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Четири броя дългосрочни
дългове  и  един  краткосро-
чен е поела Община Балчик.
Това  обяви  днес  пред  Об-
щинския съвет кметът Нико-
лай  Ангелов.  Един от чети-
рите дългосрочни дългове  е
с фонд „Енергийна ефектив-
ност” и е насочен към Мно-
гопрофилната  болница  за
активно  лечение,  като  не  е
усвоен  до  момента.  Други-
те два  дългосрочни  дългове
са  с  финансираща институ-
ция  „Уникредит  Булбанк”,
като  по  този  за  ремонт  на
улиците в Балчик към 31 де-
кември 2010 година няма ус-

воени  средства.
Община Балчик е обслуж-

вала  през  миналата  година
дълга си към фонд „Енергий-
на ефективност” за ОУ „Ан-
тим  I”. По него е изплатила
главница в размер на 71 958
лева и лихви на стойност 18
170 лева.

Дългът  към  Уникредит
Булбанк  е  за  закупуване  на
спа центъра в Кранево. Кре-
дитът е усвоен 100% и за не-
говото обслужване Община-
та е заплатила лихва от 35 021
лева и такса – 21 000 лева.

Краткосрочният  кредитен
овърдрафт  към  Уникредит

Булбанк е бил в размер 9 330
134 лева.  За неговото  полз-
ване са платени лихви в раз-
мер на 16 892 лева.

Днес  Общинският  съвет
даде  съгласие  да  се  поеме
друг овърдрафт за настояща-
та година с максимален раз-
мер 700 000 лева.  Целта на
финансовия инструмент е да
се използват средства за раз-
плащане на общинските раз-
ходи,  когато  има  временен
недостиг на пари. Срокът на
кредита е 25 декември 2011г.
Предстои  да  бъде  обявена
обществена  поръчка  за  фи-
нансираща институция.

Äúëãîâå íà îáùèíàòà

По  предложение  на  кме-
та  на  Община  Балчик  Ни-
колай  Ангелов  общински-
те  съветници  приеха  став-
ката за данък върху прево-
зните средства да намалее.
Налогът ще се определя от
мощността на  автомобила,

Íàìàëèõà äàíúêà çà êîëèòå
коригиран  с  коефициент
от  годината на производс-
тво.  Съгласно  направени-
те  днес  промени,  ставката
е следната:

- до 37 KW
– било 1 лев, става 0.54 лв.
-от 38 до 55 KW

 -  било 0.80 лв., става 0.56 лв.
- от 56 до 74 KW
– било 1 лев, става 0.76 лв.
-  от 75 – 110 KW – било 2

лева, става 1.54 лв.
- над 110 KW
-  било 2.50 лева, става 1.72

лева  за  единица мощност.

Съветниците  приеха  про-
мени и в действащата Наре-
дба  за  определяне  размера
на  местните  данъци  на  те-
риторията  на  Община  Бал-
чик в частта й за туристиче-
ския  данък,  познат  досега
като  туристическа  такса.

Êóðîðòíàòà òàêñà - ïðèåìëèâà
Размерът на дължимия туристически данък от месец фе-
вруари 2011  година за  средствата  за подслон  и местата
за настаняване се определя както  следва:

Категория 1 звезда – 0.20 лева / нощувка
Категория 2 звезди – 0.30 лева / нощувка
Категория 3 звезди – 0.40 лева / нощувка
Категория 4 звезди – 0.50 лева / нощувка
Категория 5 звезди – 0.60 лева / нощувка

Общинският съвет прие от-
чета  за касовото изпълнение
на бюджета на Община Бал-
чик за 2010 година, направен
от кмета Николай Ангелов.

Съветниците  утвърдиха
19  605 554 лева касово  из-
пълнение  на  приходната  и
разходна  част.  Гласувани
бяха  разходите  на  местния
парламент в размер на 264

Îò÷åò çà êàñîâîòî èçïúëíåíèå íà áþäæåòà

Îòíîâî çà ðàáîòàòà íà “Õèäðîòåê”
„Качеството на асфалтиране

от изпълнителя на ВиК проек-
та в Балчик е лошо, а най-ве-
роятната причина за това е же-
ланието на фирмата да спести
средства и материали от изпо-
лзването на нелицензирани за
целта подизпълнители”. Това
коментира  на редовна  среща
за дейностите по изпълнение
на водния проект в Белия град

заместник-кметът  Стелиян
Железов. Преди срещата ста-
на  ясно, че изпълнителят на
водния проект в Балчик „Хид-
ротек” има ново име – OTV.  

Вече  има  подписан  дого-
вор с „Хидрострой” АД за ас-
фалтиране на голяма част от
улиците на Балчик, заяви кме-
тът Николай Ангелов. Пари-
те  за  преасфалтиране и ре-

монт на площадки и тротоа-
ри са осигурени от банков за-
ем, съгласно решение на Об-
щинския съвет №527 от  31
март 2010 година. В момента
фирмата извършва задължи-
телното техническо проучва-
не и когато метеорологични-
те условия  позволят,  ще  за-
почне работата по обновява-
нето на пътните платна.

В началото на Ботаничес-
ката  градина  в  нашия  град
Балчик  има  монумент  на
шведа  Карл  Линей  /1707-
1788/, бележит учен – естест-
воизпитател, автор на науч-
ната класификация на орга-
низмите. Малцина като мен
вероятно не знаят, че името
му /до 1983 г./ носят повече
от 20 научни дружества, 15
научни периодични издания,
3 ботанически градини. Не-
говото име може да се види
и  по  географските  карти  –
нос и залив във Великобри-
тания, остров близо до Грен-
ландия, планина в щата Юта
и две градчета в САЩ, улици
и площади в някои европейс-
ки градове, минерала Лине-
ид, род растение /Linnala/. В
Балчик паметникът му е кра-
сноречив факт за откриване-
то и изследването на над 60
000 вида растения.

В книгата си „Клифортова-
та градина” от 1737 г. има ве-
ликолепни гравюри – фрон-
тописи, изпълнени с алегори-
чния  маниер  на  епоха  „Ба-
рок”. Тук има едно дете с тер-
мометър в ръка, като един от
инструментите,  прилаган  в
градинарската практика. Ако
се  вгледаме  по-внимателно,
ще забележим нулевата точ-
ка в неговата среда, със 100-
градусова  скала,  с  положи-
телна температура  нагоре  и
отрицателна надолу. Във връ-
зка с това още преди 1983 г. е
доказано,  че  разпростране-

Íåèçâåñòíè íåùà çà èçâåñòíè õîðà
ния в живота ни живачен тер-
мометър на Целзий е създа-
ден от Карл Линей. Сега вече
е известно, че скалата на Уп-
салския  астроном  Андерс
Целзий през 1742 г. е била съ-
що 100-градусова, но нулата
е била при точката на кипене

на водата, а 100 градуса в то-
чката на замръзване.

През 1747 г. шведският оп-
тик  Екстрьом  започва  да
произвежда  термометри  с
точка на замръзване, отбеля-
зана с 0 и точка на кипене на
водата – 100 градуса. Този
термометър, по-късно полу-
чава названието „шведски”,
а той бил предложен от са-
мия Карл Линей. Предпола-
га се, че в Холандия той се е
срещал с Фаренхайт /1686-
1736/ през 1724 г. При него-
вия  термометър  скалата  е
разделена така, че точката на
топене на леда е 32 градуса,
а на кипенето на водата – 212
градуса  /по  Целзий на  100
градуса/.

Карл Линей несъмнено се
е  интересувал  от  тези  мо-
менти, тъй като е работил в
оранжерии с различен топ-
линен режим. Трудно е да се
обясни защо в бита този тер-
мометър е свързан с името
на Андерс Целзий. Може би,
защото той се е занимавал с
този живачен прибор, а мо-
же би затова, че последният
отбелязваме с буквата „С”.
Тази буква не означава Цел-
зий, а деленето на скалата на
100 градуса / centigrade/, сто-
градусник.

