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Данъкът върху недвижими-
те имоти, такса за битови отпа-
дъци и данък върху превозни-
те средства за 2023 се заплащат 
на две равни вноски в следните 
срокове: до 30 юни и до 31 ок-
томври на годината, за която 
са дължими. На предплатилите 
до 30 април за цялата година се 
прави отстъпка 5 на сто.

Патентен данък за 2023г.
Патентният данък се внася 

на четири равни вноски, как-
то следва:

За първото тримесечие – до 
31.01.2023 г.

За второто тримесечие – до 
30.04.2023 г.

За третото тримесечие – до 
31.07.2023 г.

За четвъртото тримесечие – 
до 31.10.2023 г.

/на предплатилите за цялата 
година до 31.01.2023 г. се прави 
отстъпка 5 на сто/

Данък върху таксиметров 
превоз на пътници 2023 г.

Срок за внасяне – Данъкът 
върху таксиметров превоз на 
пътници се внася преди полу-
чаване на издаденото разреше-
ние по чл. 24а, ал. 1 от Закона за 
автомобилните превози.

Туристически данък за 2023 г.
Срок за внасяне – до 15 чис-

ло на месеца, следващ месеца, 
през който са предоставени 

Данъчната кампания на 
Община Балчик за настоящата година 

започна
нощувките.

Задълженията за местни 
данъци и такси се изпълняват 
доброволно в законоустано-
вените срокове чрез плащане:

1/на гише
1.1. в брой 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;

1.2. с банкова карта на ПОС 
терминал - на касата на отдел 
„Общинска данъчна служба“ 
към Община Балчик на ад-
рес: пл. „21 Септември“ № 6, 
етаж 2 с работно време 8.00 до 
16.30 часа;

2/Онлайн, чрез виртуален 
ПОС терминал през сайта на 
Община Балчик, посредством 
КИН

3/в касите на EasyPay https://
www.easypay.bg/site/?p=offices_
list /достатъчно е да съобщите 
ЕГН/ЕИК на задълженото ли-
це/ или през https://www.epay.
bg/v3main/front /необходимо 
е да знаете партидата на имо-
та в ОбДС/

4/в касите на FastPay /доста-
тъчно е да съобщите ЕГН/ЕИК 
на задълженото лице/

5/безкасово - с пощенски за-
пис или с платежно нареждане 
по сметка на Общината:

ОБЩИНА БАЛЧИК
IВАN: 
BG38UNC96608497503315
BIC: UNCRBGSF
„Уникредит Булбанк“  АД 
код за вид плащане 44 21 

00 - данък върху недвижими-
те имоти

код за вид плащане 44 24 00 - 
такса за битови отпадъци

код за вид плащане 44 23 
00 - данък върху превозните 
средства 

код за вид плащане 44 14 00 
- патентен данък

 Информация за вида и раз-
мера на данъчните си задълже-
ния може да получите:

1/онлайн на адрес https://
balchik.imeon.bg с Egde, Chrome 
или Mozilla Firefox 

За целта е необходимо да 
изберете вход с ЕГН и КИН /
Клиентски идентификацио-
нен номер/.

Клиентският номер може да 
бъде получен лично или пред-
ставител с нотариално заве-
рено пълномощно /срещу по-
пълнено искане/  от Общинска 
данъчна служба на адрес: гр. 
Балчик, пл. „21 септември“ №6.

2/на място в отдел „Общин-
ска данъчна служба“ към Об-
щина Балчик

на телефони : 7 10 73;7 10 66; 
7 10 89.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – Б А Л Ч И К
П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 26януари 2023 година от 09.ºº часа, 
в залата на Общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на Об-
щински съвет - Балчик, при следния:

Дневен  ред:
1. Кандидатстване на Община Балчик като водещ партньор иподпомагане на 

Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, на територията на Община 
Балчик, за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жи-
лищния сграден фонд – етап I“, която ще се финансира със средства от Механизма за възстановя-
ване и устойчивост, Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България

Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
2.Кандидатстване с проект “Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за 

външно изкуствено осветление на гр. Балчик, с.Кранево, с. Оброчище и с.Рогачево“ по Нацио-
нален план за възстановяване и устойчивост

Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
3. Кандидатстване с проект “Укрепване на общинския капацитет в Община Балчик“ по Про-

грама „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
4. Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на об-

щина Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.10.2022г.до 31.12.2022г
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
5. Утвърждаване на списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни 

разходи за 2023 г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
6.Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна 

болница за активно лечение Добрич“ АД и определяне на представител на акционера - Община 
Балчик в насрочено извънредно Общо събрание на акционерите за 15.02.2023 год.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
7. Откриване на конкурс за възлагане на управлението на „КИБЕЛА 2014“ ЕАД
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
8.Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 

2022 г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
9. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.80.184 по кадастралната карта 

на гр. Балчик
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
10.Продажба чрез търг на ПИ № 39459.502.414 по кадастралната карта на с. Кранево 
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
11.Одобряване  на ПУП - Парцеларен план за „Ветроенергиен парк“ по КК на с. Тригорци, об-

щина Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
12. Одобряване на ПУП – Парцеларен план за „Ветроенергиен парк“ по кадастрална карта на 

с. Стражица.  
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
13.Разрешение за възлагане изработването на ПУП – ПЗ за ПИ 39459.7.50 по КК на 
с. Кранево, община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
14. Приемане на Решение за предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата и мери-

те – общинска собственост за общо и индивидуално ползване за стопанската 2023/2024 година
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
15. Отпускане финансови помощи на граждани
Вносител: Симеон Симеонов – Председател на ПКЗССД
16.Разни.

НИКОЛАЙ КОЛЕВ, 
Председател на

 ОбС-Балчик

Трифоновден е правосла-
вен празник в чест на свети 
Трифон, който се отбелязва 
от Българската православ-
на църква на 1 февруари (по 
Юлианския календар) и на 14 
февруяри /по Григорианския 
календар/.

Народният празник Трифон 
Зарезан се почита от лозари-
те, соколарите, градинарите 
и кръчмарите. В България е 
запазено отбелязването на 
празника Трифон Зарезан на 
14 февруари.

Св. Трифон е мъченик, све-
тец-лечител, който през 248 
г. сл. Хр., при царуването на 
император Деций Траян бил 
посечен с меч. Роден в Мало-
азийската провинция Фригия, 
гр. Апамия, той произхожда от 
област, която се смята за една 
от прародините на лозата и ви-
ното. Родителите на св. Трифон 
били дълбоко вярващи хрис-
тияни и отрано се потрудили 
над своето чедо да разгорят в 
сърцето му любов и преданост 
към Бога. Трудът на родители-
те скоро дал своя плод. Свети 

Трифон бил още дете, когато 
по негова молитва Бог вършел 
чудеса.

Едва на 17 години, той си 
спечелва голяма слава, като 
излекува дъщерята на рим-
ския император Гордиан III. 
Римският император Гордиан 
(238-244) не бил християнин, 
но не преследвал последовате-
лите на Иисус. И Бог му сторил 
милост за това. Той имал дъще-
ря Гордиана – умна и хубава. За 
нея идвали видни и прославе-
ни момци. Но в това време тя 
тежко заболяла душевно. Мъ-
ченица и терзана, тя се хвър-
ляла в огън, хвърляла се и във 
вода от мъка. Идвали най-спо-
собни лечители, но накрай 
родителите и се убедили, че за 
болестта и няма лек. Тя обаче 
непрестанно повтаряла едно 
и също: „Никой не може да ме 
излекува, освен Трифон.“ Тия 
думи отдавали на душевното и 
страдание и ги отминавали без 
внимание. Но когато нямало 
вече какво да правят, импера-
торът наредил да се провери 
навсякъде из империята има 
ли такъв човек Трифон, който 
лекува болни, и да го доведат.

Св. Трифон тогава бил 17-го-
дишен. Довели го в Рим. И 
понеже Бог тъкмо чрез него 
дал изцеление на Гордиана от 
тая болест, истинността на 
обясненията му, че живият и 
истинският Бог, в когото вяр-
ват християните, е излекувал 
девойката, била очевидна за 
всички. Мнозина повярвали и 
се кръстили. Императорски-
ят дом се изпълнил с радост. 
Благоволението на императора 

Св. Трифон е мъченик, светец-
лечител, покровител на лозарите, 
винарите, кръчмарите, соколарите

към християните станало тол-
кова явно, че вече го смятали 
за таен християнин. Той дарил 
богато свети Трифон и с благо-
дарност го изпратил у дома му. 
Но сърцето на юношата било 
чуждо за богатството, затова 
той раздал из пътя си всичко 
на нуждаещите се.

