
 
 
 
 
 
 

ЗАПОВЕД  
№1206/10.12.2012 г.  

гр. Балчик 
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и съгласно чл.55 от Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Балчик, приета с реш. на ОбС на 22.01.2009г., и на основание чл. 21, ал. 2, във връзка 
с чл. 138 от Изборния кодекс и решение №884 на ОбС от 30.08.2011 г.  

 
УТВЪРЖДАВАМ: 

І. ТАРИФИ за реклама, отстъпки, размер на колоните за общински 
седмичен вестник “Балчик” 

 
1. ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМА 

На първа страница………………………………….0,80 лв./кв.см 
Вътрешна страница………………………………...0,50 лв./кв.см 
Външна страница/последна ……………………….0,70 лв./кв.см 
До главата на вестника…………………………….1,00 лв./кв.см 
Малки обяви до 10 думи……………………..2 лв./публикацията 
Вмъкване на рекламни материали ………………….0,10 лв./бр. 
 

2. ОТСТЪПКИ 
1. При повторяемост на рекламата повече от 3 пъти…….-20% 
2. При повторяемост на рекламата повече от 12 пъти…...-50%  
3. За благодарност, поздрави, скръбни вести ………..…...-50% 
4. При ръчна продажба…………………………………….... 0,07 лв. 
 

3. ЦЕНИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ от политически партии и коалиции, 
свързани с информационната кампания за националния 
референдум, насрочен за 27.01.2013 г. и агитационни материали 
на регистрираните за участие в парламентарни избори 2013 г. 
партии, коалиции от партии и инициативни комитети: 

-          за първа страница -                                                 0.40 лв./кв. см 
-          каре до главата на вестника -                                 0.50 лв./кв. см 
-          каре за вътрешна страница -                                  0.25 лв./кв. см  
-          каре за външна страница -                                      0.35 лв./кв. см 
-          малки обяви до 10 думи -                                        2.00 лв./бр. 
-          вмъкване на агитационни материали -                  0.10 лв./бр.   

 
4. РАЗМЕРИ НА КОЛОНИТЕ 

1 колона – 4,2 см        3 колони – 13,2 см         5 колони – 22,2 см 
2 колони – 8,7 см        4 колони – 17,7 см         6 колони – 26,7 см 

Височината на каретата се закръгля на цяло число.  
 

   ОБЩИНА БАЛЧИК 
 

 
Кмет 
Николай Ангелов 
 9600 гр. Балчик 
пл. “21-ви септември” №6 

 
0579 72070
    0579 74117   
mayor@balchik.bg 
www.balchik.bg 

 



5. Върху утвърдените цени на услуги е включен ДДС. 
 
ІІ. АБОНАМЕНТ 2013 г. 

Корична цена на вестник “Балчик” ……………………….. 0,30 лв. 
Годишен абонамент/12 месеца/48 издания……............. 14,40 лв. 
За 1 месец – 1,20 лв.  За 2 месеца – 2,40 лв. 
За 3 месеца – 3,60 лв.  За 4 месеца – 4,80 лв. 
За 5 месеца – 6,00 лв.  За 6 месеца – 7,20 лв. 
За 7 месеца – 8,40 лв.  За 8 месеца -  9,60 лв. 
За 9 месеца – 10,80 лв.  За 10 месеца – 12,00 лв. 
За 11 месеца – 13,20 лв.  За 12 месеца – 14,40 лв. 
 
 
ІІІ. Контрол по настоящата заповед възлагам на г-н Митко Петров – зам.-
кмет по финансите на община Балчик, 
на г-жа Марияна Ангелова – секретар на община Балчик,  
и г-жа Албена Иванова – отговорен редактор в общински седмичен 
вестник “Балчик”. 
 

Препис от заповедта да се връчи на Звеното за вътрешен одит, 
директор Дирекция “Бюджет, финанси и счетоводство” и съответните 
длъжностни лица за сведение и изпълнение. 
 
 
 
 
Николай АНГЕЛОВ 
Кмет на Община Балчик 


