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Обществено обсъждане на
проектобюджета за 2018 г.

Присъстващите на Обсъждането на Проектобюджета на Община Балчик.
Фото: Юлита ХРИСТОВА
На 12 януари 2018
г. в заседателната зала
на Община Балчик се
проведе обсъждане на
проектобюджета
за
2018 г. Присъстваха
общински съветници,
общински служители,
журналисти и граждани.
Г-н Митко Петров,
зам.-кмет на Община
Балчик ни запозна с
доклада на кмета за
подготвения проектобюджет за 2018 г.,
който ще се обсъжда
и в комисиите на Общинския съвет и след
това гласуван на засе-

дание на ОбС.
П р ед с т а в и т е л и т е
на Морски клуб Балчик г-н Александър
Славчев и г-н Мартин
Пенев поискаха да се
увеличи субсидията
на Морския клуб и
на Регата „Добруджа
къп” с по 5 000 лв.,
като се основаха на
добрите постижения
на клуба за 10-годишнита му съвременна
история.
Председателят
на
Спортен клуб „Фуриозо” г-н Никола Андонов също поиска
увеличение на субси-

дията на клуба с 5 000
лв., с цел и участие на
Фестивала на цацата в
с.Кранево.
Г-н Георги Йовчев,
член на УС на МФ
„Българско
наследство” Балчик, България посочи разширяващата се дейност на
научния форум „Българско
наследство”,
който ще се проведе
за 4-ти път и настоя
за увеличаване на субсидията на форума с
5000 лв.
Г-н Минко Радковски, домоуправител на
бл.24 в ж.к. „Балик”,

настоя да се обърне
внимание на двете
жалби от живеещите в
блока, отправени към
Общината, за ремонт
на канализацията, която още в началото не
е изпълнена правилно
и лошите последствия
стават все повече.
Кметът на с.Кранево
г-н Румен Николов
и жители на селото
поставиха
въпроса
за канализацията и
ремонта на улиците
„Бузлуджа”,
„Иван
Асен” и част от
„В.Левски”.
Маруся КОСТОВА

Посетете Оптиката в град Балчик
(до кафе “Акроза”)

където ще намерите богато разнообразие на диопрични рамки и слънчеви очила на атрактивни цени. Всеки вторник се извършват безплатни прегледи от очен лекар специалист - офталмолог. Всеки клиент
получава талон за 10% отстъпка при втора поръчка или покупка.
Тел: 0878 568 257

До края на януари ползваме
5% отстъпка за декларация
онлайн

Ако подадат декларациите си по електронен
път до 31 януари 2018
г., физическите лица
могат да ползват 5%
отстъпка върху данъка
за довнасяне по годишната си данъчна декларация, но не повече от
500 лв. Допълнително
условие за ползване на
отстъпката е гражданите да нямат подлежащи на принудително
изпълнение публични
задължения към момента на подаване на
декларацията, както и
да внесат целия размер
на данъка за довнасяне
до 31 януари 2018 г.

Най-бързо и лесно по
интернет декларация
се подава с персонален идентификационен
код, уточняват от НАП.
Срокът за подаването
на декларациите за облагане на доходите e 30
април 2018 г.
На 2 април изтича
тази година срокът
за подаване на фирмените
декларации
(31 март е в събота).
Освен това от НАП
напомнят, че всички
декларации по Закона
за корпоративното подоходно облагане, за
които
задължението
за подаване възниква

след 31.12.2017 г., се
подават единствено по
електронен път (чрез
интернет с електронен
подпис). От тази година отпада отстъпката за
подаване по електронен път на годишната
декларация за облагане
с корпоративен данък.
Информация за попълване и подаване на
данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи
на телефона на НАП
0700 18 700 на цената
на градски разговор
или в сайта на НАП
www.nap.bg

НОВ БЪЛГАРСКИ
УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА

Web страница: www.nbu.bg –Учебни програми
– Електронен каталог
Тел: 0579 6 20 23 – база Албена 052 607 946 – база Варна
Бакалавърска програма
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”
Магистърска програма
„Управление на луксозното хотелиерство”
Множеството платени стажове във Франция, с които
студентите самофинансират образованието си.