Наследникът на Гордиан 
обаче – Деций Траян, се оказва 
непримирим враг на христи-
янското учение. Той заповяд-
ва всички по-тачени светци 
да бъдат изправени пред съд. 
Сред тях е и Трифон, който не 
пожелава да се отрече от вя-
рата си и загива като мъченик

Днес у нас Трифоновден 
празнуват 4589 мъже и 2195 
жени, които носят имената 
Трифон и Трифона.

Още любопитни данни:
През учебната 2015/2016 

година във Висшите училища 
са учили 392 студенти за агро-
номи-лозаро-градинари и 347 
студенти за технолози-винари.

Освен това, в България има 
204 предприятия за производ-
ство на вина, най-много са в 
област Пловдив – 40 на брой.

През миналата година от 
България са изнесени 22,583 
млн. литра вино на обща 
стойност 46,170 млн. лв., ка-
то най-голямо количество сме 
продали в Полша.

Република Молдова, пък е 
най-големият вносител на ви-
но в България сред страните 
извън ЕС. Извън ЕС най-мно-
го вино изнасяме за Руската 
федерация.

По материали в Интернет

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Бал-
чик, приета с Решение №238/27.02.2009г. на ОбС-Балчик,  Решение № 
662/29.11.2022 год, на Общински съвет Балчик и във връзка със Заповед  № 
59/18.01.2023. год.. на Кмета на Община Балчик.                    

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим 
имот, частна общинска собственост, както следва:  

         1. Незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.77.129 по кадастралната 
карта на град Балчик , представляващ част от УПИ І, кв. 144 по ПУП на град Балчик, с 
площ 2 283.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 84 615.00 лева  /осемдесет 
и четири хиляди шестстотин и петнадесет лева/, без ДДС.

        Търгът ще се проведе на 16.02.2023 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сгра-
дата на пл. „21 септември“  №6.

        Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 30.01.2023 г. до 14.02.2023 
г на касата на ОбА - Балчик.

        Депозитът за участие в търга се внася по посочена в тръжните книжа банкова 
сметка, в срок до 15.30 часа на 14.02.2023 г.

        Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок 
до 16.00 ч. на  14.02.2023 г. информационния център на Община Балчик.

         За справки : тел.  0579 7-10-41  М.Караиванова,  Й.Денева    

Търг с тайно наддаване за продажба на 
недвижим имот в град Балчик

По-строги мерки в ЕС за борба с 
трафика на хора

Европейската комисия 
предложи да се засилят пра-
вилата за предотвратяване и 
борба с трафика на хора.

Те ще осигурят на право-
прилагащите и съдебните ор-
гани по-силни инструменти 
за разследване и наказателно 
преследване на новите форми 
на експлоатация. Това напри-
мер може да се постигне, като 
се гарантира, че съзнателно-
то използване на услугите, 
предоставяни от жертви на 
трафик, представлява престъ-

пление. В предложението на 
Комисията се предлагат за-
дължителни санкции срещу 
дружества за престъпления, 
свързани с трафик на хора, 
а не само срещу физически 
лица. Освен това с предложе-
нието се цели подобряване на 
процедурите за ранно иден-
тифициране и подкрепа за 
жертвите в държавите членки, 
по-специално чрез създаване-
то на европейски механизъм 
за насочване.

Всяка година над 7 000 души 

стават жертва на трафик на хо-
ра в ЕС. Този брой вероятно е 
много по-висок, тъй като мно-
го жертви остават неразкрити. 
Годишните разходи, свързани 
с трафика на хора в ЕС, дости-
гат 2,7 милиарда евро. По-го-
лямата част от жертвите са 
жени и момичета, но делът на 
жертвите от мъжки пол също 
нараства, особено що се отна-
ся до експлоатацията на труда.

ФОКУС ЕВРОПА


