ние не подби-
раме и не ограничаваме 
децата – даваме шанс на 
всяко едно дете да зая-
ви себе си и да си каже: 
АЗ МОГА! Малките пе-
вци от Вокалната студия 
и техните връстници 
от класните стаи ще си 
взаимодействат с една 
единствена цел – да се 
почувстват по-щастливи 
и по-можещи. Успешната 
формула за нас е: Пеене 
= Дишане = Здраве = Ра-
дост = Споделеност + До-
бра енергия.Този проект е 
като едно приключение, в 
което ние възрастните ще 
бъдем водени от децата.  
Още в самото начало на 
проекта, вече имаме нови 
деца в залата, което е ин-
дикация, че посоката ни е 
правилна, а накрая през 
юни ще сме доволни, ако 
сме открехнали вратата 
към нашето изкуство и 

сме достигнали до повече 
хора, които ще поискат да 
отидат на концерт или да 
влязат в залата за репети-
ции.“
Проектът се реализира на 
територията на град Бал-
чик, но при успех ще бъде 
реализиран в следващите 
години в цялата Община 
и безвъзмездно споделен 
с колегите от страната. 
„В този проект децата са 
главните действащи лица. 
Вярвам, че ние от „Музи-
кален свят-Балчик“ заед-
но с екипите на учебните 
заведения, ще успеем да 
върнем усмивките по ли-
цата на децата.“- споделя 
още д-р Валентина Геор-
гиева. 
Партньори по проекта са 
Община Балчик,НЧ „Па-
исий Хилендарски-1870“ 
и учебните заведения на 
територията на град Бал-
чик. 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“
Във времена на изолация и дистанцираност 

Сдружение „Музикален свят-Балчик“казва: „Аз мога!“

 Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими 
имоти в  местността “Двете чешми”

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 
чешми”,  община Балчик  с площ 451.00 м2, при начална цена за про-
веждане на търга 13 390.00 лева  /тринадесет хиляди триста и девет-
десет 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 про-
веждане 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 про-
веждане на търга 7 719.00 лева  /седем хиляди седемстотин и деветна-
десет 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 про-
веждане 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 по-
дава 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    

Община Балчик  Ви уведомява, че данъчната кампа-
ния за 2022г. започна на 17 януари
Данъкът върху недвижимите имоти, такса за битови отпа-
дъци и данък върху превозните средства за 2022 се запла-
щат на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и 
до 31 октомври на годината, за която са дължими.  На пред-
платилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 

5 на сто.
Патентен данък за 2022г.
Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
За първото тримесечие - до 01.02.2022 г.
За второто тримесечие - до 30.04.2022 г.
За третото тримесечие - до 02.08.2022 г.
За четвъртото тримесечие - до 01.11.2022 г.
/на предплатилите за цялата година до 01.02.2022 г. се прави отстъпка 
5 на сто/
Данък върху таксиметров превоз на пътници 2022 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 2022 г.
Срок за внасяне - до 15 число на месеца, следващ този, 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 работно 
време 8.00 до 16.30 часа;
• Онлайн чрез виртуален пос терминал през сайта на Община Балчик, 
посредством КИН
• безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бе-
лежка/ 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.

  На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8 , ал. 5 от За-
кона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното 

наследство и Заповед № 80/28.01.2022 г. на Кмета на Община Балчик
 ОБЯВЯВА

 КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-

Място на работа: Исторически музей- гр. Балчик, с адрес: 
гр. Балчик, ул.„Димитър Желев“ №2.
Характер на работа: организация, ръководство и контрол 
на цялостната работа в музея.
Срок на договора: Правоотношението с директора на музея 
е срочно за срок от 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Зако-
на за културното наследство.
І. Изисквания за длъжността:
Минимални изисквания:
Образование - висше; образователно-квалификационна 
степен „магистър“
Професионално направление - история и археология, соци-
ология, антропология и науки за културата;
Професионален опит:
3 години в съответното професионално направление;
Да притежава организационни умения, нагласа за работа в 
екип, адаптивност, комуникативност.
Като предимство се счита:
Присъдени научни степени.
Опит в областта на музейното дело и опазване на култур-
ното наследство.
Участие в разработването и реализацията на програми и 
проекти.
Чуждоезикова подготовка.
Компютърна грамотност.
ІІ.Начин на провеждане на конкурса:
1.  Защита на концепция за дейността и развитието на Ис-
торически музей- гр. Балчик  за период от 5 години, под-
робно разработена за първата от тях.
2.    Събеседване.
ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:
1.  Заявление за участие.
2.  Документ за самоличност (необходим само за иденти-
фикация, като се връща веднага).
3.  Документ за трудов стаж (копие).
4.  Медицинско свидетелство (представя се при първона-
чално постъпване на работа и след преустановяване на 
трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 
3 месеца).
5. Професионална автобиография.

6.  Документ за завършено образование (копие).
7.   Документ за медицински преглед при първоначално 
постъпване на работа или след преустановяване на тру-
довата дейност по трудово правоотношение за срок от 3 
месеца.
8. Концепция за дейността и развитието на Исторически 
музей- гр. Балчик за 5- годишен период, като подробно е 
разработена първата  в 10 екземпляра в запечатани и ненад-
писани пликове, в обем до 10 страници.
 Концепцията съдържа:
8.1. анализ и оценка на състоянието на музея; основни про-
блеми на функционирането му;
8.2. тенденции и възможности за развитието на музея, като 
културен и научен институт и мястото му музейната мрежа;
8.3. определяне на целите, приоритетните области, очаква-
ните резултати в управлението, финансирането, структу-
рата и организацията на дейността на музея, пътищата за 
постигането им;
8.4. мерки за реализиране на конкретни проекти по ком-
плектуването, опазването и представянето на музейните 
фондове, научно-изследователската, образователната и по-
пуляризаторската дейност на музея;
8.5. етапи на реализация на концепцията.
При подаването на документите на всички кандидати се 
предоставя копие от длъжностната характеристика за кон-
курсната длъжност.
ІV. Място и срок за подаване на документите и разработе-
ната концепция.
       Документите за участие в конкурса се подават  в срок 
от 1 месец от публикуването на обявата за конкурса в Об-
щински седмичник „Балчик“ и на електронната страница 
на Община Балчик.
       Документите се подават лично или чрез пълномощник 
в деловодството на Община Балчик, адрес: гр. Балчик, пл. 
„21-ви септември“ №6, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 
часа.
       За справка: Албена Златева- главен експерт „Човешки 
ресурси“ в Община Балчик, тел. за връзка: 0579 7 1049

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК


