
ПОЗИЦИИ                    13 февруари - 19 февруари 2014 г. 4
ÎÒÊÐÈÒÀ ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÇÀ ÂÚÇËÀÃÀÍÅ

ÍÀ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÀ ÏÎÐÚ×ÊÀ ÏÎ ÐÅÄÀ ÍÀ ÇÎÏ

С ПРЕДМЕТ: "Доставка на машини, оборудване и транспортни средства
за Претоварна станция за ТБО Балчик, вкл. такива, изискващи монтажни
работи по обособени позиции" № на преписката в регистъра на АОП 00479-
2014-0003. Краен срок за закупуване на документацията - до 16:00 ч. на
10.03.2014 г. Краен срок за подаване на искания за разяснения - до 16:00 ч. на
10.03.2014 г.. Краен срок за предаване на офертите - до 16 ч. на 20.03.2014 г.

ÑÚÎÁÙÅÍÈÅ âúâ âðúçêà ñ
îïðåäåëÿíå ìàêñèìàëíè öåíè çà

òàêñèìåòðîâè óñëóãè
На основание чл.24а,

ал.5 и ал.6 от Закона за
автомобилните превози
(посл.изм. и доп. ДВ.
бр.109 от 20 Декември
2013г.) общинските съ-
вети определят макси-
мални цени за таксиме-
тров превоз на пътници
за един километър про-
бег по тарифа, валидна
за територията на съот-
ветната община и я ак-
туализират най-малко

веднъж годишно. С ре-
шение №819 от
24.05.2011г. са определе-
ни и с решения №147/
28.06.2012г. и №368/
30.05.2013г. - потвърде-
ни, максимални цени
както следва: - дневна
тарифа, в размер на 1.30
лева - нощна тарифа, в
размер на 1.70 лева Във
връзка с гореизложено-
то до 28.02.2014г. в Об-
щина Балчик (стая 105),

всички таксиметрови
превозвачи и водачи,
упражняващи дейност-
та на територията на Об-
щина Балчик могат да
изразят своето мнение
относно максималния
размер на цените на та-
ксиметровите услуги
като попълнят анкетна
карта.

Николай АНГЕЛОВ
Кмет на

Община Балчик

Ïëîùè çà òúðãîâèÿ
ñ öâåòÿ è ìàðòåíèöè

На основаниие чл.44,
ал.2 от ЗМСМА във връ-
зка с чл.6 от Наредба за
реда и условията за по-
ставяне на премествае-
ми обекти на територи-
ята на община Балчик
(приета с решение №
328/25.01.2002 г.), чл. 24,
ал. 2 от Наредба за оп-
ределянето и админист-
рирането на местните
такси и цени на услуги
на територията на Об-
щина Балчик (приета с
решение № 266/
20.12.1012 г., изм. и доп.
с решение № 450/
31.10.2013 г. на ОбС -
Балчик), във връзка с
празниците ПЪРВИ
МАРТ и ОСМИ МАРТ
О П Р Е Д Е Л Я М : 1.
Площи за търговия на

открито с цветя и мар-
теници за периода от
15.02.2014 г. до 10.03.2014
г., както следв:

1. Пл."Рибарски" - до
тото пункта.

2. Център  - спирка
пл."21-ви септември"

3. Пред мебелна къща
"Круни"

4. Пл."Възраждане" -
до автобусната спирка
   5. Кв."Балик"-  общин-
ски пазар

6. Кв."Балик" - пред
сладкарница "Шоколи-
но"

7. Кв."Балик" - пред
супермаркет  "Акви-
лон"

8. Кв."Балик" - пред
търговски комплекс
"Форум"

9. Кв."Левски" - до та-

ксиметровата стоянка
10. Кв."Левски" - пред

супермаркет "Фреш"
2. Такса за ползване на
местата в горепосоче-
ния период не се запла-
ща. 3. Контрол по изпъл-
нение на заповедта въз-
лагам на г-н Митко Пет-
ров - зам.- кмет на Об-
щина Балчик.

Настоящата заповед
да се публикува в мест-
ния печат и сайта на об-
щината и  се сведе до
знанието на РУП - Бал-
чик за сведение  и на
Общинско предприятие
БКС за сведение и из-
пълнение.

Николай АНГЕЛОВ
Кмет на

Община Балчик

На основание чл. 31, ал. 1 и чл. 26, т. 15а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и
в изпълнение на чл. 19 от Наредба за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по
начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните
училища, приета с ПМС № 43 от 22.02.2013 г.

З А П О В Я Д В А М:
Обявявам  Каталог  на  курсовете  по  начална  и  специална  военна подготовка за 2014 г./2015 г. (Приложение

№1). До десет дни след обявяването на Каталога,  директорът на дирекция "Връзки с обществеността", начални-
ците на ВА "Г. С. Раковски" и висшите военни училища да организират публикуването на заповедта и Каталога
на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2014 г./2015 г. на интернет-страниците си.

Директорът на дирекция "Управление на човешките ресурси":
До 30.01.2014 г. да организира изпращането на обявения Каталог  на  курсовете  по  начална  и  специална

военна   подготовка   за 2014 г./2015 г. до висшите училища в страната.
До 20.03.2014 г. да организира и контролира разработването на учебно-планова документация на курсовете от

Каталога, предвидени за провеждане през 2014 г./2015 г. във ВА "Г. С. Раковски" и висшите военни училища и до
15.04.2014 г. да ми ги представи за утвърждаване.

До 30.04.2014 г. да нареди обобщаването на направените заявки от висшите училища в страната за обучение на
студенти в курсове по начална и/или специална военна подготовка.

До 15.05.2014 г. да ми представи за утвърждаване План за обучение на студенти в курсове по начална и/или
специална военна подготовка за учебната 2014 г./2015 г. 3.5 До 30.05.2014 г. да изпрати до обучаващите висши
училища препис-извлечение от утвърдения План за обучение на студенти в курсове по начална и/или специална
военна подготовка за учебната 2014 г./2015 г.  Оправомощавам директорът на дирекция "Управление на човеш-
ките ресурси" да сключва двустранни споразумения с ръководителите на гражданските висши училища за
разкриването, осигуряването и провеждането на курсове по начална и/или специална военна подготовка.

Началниците на ВА "Г. С. Раковски" и висшите военни училища:
До 10.04.2014 г. да организират разработването на учебно- плановата документация на курсовете от Каталога,

предвидени за провеждане през 2014 г./2015 г. във ВА "Г. С. Раковски" и висшите военни училища и представят
същата в дирекция "Управление на човешките ресурси" за утвърждаване.

Да планират провеждането на курсовете по начална военна подготовка в периода от началото на месец юни до
края на месец септември.

До 10 дни след завършване на всеки курс, да изпращат в Централно военно окръжие информация за придобита
специалност, име, презиме, фамилия и ЕГН, постоянен и настоящ адрес на всеки обучаем, успешно завършил
своето обучение, за вписването му на военен отчет.

До 12.12.2014 г. да изпратят на хартиен носител и по електронен път в дирекция "Управление на човешките
ресурси" предлаганите нови или промените на съществуващите курсове за включване в Каталога на курсовете
по начална и/или специална военна подготовка през 2015 г./2016 г.

Началникът на Централно военно окръжие да организира:
Провеждането на информационно-рекламна дейност за обучение в курсове по начална и/или специална военна

подготовка на студентите във висшите училища.
Вписването и воденето на военен отчет на успешно завършилите курсове по начална и/или специална военна

подготовка във ВА "Г. С. Раковски", висшите военни училища и гражданските висши училища в страната.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция "Управление на човешките ресурси".

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА АНГЕЛ НАЙДЕНОВ

Íà÷àëíà è ñïåöèàëíà âîåííà ïîäãîòîâêà çà 2014 ã./2015 ã.

20 % ðúñò â ïîïóëàöèÿòà íà öàðñêèÿ

îðåë å ðåçóëòàòúò îò åêîïðîåêò

Ръст от 20 %  в попу-
лацията на царския орел
и увеличението на гнез-
довия успех с 30 % в
рамките на 5 години са
част от големите пости-
жения от реализацията
на проекта LIFE+ "Опа-
зване на царския орел и
ловния сокол в ключо-
вите за тях места от мре-
жата Натура 2000 в Бъл-
гария".

Това показва отчетът
от реализираните по
проекта дейности, кой-

то бе оповестен в края
на миналата година.
Три от поставените 36
изкуствени гнезда за
царски орли са заети от
новосформирани двой-
ки.

Обезопасени са 49 ки-
лометра или 595 опасни
електрически стълба,
което елиминира смър-
тността от токови удари
в гнездовите територии
на седемтте двойки цар-
ски орли. Реализирана
беше най-голямата в

света програма за сате-
литното проследяване
на млади царски орли,
включваща 25 птици.

Това помогна за разк-
риването на миграци-
онните пътища, на мес-
тата за зимуване и на ос-
новните заплахи за цар-
ските орли в България,
съобщават от Българс-
кото дружество за защи-
та на птиците.

Отчита се и социал-
ния ефект от проекта,
по който е осигурена за-
етост на над 150 души.
"Опазване на царския
орел и ловния сокол в
ключовите за тях места
от мрежата Натура 2000
в България" се реализи-
ра в периода 2009-2013
г. 75 на сто от стойност-
та на проекта бе финан-
сиране по програмата
LIFE+ на Европейския
съюз

Петър ЯНКОВ  БДЗП

Ïîëåçíà èíôîðìàöèÿ çà âñè÷êè, êîèòî èñêàò
äà èìàò èçðÿäíè äàíú÷íè âçàèìîîòíîøåíèÿ
До 5-ти фев руари:

ЗДДФЛ 1. Издаване от ра-
ботодателите, които към
31 декември 2013 г. са ра-
ботодатели по основното
трудово правоотношение
на служебна бележка по
чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от
ЗДДФЛ на работниците/
служителите, когато раз-
ликата между годишния
данък за доходите от тру-
дови правоотношения и
авансово внесения не е
удържана/възстановена до
31 януари 2014 г.

До 10-ти февруари:
ЗДДФЛ 1.  Ползване на 5
на сто отстъпка върху вне-
сената до 10 февруари
част от данъка за довнася-
не по годишната данъчна
декларация по чл. 50 от
ЗДДФЛ за 2013 г. от лица-
та, подали декларацията в
същия срок. ЗКПО  Дек-
лариране на направените
залози и данъка от орга-
низатори на хазартни иг-
ри и от оператори на теле-
фонна или друга елект-
ронна съобщителна услу-
га за проведени през пре-
дходния месец хазартни
игри, при които залогът за
участие е чрез цената на те-
лефонна или друга елект-
ронна съобщителна услу-

га. Внасяне на този данък
от операторите на теле-
фонна или друга елект-
ронна съобщителна услу-
га.

До 14-ти февруари:
ЗДДС 1.     Подаване на
справка-декларация по
ЗДДС, ведно с отчетни ре-
гистри и внасяне на дъл-
жимия ДДС за данъчния
период - месец януари. 2.
Подаване на VIES-декла-
рация от регистрирано ли-
це, което е извършило въ-
треобщностни доставки,
доставки като посредник в
тристранна операция (с из-
ключение на получено
авансово плащане (цялос-
тно или частично) от пос-
редник в тристранна опе-
рация) или доставки на ус-
луги по чл. 21, ал. 2 от
ЗДДС (включително полу-
чените авансови плаща-
ния(, с място на изпълне-
ние на територията на
друга държава членка за
данъчния период - месец
януари ЗСВТС Подаване
съгласно чл. 11, ал. 1 от
ЗСВТС на Интрастат дек-
ларации - пристигания/из-
пращания за месец януа-
ри 2013 г. Подаване съгла-
сно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС
на Уведомление за непода-

ване на месечни деклара-
ции за януари 2013 г.

 До 15-ти февруари:
Наредба  № Н-18 от

13.12.2006 г. 1. Подаване
на данни от производител/
вносител на фискални ус-
тройства за разчетени фи-
скални памети  през месец
януари 2. Подаване на
данни от сервизна фирма
на фискални устройства за
издадените свидетелства за
регистрация на фискални
устройства, за прекъсване
и започване на сервизното
обслужване, както и за по-
лучени уведомления за за-
губване, повреждане или
унищожаване на свидетел-
ството за регистрация на
фискалното устройство
през месец януари

До 20-ти февруари
ЗСВТС Подаване съглас-
но чл.11 ал. 2 от ЗСВТС
на Интрастат декларации
-  пристигания/изпраща-
ния за месец януари 2013
г., за ново регистрираните
Интрастат оператори с
възникнало текущо задъл-
жение.

До 25-ти февруари
ЗДДФЛ 1. Внасяне от ра-
ботодателя на авансовия
данък, удържан през месец
януари за доходи от тру-

дови правоотношения.  2.
Внасяне от работодателя
на авансовия данък, опре-
делен по реда на чл. 42, ал.
6 от ЗДДФЛ върху брут-
ния размер на сумата от
частичните плащания по
трудови правоотношения,
ако през месец януари са
направени само частични
плащания. 3.  Внасяне от
работодателя по основно-
то трудово правоотноше-
ни е към 31  декемв ри
2013г. на данъка, удържан
при годишното облагане
на доходите от трудови
правоотношения по реда
на чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ.
До 28-ми февруари
ЗМДТ Подаване на декла-
рация по чл. 14, ал. 1
ЗМДТ от предприятия
при промяна на отчетната
стойност на недвижими
имоти, настъпила към 31
декември  на предходната
година. ЗДЗП 1. Внасяне
от застрахователите или
данъчните представители
на данъка върху застрахо-
вателните премии, дължим
за предходния месец.

Т Е Р И Т О Р И АЛ Н А
ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИ-
ОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА

ПРИХОДИТЕ- ВАРНА

П О К А Н А
На основание чл. 23, ал.

4, т. 1 от ЗМСМА, на 13 фе-
вруари 2014 година (чет-
въртък) от 09.00 часа, в за-
лата на общинска админис-
трация, първи  етаж, ще се
проведе заседание на об-
щински съвет - Балчик, при
следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1.
Предложение за отдаване
под наем, чрез провежда-
не на публичен търг на по-
мещение с площ от 25 м2,
находящо се в гр. Балчик -

публична общинска собс-
твеност, представ ляващо
обособена част от двуета-
жна сграда - Исторически
музей. Вносител: Николай
Ангелов -  кмет на общи-
ната 2. Предложен ие за
одобряване на План за раз-
витие на община Балчик за
периода 2014 - 2020 годи-
на. Вносител: Николай Ан-
гелов -  кмет на общината
3. Предложение за приема-
не промяна на основните
месечни заплати на кмет
на община, заместник кме-

тове на община, кметове
на кметства и кметски на-
местници  и корекция на
Решение 300, т. 2 по Про-
токол № 22 от 21.02.2013
година. Вносител: Николай
Ангелов -  кмет на общи-
ната 4. Предложен ие за
разглеждане на ПУП-ПРЗ
на  гр ад Балчик -  УПИ
ХХІV;  УПИ ХХІІ ; УПИ
ХХІ в кв. 29 - собственост
на "Захарни изделия" ЕО-
ОД  и части от ПИ №№
0 2 5 0 8 . 6 9 . 1 0 9 ;
0 2 5 0 8 . 5 9 . 1 4 5 ;

02508 .59.153  и
02508.72.89 -  собственост
на община Балчик.     Вно-
сител: Николай Ангелов -
кмет на общината 5. Пред-
ложение за отпускане на
фи нан сов и п омощи на
граждани. Вн осител: д-р
Марга рит а Калин ова  -
председател на ПКЗССД 6.
Предложение за приемане
на сборен бюджет на об-
щина Балчик за 2014 го-
дина.

Вносител: Николай Анге-
лов - кмет на общината




