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За първи път виждам
/продължава от стр.1/
Свидетелство
за покМинистър-председалонничество,
доказвателят ни става все по-нещи, че дадена личност
предвидим, суетен и
раздразнителен, новое посетила Божи гроб
назначеният президент,
и се е потопила в свезащото в действителщените води на река
ност него го избра БоЙордан. Това е свидерисов, а стадото само си
телството на Атанас
даде гласа, не е нищо
Атанасов Стамов от
друго, освен кукла на
Балчик, ул. „Средна
конци. Главният прокугора”, дадено му, че
рор е един безполезен
изпълнявайки библейлентяй, пресата – продаския зов е видял Йежна и подмазваща се на
русалим – Светия
властта. И в тази атмосград, столица на Израфера на отровена с лъжи,
ел, бил е на Божи гроб
страх и безнадеждност
и с това получава праобществена действителвото да носи званието
ност, вярва ли някой, че
ХАДЖИЯ.
ще се намери достатъчАтанас Стамов е дълно обществена енергия,
гогодишен
чиновник в
да се стопира разрушаселското
стопанство,
каването на държавата?
кто
и
съпругата
му.
СеНе разводът на Весега е пенсионер, но мнолин Маринов и разпадаго активен общественето на семейната парник. Подарък от дъщетия на Волен Сидеров са
ря му Светла, инженер
най – важните теми, та с
тях се занимават всички
на Летище Варна и зет
медии. За съжаление,
му е екскурзията до Бообаче, медиите твърдят
жи гроб. Всъщност той
и сигурно това е единстполучава покана като
веното нещо, в което не
известен пчелар, тъй калъжат, че населението като в-к „Пчела и кошер”
то цяло иска такива нови– вестникът на всички
ни – жълти и смрадливи.
пчелари, организира 4дневна екскурзия по свеÊîëåäíà áëàãîòâîðèòåëíà
тите места и в един модерен
àêöèÿ çà äðåõè
израелски пчелин.
Той разказва много инПо инициатива на клуб "Журналист" при ОДК и комисията „Гражданско
общество и медии“ към УП-Балчик се взе решение за организиране и провеждане тересни неща за Божи
на поредната Коледна благотворителна акция за събиране на дрехи за нуждаещи се гроб, за Стената на плача,
деца от Общината.
Срок: 21.11 - 02.12.2011 г.
за храмовете и историМай няма надежда
нещо тук скоро да се
промени.Ретропартиите на прехода съвсем логично доведоха мутрите на власт, защото всички май търсеха техните услуги. Сега няма защо да се възмущават и
изненадват, какви хора
са превзели държавата.
Протестите в БДЖ,
протестите на зърнопроизводителите и изобщо протестите срещу
лъжите и некадърността на управляващата
върхушка, които така
вбесяват министър-председателя, са симптом,
че май все още има някаква надежда България
да оцелее като държава
на гражданите, а не като територия на мафията. Заплахите на ББ, че
ще си подаде оставката
и на негово място щяла
да се върне Тройната
коалиция, не плаши никого, защото той управлява бетер и от нея. Колкото до заплахата, че ако
не го слушкаме, ще заприличаме на Гърция,
Италия и Испания, е все
едно, че плаши куче със

салам. Де да имахме
стандартите на тези страни, дори сега, в кризата!
Вярно е, Еврозоната и
целият свят не отиват на
добре, но това не е оправдание за пълната некомпетентност и все по
– арогантното поведение на властимащите у
нас. Фактът, че буквално дни след уж убедителната победа на ГЕРБ
на президентските и местни избори, България
се тресе от протести, е
доказателство, че лъжите са омръзнали на всички и харизмата на вожда може и да му донесе
титла „футболист № 1 на
републиката“, но не е
достатъчна за това, за
което е избран.
Зад жълтите новини
на продажните български медии, наднича грозното чалга общество,
което се кефи на бабаитщината и тарикатлъка,
но ми се струва, че са
останали достатъчно
свестни хора, които да се
противопоставят на безобразията и малоумието на властта.
Юлита ХРИСТОВА
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Албена АД проведе Извънредно Общо Събрание
на Акционерите си на дата
06.11.2011 г.
На дата 06 ноември 2011
г. в к.к. Албена, хотел Фламинго Гранд, зала Гранд
Хол, се проведе извънредното общо събрание на акционерите на „Албена” АД.
На него бе взето решение
за сключване на Договор за
заем между „Албена Инвест
Холдинг” (заемодател) и
„Албена” АД (заемател) в
размер на 2 600 000 евро,
както и на Договор за новация, с цел обединяване на
предоставени до момента
заеми с главница 3 286 602
евро от „Албена Инвест
Холдинг” (заемодател) на
„Албена” АД (заемател).
Събранието бе свикано
съобразно изискванията на
чл.114, ал.1, т.2 и т.1 от
ЗППЦК за сделки в резултат на които за дружеството възниква задължение към
едно лице и в полза на заинтересовано лице на обща
стойност над 2 на сто от пониската стойност на активите съгласно последния
одитиран счетоводен баланс на дружеството.
Регистрираните акционери
притежаваха
3 710 188 броя акции, или
89.51 % от капитала на дружеството. При разглеждане
на точките от дневния ред,
на основание чл. 114а, ал.3
от ЗППЦК, който ограничава правото на глас на заинтересованите лица, реше-

