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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
ПРОТОКОЛ

№ 23
от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 26 април 2018 година
да бъде завишен с 15 728 лева, за направа фундаменти и доставка с
монтаж на 3 броя билборд.
2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за
2018 г.
3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи
действия за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 18 общински съветници
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По петнадесета точка от дневния ред: Завишаване на бюджета на
общинска администрация в програмата за развитие на спорта,
местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички”, за финансово
подпомагане на международен турнир по тенис от календара на
Европейската федерация по тенис от първа категория до 14-годишна
възраст.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 348: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА, в
съответствие с чл.125 от ЗПФ и чп.27 от Наредбата за условията и реда за
съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето,
изпълнението и отчитането на общинския бюджет:
1. Общински съвет Балчик не дава съгласието си бюджета
на Общинска администрация в програмата за развитие на спорта, местна
дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ да бъде завишен с 20
000 лева, за финансово подпомагане на международен турнир по тенис
от календара на Европейската федерация по тенис от първа категория до
14-годишна възраст.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 17 общински съветници
„ЗА” – 7; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 10
По шестнадесета точка от дневния ред: Одобряване на извършените
разходи за командировка и получении средства от Кмета на община
Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.01.2018
г. до 30.03.2018 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 349: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА,
чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 6, ал. 1, т. 2
от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина,
Общински съвет Балчик,
РЕШИ :
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната
от Кмета на община Балчик за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г., в
размер на – 342,35лв., отчетени като разход по Функция „Общо държавни
служби”, Д/ст 122, подпараграф 1051.
2. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в чужбина
от Кмета на община Балчик за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г., в
размер на - 1 251,83лв., отчетени като разход по Функция „Общо държавни
служби“, Д/ст 122, подпараграф 1052.
3. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от
Председателя на ОбС Балчик за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г., в
размер на - 100,00лв., отчетени като разход по Функция „Общо държавни
служби“, Д/ст 123, подпараграф 10-51.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 18 общински съветници
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По седемнадесета точка от дневния ред: Приемане на Програма за
развитие на читалищната дейност в община Балчик през 2018 година.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 350: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 26а, ал.
2 от Закона за народните читалища, Общински съвет - Балчик:
Р Е Ш И:
1. Приема Програма за развитието на читалищната дейност в
Община Балчик през 2018 година.
2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши
всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на
решението.
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 17 общински съветници
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По осемнадесета точка от дневния ред: Обсъждане на доклади на
читалищата от община Балчик за осъществените читалищни дейности
и изразходваните от бюджета средства през 2017 година.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 351: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 26 а, ал. 4 и 5 от Закона за народните читалища, Общински съвет –
Балчик
РЕШИ :
1. Приема докладите на читалищата от община Балчик за осъществените
дейности и изразходваните от бюджета средства през 2017 г., както следва:
НЧ “Паисий Хилендарски-1870“ град Балчик
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 17 общински съветници
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
НЧ “Велко Ангелов-1940” село Дропла
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 16 общински съветници
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
НЧ “Христо Смирненски-1914” село Сенокос
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 16 общински съветници
„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0, не гласува - 1
НЧ “Йордан Йовков-1941” село Змеево
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 16 общински съветници
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
НЧ “Просвета-1901” село Оброчище
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 16 общински съветници
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
НЧ “Просвета-1900” село Соколово
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 16 общински съветници
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
НЧ “Бачо Киро-1939” село Кранево
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 15 общински съветници
„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
НЧ “Стефан Караджа-1941” село Стражица
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 15 общински съветници
„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0, не гласува - 1
Доклад на НЧ “Васил Левски-1959” град Балчик
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 18 общински съветници
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
- Не приема доклада за осъществените дейности и
изразходваните от бюджета средства през 2017 г на НЧ „Свобода – 1897”
с. Гурково
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 15 общински съветници
„ЗА” – 9; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6
По деветнадесета точка от дневния ред: Приемане на План за развитие
на социалните услуги в община Балчик през 2019 година.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 352: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 19,
ал. 2 и ал. 3 от Закона за социалното подпомагане и във връзка с чл. 36б,
ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане,
Общински съвет - Балчик:
Р Е Ш И:
1. Приема План за развитието на социалните услуги в Община Балчик през
2019 година.
2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички
последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 18 общински съветници
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По двадесета точка от дневния ред: Приемане промени в Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 353: На основание чл. 21, ал. 1, т. 7от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 9 от Закона за
местните данъци и такси, чл.11, ал.3 предложение второ от ЗНА.
Р Е Ш И:
Приема изменения и допълнения в действащата Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Балчик, както следва:
§1
В чл. 22 ал.1 правят следните изменения и допълнения:
1.В І зона думите « ул.Черно море» в с.Кранево се заменят с
«всички улици попадащи в пространството между ул.»България» и Черно
море.