В  писмо  до  знаменития
френски медик Соваж, Карл
Линей пише: „Аз бях първи-
ят, който приведе в съответс-
твие нашите  термометри, в
които точката на замръзване
е нула и градусите на кипене
на водата – 100 градуса, а то-
ва е удобно за зимните поме-
щения на  градините  /т.е  на
оранжериите/,  ако  това  би
станало обикновено, уверен
съм, че би се понравил.”

Това е само част от живо-
та на професора по медици-
на и ботаника, пътешестве-
ника до Лапландия, острови-
те Еланд и Готланд, съпруг
на Сара Лиза Мореа, баща
на  Карл  Линей  –  младши,
който го наследява в универ-
ситета. Не може да не се ви-
ди  и в  този  частен  случай
проявата на гения на К.Ли-
ней, придаващ чистота, ясно-
та, прецизност и изящество
през неговия живот.

Георги ЙОВЧЕВ

Уведомяваме  всички  лица,
предоставящи  услугата  наста-
няване в място за настаняване /
средство за подслон, че в изпъл-
нение на  §27 от Закона за мест-
ните данъци и такси са длъжни в
срок до 28.02.2011 г. да подадат
писмена декларация с информа-
ция за броя на леглата в стопа-
нисвания от тях обект пред ка-
тегоризиращия орган по чл. 52
от Закона за туризма (кмета на
Община Балчик или Министер-
ство на икономиката енергети-

Ïðåáðîÿâàíå íà ëåãëàòà çà íàñòàíÿâàíå
ката и туризма). Лицата, пода-
ващи декларация пред Минис-
терство  на икономиката  енер-
гетиката  и  туризма,  е необхо-
димо да предоставят копие от
нея на  гише №5  на Информа-
ционния център на Общинска
администрация Балчик.

Туристически данък се дъл-
жи за всяко място за настанява-
не средство за подслон с дейст-
ваща категоризация, независи-
мо дали обекта се използва.

Ежемесечно всяко лице, пре-

доставящо нощувка, е длъжно
да представи декларация за ре-
ализираните нощувки през пре-
дходния месец и да внесе по сме-
тка на общината туристическия
данък.

Ежемесечно всяко лице, пре-
доставящо нощувка, е длъжно
да представи декларация за ре-
ализираните нощувки през пре-
дходния месец и да внесе по сме-
тка на общината туристическия
данък.

/Б.Т./

Продажби и Сервиз, Сервизни договори
Документи НАП, регистрация в НАП, печати

ниски цени
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681  лева ,  капиталовите
разходи на стойност 1 766
681 лева и парите дадени за
читалищна  дейност  –  479
507 лева, където 207 023 ле-
ва са делегирани от държа-
вата дейности. Парите, да-
дени за  спорт в общината,
са в размер на 1 435 216 ле-
ва.  Разходите  за  култура  и
чествания  на  празници  с

национално,  местно  и  ме-
ждународно  значение  са
619 708 лева.

През  този  месец  ще  бъде
обсъден бюджетът на Общи-
ната за 2011 година, а проек-
тът може да бъде разгледан
на сайта  на администрация-
та. За 7 февруари е насроче-
но публично обсъждане  на
проекта за бюджет. Преписка № 00479-2011-0002 в Регистъра на АОП

КРАЕН  СРОК за закупуване  на  документацията:  до 16:00  часа  на
16.02.2011 г.

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ
 ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите: до 16:00 часа на 23.02.2011 г.

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА НВМОП ЗА:

„Ремонт на отвеждащ колектор за условно чисти води
от ПОСВ-Албена”
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С ПРЕДМЕТ
„РЕМОНТ НА ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА УСЛОВНО

ЧИСТИ ВОДИ ОТ ПОСВ – АЛБЕНА”
ТЕМА

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ
РАБОТИ

КРАЕН СРОК ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА
до 16.02.2011г.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ИСКАНИЯ ЗА РАЗЯСНЕНИЯ
                  до 16.02.2011г.

КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
   до 23.02.2011г.




