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На 28 март 2022 г. Общинската пенсионерска организация, водена от г-н Ангел Събев, събра свои членове и 
реши да събере помощи за украинските бежанци, настанени в Балчик. Подкрепа за начинанието има и от г-жа 
Нели Иванова, председател на БЧК Балчик. Събрани бяха 850 лв. от членския внос на пенсионерските клу-
бове, а хранителни и промишлени стоки ще бъдат предавани през седмицата в Социалния патронаж Балчик.          
                                                                                                                                          Снимка: Албена ИВАНОВА

Мерки за 
продоволственото 

осигуряване и 
подпомагане на 

земеделските стопани в 
ЕС

Европейската коми-
сия представи редица 
краткосрочни и сред-
носрочни действия за 
подобряване на продо-
волствената сигурност 
в световен мащаб,както 
и за подпомагане на 
земеделските стопани 
и потребители в ЕС, с 
оглед на нарастващите 
цени на храните и раз-
ходите за производство. 
Рязкото покачване на 
цените на суровините 
отново подчертава не-
обходимостта селското 
стопанство и веригите 
за доставки на храни 
в ЕС да станат по-из-
дръжливи и устойчи-
ви в съответствие със 
стратегията „От ферма-
та до трапезата“.
Комисията се ангажи-
ра с предприемане на 
всички необходими 
мерки, за да гаранти-
ра, че ЕС, като нетен 
износител на храни и 
водещ производител 
на селскостопански 
хранителни продукти, 
допринася за светов-
ната продоволствена 
сигурност, особено в 
Украйна, Северна Аф-
рика и Близкия изток, 
които разчитат до голя-
ма степен на вноса на 
зърнени култури, както 
и в Азия, и в Субсахар-
ска Африка. ЕС е водещ 
доставчик на хумани-
тарна помощ и помощ 
за развитие в областта 
на продоволствието и 

продоволствените сис-
теми. 
В настоящия момент 
наличието на храни в 
ЕС не е застрашено, 
тъй като континентът 
до голяма степен е са-
модостатъчен за много 
селскостопански про-
дукти. Селскостопан-
ският сектор е нетен 
вносител на специфич-
ни продукти, като на-
пример фуражни про-
теини и тази уязвимост, 
заедно с високите раз-
ходи за производство, 
като торове и енергия 
от изкопаеми горива, 
създава предизвикател-
ства пред земеделските 
производители и рис-
кува да доведе до по-
вишаване на цените на 
храните.

„…трябва да избягва-
ме всякакви ограниче-
ния върху износа, за 
да задържим скока на 
цените на храните. Въ-
преки че самият ЕС не 
е изправен пред риск 
за продоволствената 
сигурност, ние следва 
да продължим да раз-
глеждаме въпросите, 
свързани с достъп-
ността на храните, и 
да предприемем мерки, 
за да може селското 
стопанство и веригите 
за доставки на храни 
да са по-стабилни и 
по-устойчиви с оглед 
на бъдещите кризи“, 
заяви изпълнителният 
заместник-председател 
на Европейската коми-
сия Валдис Домбров-
скис.

Предварително финсниране по линия на 
React-EU за държавите, 

приемащи бежанци от Украйна

Европейската Комисия 
предложи да бъде уве-
личенообщото предва-
рителнофинансиране 
с 3,4 млрд. евро,в под-
крепа на държавите 
членки, които прием-
ат и настаняват бежа-
нците от Украйна, как-
то следва: 
- от транша по линия 
на REACT-EU от 11 % 
спрямо 2021 г.,на 15 
% за всички държави 

членки. 
- за държавите членки 
на първа линия (Унга-
рия, Полша, Румъния 
и Словакия) и тези, с 
най-голям дял на прис-
тигащите от Украйна 
спрямо тяхното насе-
ление (над 1 % между 
24 февруари и 23 март 
2022 г. – Австрия, Бъл-
гария, Чехия и Есто-
ния), на 45 %. 
След като инициатива-

та бъде приета от Ев-
ропейския парламент 
и от Съвета, действи-
ята по линия на сбли-
жаването за бежанците 
в Европа (CARE) ще 
ускорят достъпа до 
средства, които следва 
да се изразходват за 
инфраструктура, нас-
таняване, оборудване 
и услуги в областта 
на заетостта, образо-
ванието, социалното 

приобщаване, здравео-
пазването и грижите за 
децата.
Настоящото състояние 
е много динамично, 
тъй като броят на хо-
рата, които напускат 
Украйна расте ежечас-
но и към момента тече 
регистрация. За да си 
състави картина на 
положението онагле-
дяваща натиска, пред 
който са изправени 
държавите членки по-
ради големия брой но-
водошли, Комисията 
изчисли дела на прис-
тигащите спрямо на-
селението, въз основа 
на информация, полу-
чена чрез мрежата на 
ЕС за подготвеност и 
управление на кризи в 
областта на миграция-
та, чрез международни 
организации и други 
надеждни отворени из-
точници.

ОБЩИНА БАЛЧИК

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС - Бал-
чик, приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик, Решение № 
394/14.09.2021 г., на Общински съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 
335/24.03.2022 година на кмета на Община Балчик

ОБЯВЯВА 
публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска соб-
ственост, както следва:
1. Едноетажна жилищна сграда с площ 73.00 кв. м, ведно с прилежащо дворно място, 
представляващо ПИ 23769.54.432 по кадастралната карта на село Дропла, с площ 6 
977.00 кв. м, при начална цена за провеждане на търга 38 550.00 лева (тридесет и осем 
хиляди петстотин и петдесет лева)
Търгът ще се проведе на 19.04.2022 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на 
пл. “21 септември” № 6.
Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 04.04.2022 г. до 18.04.2022 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 18.04.2022 г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 
16.00 ч. на 18.04.2022 г. информационния център на Община Балчик.
За справки:  0579 7-10-41 М. Караиванова, Й. Денева