§2
В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т.32 се добавят:
т.32.1. Одобряване на план за безопасност и здраве на основание чл. 156б,
ал. 1, т. 2 от ЗУТ, обикновена услуга – 30лв. – срок за изпълнение 14 дни.

наследник на починалия Кирил Борисов Славчев, за който не са били
налице изискванията за придобиване на право на пенсия по КСО и не
отговаря на условия за отпускане на какъвто и да е друг вид пенсия,
съгласно българското законодателство.
3. Да бъдат уведомени заинтересованите лица за настоящето решение.
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 18 общински съветници
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По двадесет и трета точка от дневния ред: Предложение за
освобождаване от такса за извършване проверка на място относно
откриване на строителна площадка и определяне на строителна
линия, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на
строежа на православен храм „Св. Вмчк. Димитър“ с. Рогачево, и от
такса за издаване на разрешение за извозване на земни и строителни
маси.
Вносител: Илиян Станоев – председател на ОбС Балчик
РЕШЕНИЕ № 356: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА;
чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Балчик (НОАМТЦУ);
чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с молба от
Йеромонах Филип - председател на Църковното настоятелство при храм
„Св.Вмчк.Димитър“, с. Рогачево, общински съвет Балчик дава своето
съгласие Църковното настоятелство при храм „Св.Вмчк.Димитър“, с.
Рогачево да бъде освободено от такси за:
- извършване проверка на място относно откриване на строителна
площадка и определяне на строителна линия, чл. 43, т. 16 от Наредбата
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Балчик – за строежи V - та категория в размер
на 100.00 лева;
- издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа
на православен храм „Св. Вмчк. Димитър“ с. Рогачево, чл. 43, т. 36.11
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Балчик – за сгради и обекти
за обществено обслужване с РЗП до 200 кв.м. по 2 лв.м2 – в размер на
73.60 лева;
- и такса за издаване на разрешение за извозване на земни и строителни
маси - в размер на 60.00 лева.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 18 общински
съветници
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Избиране на
представител на община Балчик пред Общото събрание на
акционерите на „Тихия кът” АД гр. Балчик.
Вносител: Илиян Станоев – председател на ОбС Балчик
РЕШЕНИЕ № 357: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. І, т. 9
от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.226 от Търговския закон, чл. 19, т. 12, т. 13 и т. 14 от Наредба
за условията и реда за упражняване правата на собственост на
Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в
капитала, за участие на общината в граждански дружества и за
сключване на договори за съвместна дейност /Приета с Решение
593 по Протокол № 39 от 24.4.2014г. от Общински съвет-Балчик/
и във връзка с покана вх.№ .№179 от 16.04.2018 г. от Съвета на
директорите на „ТИХИЯ КЪТ“ АД, Общински съвет Балчик:
УПЪЛНОМОЩАВА Атанас Илиев Атанасов – общински
съветник да представлява Община Балчик пред Общото събрание
на акционерите на „ТИХИЯ КЪТ“ АД, което ще се проведе на
09.05.2018 г. от 11.00 часа в гр.Балчик, алея „Въскре сия
10 Издаване на удостоверения за дължим и платен данък върху
Деветакова“ №26, като участва в Общото събрание с всички
3,00 лв. 3 дни
права, произтичащи от качеството на акционер на Община Балчик
наследствата
в „ТИХИЯ КЪТ“ АД и да гласува по предложените проекти за
11 Издаване на удостоверения за наличие или липса на
решения на Общото събрание, както следва:
10,00 лв. 7 дни
задължения
- проект за решение № 1 - ОСА приема годишния доклад на Съвета на
12 Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация
5,00 лв. 7 дни
директорите за дейността на дружеството за 2017 г., одитирания годишен
финансов отчет за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка
13 Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни
3,00 лв. Веднага
и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., със „ЗА”
средства
- проект за решение № 2 - ОСА приема загубата на дружеството в размер
14 Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижим
на 174 657.04 лева да бъде покрита от неразпределена печалба, със „ЗА”
3,00 лв. Веднага
- проект за решение № 3 - ОСА освобождава от отговорност членовете
имот и такса битови отпадъци
§4
на СД за дейността им през 2017 г., съгласно редложеното в материалите
В чл.56 ал.1 се правят следните изменения и допълнения:
на събранието, със „ЗА”
1.Добавят се в таблица след т.48 следните точки и текст:
- проект за решение № 4 - ОСА приема решение за избор на регистриран
одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018
49 Зала ТИЦ „6- ти етаж“, 200 места
250.00 лв./ден
г.,съгласно предварително обявеното в материалите на събранието, със
50 Изложбена площ ТИЦ „3-ти етаж“ без оборудване
100 лв./ден
„ЗА”
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 17 общински
51 Изложбени площи на открито
2.00 лв. 1 кв. м./ден
съветници
52 Озвучаване на зали + 2 бр. микрофони
100.00 лв./ден
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0, не гласува - 1
53 Допълнителен микрофон
10.00 лв. за 1 бр. на ден
По двадесет и пета точка от дневния ред: Отмяна на Решение №
329
по Протокол № 22 от заседание на Общински съвет Балчик
54 Наем екран
20.00 лв./ден
проведено на 29.03.2018 година, с което се предоставя безвъзмездно
55 Наем мултимедия
40.00 лв./ден
за ползване на Сдружение „Футболен клуб – Черноморец” имот публична общинска собственост.