нията бяха приети с 522 021
акции, или със 100 % от
представлявания капитал на
събранието с право на глас.
На проведеното ИОСА бяха обсъдени и взети следните решения:
Решение по т. 1. от
дневния ред : Общото събрание на акционерите
ПРИЕМА мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от
ЗППЦК на Съвета на директорите на”Албена” АД за
целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл.114, ал.1, т.2 и т.1
от ЗППЦК, а именно – сделки, в резултат на които за
дружеството възниква задължение към едно лице и в
полза на заинтересовано лице на обща стойност над 2
на сто от по-ниската стойност на активите съгласно
последния одитиран счетоводен баланс на дружеството по смисъла на чл. 114,
ал.1, т.1, б от ЗППЦК и обезпечаване на същите.
Решение по т. 2. от
дневния ред:Общото събрание на акционерите ОДОБРЯВА и ОВЛАСТЯВА Съвета на Директорите и Изпълнителния директор на
„Албена” АД да предприемат действия и да сключват
сделки в резултат на които
за дружеството възникват по
чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК,
при условията на ЗППЦК и
в съответствие с доклада на
Упр авителния ор ган на
дружеството по чл.114а, ал.1
от ЗППЦК, както следва:

Сключване на Договор за
заем между „Албена Инвест
Холдинг” (заемодател) и
„Албена” АД (заемател),
при следните условия:
Вид: Дългосрочен заем с
цел инвестиции и покриване на текущи разходи за подобряване и реновиране на
материалната база. Размер:
2 600 000 евро. Срок за погасяване 5 години, на равни вноски всяка година. Годишна лихва 4,5 %. Гратисен период 1 година. Обезпечение: първи по ред залог върху вземане на «Албена» АД, произтичащо от
сключени договори за предоставяне на хотелиерски
услуги между «Албена» АД
и туроператори за 2012 г.,
като ежегодно следва да се
учредява адекватно по размер вземане за целия период на заема.
Сключване на Договор
за новация между „Албена Инвест Холдинг” (заемодател) и „Албена” АД
(заемател), при следните
условия:
Цел: обединяване на вече
предоставени заеми с главница към датата на подписване на договора в размер
на 3 286 602 евро. Годишна
лихва
1-месечен
EURIBOR плюс надбавка от
2 %. Погасителен план:
2012 г. – гратисен период,
2013 г. – 884 000 евро,
2014 г. – 884 000 евро,
2015 г. – 834 000 евро и
2016 г. – 684 602 евро. Обезпечение: втори по ред за-
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Пчелари на поклонение пред Божи гроб, сред които е и Атанас Стамов.
Фото: в-к “Пчела и кошер”
ческите места, свързани
със страданията и чудесата на Иисус Христос, за
Мъртво море и Масада,
крепост, издигната на 300
м. над морето.
Посещението на пчелина и малкото предприятие за преработка на
пчелни продукти е впечатлило всички с високата си икономическа
ефективност и с екологичността на продуктите, със загрижеността
на държавата за този
тъй крехък отрасъл на
селското стопанство.
Ако в Балчик има и
други хаджии, даваме
им думата да разкажет
своите преживявания
около това събитие.
Маруся КОСТОВА

Çàïå÷àòàí ìèã

лог върху вземане на «Албена» АД, произтичащо от
сключени договори за предоставяне на хотелиерски
услуги между «Албена» АД
и туроператори за 2012 г.,
като ежегодно следва да се
учредява адекватно по размер вземане за целия период на заема.

Решение по т. 3. от

äí åâí èÿ ðåä: Общото събрание на акционерите
ОДОБРЯВА и ОВЛАСТЯВА Съвета на Директорите и Изпълнителния директор на „Албена” АД да
предприемат действия и да
сключват сделки по
чл.114, ал.1, т. и следващите от ЗППЦК, изразяващи
се в учредяване на обезпечения от страна на „Албена” АД в полза на „Албена Инвест Холдинг” АД
във връзка с договори за
заем, а именно: залог върху вземане на „Албена”
АД, произтичащо от сключени договори за предоставяне на хотелиерски услуги между „Албена” АД
и туроператори за 2012 г.

Пълният протокол,
новината и материалите от проведеното ИОСА ще бъдат публикувани на страницата на
Албена www.albena.bg
в законово-изискуемия
срок до три дни след датата на провеждане на
събранието.

На един календар за 2012
г. видях фотографията на
два лебеда, приютили се в
Балчишкия залив.Сякаш
видях теб, после себе си.
Ти и аз. Аз и ти.
Да вярвам ли, незабравима моя, че твоите
ръце ще легнат отново
в дланите ми – пак
притихнали? Твоите пръсти уютно ще потънат в
моите, като в ръкавица то-

Фото: www.balchik.com
пла ще се мушнат в този
късен есенен листопад в
края на месец ноември…
И един случаен уличен фотограф, с развят
шал и балтон на каре,
моментално ще запечата този миг от цялата си
душа и сърце. Защото
завинаги ще останат нашият дъх неразгадан или
тиха въздишка, топлината на нашата ласка, ка-

то шепот неуловим.
Всичко ще е подобно
на порив на вятър крайбрежен, уверено в своята избрана посока понесен. Останалото загадъчно ще бъде скрито,
старателно на гърба на
снимката. И тайната на
текста – съкровена ще
остане, която никой не
трябва да узнае!
Георги ЙОВЧЕВ

Продажба и
сервиз на
КОМПЮТЪРНА
ТЕХНИКА
Ãð.Áàë÷èê, æ.ê. ÁÀËÈÊ Á.22
e-mail: LYBRASYSTEMS@MAIL.BG
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