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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа 
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствoремонтпроектиране

 където ще намерите богато разнообразие на диопрични 
рамки и слънчеви очила на атрактивни цени. Всеки втор-
ник се извършват безплатни прегледи от очен лекар  
специалист - офталмолог. Всеки клиент получава та-
лон за 10% отстъпка при втора поръчка или покупка.        

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик

 (до кафе “Акроза”)

Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”

Магистърска програма 
„Управление на луксозното хотелиерство” 

Множеството платени стажове във Франция, с 
които студентите самофинансират образованието си. 

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

Камера за екстремни 
спортове спечели 

ученик от Балчик от 
томбола на данъчните 

Новата 2017 година 
донесе късмет на Ма-
рин Георгиев от град 
Балчик. Той грабна 
наградата от коледна-
та томбола „Отлич-
ник по данъци“ на 
Националната аген-
ция за приходите. 
Марин е на 13 годи-
ни, учи в ОУ „Антим 
I“ и спечели  камера 
за екстремни спор-
тове. Отличникът по 
данъци участва в иг-
рата на приходната 
агенция от април на 
2016 година, като до 
момента е събрал 365 
точки, от максимал-
но постигнатите на 
тестовете до момента 
395 точки. Атрактив-

ната награда бе връ-
чена на късметлията 
от дирeктора на офи-
са на НАП в Добрич 
Димитър Димитров. 
Играта “Play за на-
града“ е част от об-
разователния проект 
на Агенцията „Влез в 
час с данъците“, коя-
то акцентира върху 
данъчни видео уро-
ци. След края на все-
ки видео курс, всеки 
ученик, който се е 
регистрирал на www.
vlezvchas.bg може 
да тества знанията 
си с няколко кратки 
въпроса и да се със-
тезават за 20 големи 
награди. Участници-
те могат да спечелят 

дронове, електронни 
книги, портативни 
говорители или каме-
ри за екстремни спор-
тове. Всяка събрана 
точка от верен отго-
вор е шанс за печал-
ба. Проектът на НАП 
„Влез в час с данъци-
те“, който се подкре-
пя от Министерство-
то на образованието 
и науката, продължа-
ва и през тази учебна 
година.  До края на 
изминалата година 
данъчни уроци в До-
брич бяха изнесени 
във Финансово-сто-
панска гимназия „Ва-
сил Левски“, Езикова 
гимназия „Гео Ми-
лев“ и ПГ по туризъм 

„П. К. Яворов“, къде-
то екипът от лектори 
запозна учениците 
по темите „данъци” 
и „осигуровки”. До 
края на  учебната го-
дина учениците от 
още две добрички 
училища ще изслу-
шат лекции на данъч-
ните в часовете на 
класния ръководител. 
Марин е втория доб-
руджанец, който пе-
чели награда от НАП. 
В края на миналата 
година добричлия 
грабна последната 
седмична награда  в 
Лотарията с касови 
бележки на НАП и 
МФ. 
                                /Б.Т./

Снимка: НАП

СЪОБЩЕНИЕ
На основание §7(1) от Закона за автомобилните превози, 
всички разрешения за извършване на таксиметров превоз на 
пътници са със срок на действие до 31.12.2016 г. и подлежат 
на подновяване. Заявления за издаване на разрешения за так-
симетров превоз се подават в деловодството на Общината. 

Разрешенията се получават, след като е платен дължимият данък върху 
таксиметров превоз на пътници по подадена данъчна декларация. 
Съгласно чл.24а , ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози 
(посл.изм. ДВ. бр.59 от 29 Юли 2016 г.), общинските съвети определят 
минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 
един километър пробег по тарифа, валидна за територията на съответ-
ната община и я актуализират най-малко веднъж годишно.
Към момента, определените от Общински съвет гр.Балчик цени са как-
то следва:
Минимален размер: дневна тарифа 0.80 лв., нощна тарифа 1.10 лв.
Максимален размер: дневна тарифа 1.30 лв., нощна тарифа 1.70 лв.
Във връзка с гореизложеното и предстоящата ежегодна актуализация, 
до 01.03.2017 г., в Община Балчик (стая 105), всички таксиметрови 
превозвачи, упражняващи дейността на територията на Община Бал-
чик могат да изразят своето мнение относно минималния и максимал-
ния размер на цените на таксиметровите услуги като попълнят анкетна 
карта.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Да си спомним
за 

АНКА ВАСИЛЕВА 
ГУНЧЕВА

На 30 януари 2017 г. се 
навършиха 5 години без нея.

СВЕТЛА Й ПАМЕТ!

                   От семейството 