56 Наем постерни табла
10.00 лв./ден
Вносител: Илиян Станоев – председател на ОбС Балчик
57 Наем подиум
12лв. на кв.м./ден
РЕШЕНИЕ № 358: І. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; Заповед
58 Ферма с покрив
800лв./ден
№ АдК-04-74 от 11.04.2018 година на Областен управител на област
59 Задна конструкция - ферма
8лв.на кв.м./ден
Добрич, общински съвет Балчик отменя Решение 329 по Протокол № 22
от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 29.03.2018 година.
60 Наем офис стол за 1 бр.
2.00 лв./ден
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 16 общински
61 Наем градински стол за 1 бр.
1.00 лв./ден
съветници
62 Наем работна маса – за 1 бр.
6.00 лв./ден
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
63 Наем работна маса на открито –за 1 бр. на ден
6.00 лв./ден
По двадесет и шеста точка от дневния ред: Предложение за финансова
издръжка за нощувки, храна и транспортни разходи на полицейски
64 Стойки за знамена- стандартни – за 1 бр.
15.00 лв./ден
служители, командировани от други структури на МВР за двете РУ
65 Стойки за знамена - настолни – за 1 бр.
2.00 лв./ден
на МВР Албена и Балчик.
66 Наем витрини – за 1 бр.
15.00 лв./ден
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
67 Наем офис-помещение, оборудвано с компютър и интернет
30.00 лв./ден
РЕШЕНИЕ № 359: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА,
в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и
68 Наем флипчарт постер - за 1 бр.
10.00 лв./ден
реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и
69 Копирни услуги
0.05 лв./стр.
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:
70 Наем коктейлна маса “Щъркел“ с калъф– за 1 бр.
15.00 лв./ден
1. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се осигури
финансова издръжка за нощувките, храненето и транспортните разходи на
полицейски служители от други структури на МВР в страната, както и на
румънски и германски полицаи, които да работят съвместно с български
За услугите за техническо обезпечаване на събития включени в културния календар на Община Балчик и/или полицаи по превенцията и опазването на обществения ред на територията
субсидирани от бюджета на общината не се дължат такси.
на гр. Балчик и кк “Албена” през месеците юли и август 2018 г.,
2. Общински съвет дава съгласието си бюджета на общината в
местна дейност 239 “Други дейности по вътрешна сигурност”, §§ 10 20
&5 Промяната в Наредбата влиза в сила след датата на обнародването и в местния печат.
“Разходи за външни услуги” да бъде завишен със 60 000 лева.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 18 общински съветници
3. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
за 2018 г.
По двадесет и първа точка от дневния ред: Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.
4. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи
Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД
действия за изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 354: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик дава съгласието ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 16 общински
си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:
съветници
1. Никола Стойков Иванов от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
2. Диана Христова Костадинова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.
3. Нудие Исмаил Салим от гр. Балчик, за лечение на Нурие Шабан Исмаил, в размер на 400.00 (четиристотин) По двадесет и седма точка от дневния ред: Завишаване на бюджета на
лева.
общинска администрация в дейност 122 „Общинска администрация”,
4. Еркан Назъм Ибрям от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.
за закупуване на климатична инсталация.
5. Сафет Исуфов Арабов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 300.00 (триста) лева.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
6. Йорданка Любенова Йорданова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 300.00 (триста) лева.
РЕШЕНИЕ № 360: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в
7. Хюсеин Еминов Хюсеинов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 300.00 (триста) лева.
съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и
8. Виолета Григорова Димитрова от гр. Балчик, за лечение на Виктория Игнатова Филчева, в размер на 1000.00 реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и
(хиляда) лева.
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:
9. Станислава Стоянова Станева от с. Стражица, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.
1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета
10. Радка Димитрова Тодорова от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) на Общинска администрация в местна дейност 122 “Общинска
лева. Средствата да се получат от Данаил Караджов – кмет на с. Оброчище.
администрация”, §§ 5203 “Придобиване на друго оборудване, машини
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 16 общински съветници
и съоръжения” да бъде завишен със 70 000 лева, за закупуване на
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
климатична система.
По двадесет и втора точка от дневния ред: Предложение до Министерски съвет за отпускане на
2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения
персонална пенсия.
резерв за 2018 г.
Вносител: Илиян Станоев – председател на ОбС Балчик
3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи
РЕШЕНИЕ № 355: На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и действия за изпълнение на решението.
осигурителния стаж, чл. 92 от Кодекса за социалното осигуряване,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –БАЛЧИК ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 16 общински
РЕШИ:					
съветници
1. Отменя Решение № 300 по Протокол № 20 от 25.01.2018 г. на ОбС Балчик.
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
2. Дава съгласието си да бъде внесено предложение до Министерски съвет на РБ за отпускане на персонална
пенсия по чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж на следното лице, а именно: Валентин
ИЛИЯН СТАНОЕВ,
Кирилов Борисов, ЕГН ***********, АДРЕС: град Балчик, улица ********* от майката и законен представител
Председател на
Нели Иванова Стефанова с ЕГН ******, постоянен адрес: град Балчик, улица *******, в качеството на
ОбС Балчик

т.32.2. Одобряване на план за управление на строителните отпадъци на основание чл. 156б, ал. 1, т. 1 от ЗУТ,
обикновена услуга – 30лв. – срок за изпълнение 14 дни.
§3
В чл.45 се правят следните изменения и допълнения:
1. В таблица първо се коригира номерацията, в т.1,2,3 и 4 след текста се добавя „ За извозените тонове се дължат
отчисления по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците“.
Обикновена
Бърза услуга
услуга
№ Наименование на услугата
сума
срок
сума
срок
1 Определяне маршрут за извозване на строителни отпадъци и 10,00 лв.+ 7 дни
25,00 лв. + 3 дни
земни маси - съгласно чл. 4, т. 10 от Наредбата за управление на 25,00 лв./
25,00 лв./
отпадъците на територията на Община Балчик до претоварна тон
тон
станция. За извозените тонове се дължат отчисления по чл.60
и 64 от Закона за управление на отпадъците
2 Определяне маршрут за извозване на строителни отпадъци и 10,00 лв.+ 7 дни
25,00 лв. 3 дни
земни маси - съгласно чл. 4, т. 10 от Наредбата за управление на
+ 5,00 лв./
отпадъците на територията на Община Балчик до регионално 5,00 лв./
тон
депо Стожер. За извозените тонове се дължат отчисления по тон
чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците.
3 Определяне маршрут за извозване на битови, растителни, 10,00 лв.+ 7 дни
25,00 лв. 3 дни
животински и промишлени неопасни - чл.4 от Наредбата
+88,00
за управление на отпадъците на територията на Община + 8 8 , 0 0
Балчик до претоварна станция. За извозените тонове се лв./тон
лв./тон
дължат отчисления по чл.60 и 64 от Закона за управление на
отпадъците.
4 Определяне маршрут за извозване на битови, растителни, 10,00 лв. 7 дни
25,00 лв. 3 дни
животински и промишлени неопасни - чл.4 от Наредбата
+50,00
за управление на отпадъците на територията на Община + 5 0 , 0 0
Балчик до регионално депо Стожер. За извозените тонове се лв./тон
лв./тон
дължат отчисления по чл.60 и 64 от Закона за управление на
отпадъците.
5 Издаване на разрешение за премахване на дървета и храсти от 10,00 лв. 7 дни
25,00 лв. 3 дни
собственика, инвеститора или други лица върху терен - частна
или общинска собственост
6 Издаване на разрешение за премахване на дървета и храсти, 10,00 лв. 7 дни
25,00 лв. 3дни
находящи се в земеделска земя
7 Издаване позволително за лечебни растения от земи, гори, 20,00 лв. 7 дни
30,00 лв. 2 дни
води и водни площи - общинска собственост
8 Издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 10,00 лв. 14 дни 25,00 лв.
от ДОПК, в т.ч.:
-  за декларирани имоти по реда на чл.14 от ЗМДТ и имоти,
3 дни
представляващи земеделски земи и гори
-    за имоти, молбата за които се подава едновременно с
15,00 лв. 14 дни 30,00 лв. 3 дни
декларацията по чл.14 от ЗМДТ
-   за учредяване на право на строеж и незавършено
3 дни
строителство и право на ползване
Забележка: Посочената такса е за един обект, за всеки следващ
обект се заплаща 15 лева.
20,00 лв. 14 дни 40,00 лв.
9 Издаване на удостоверение за декларирани данни
3,00 лв. Веднага

