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В. “Балчишки телеграф”

предлага безплатна реклама в
Интернет на адрес:

14 -20 март 2019 г.

Бензиностанции

ЛАФИ

строителствoремонтпроектиране

жк. Балик
0895 65 30 12
Крайпътен комплекс 0896 82 05 12
Промишлена зона
0896 82 05 17

0579/7 22 26 stroiperfekt@mail.bg
0888 205 678 www.stroiperfekt.com

Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32

Продължение на в.”Морски телеграф” БАЛЧИК, пл.”21 септември” №1 офис 105 х-л “Балчик” GSM:089/965 52 49 E-mail:vestnikat@abv.bg

Стартира
данъчната
кампания
на Община
Балчик

До края на първите шест месеца от годината
може да се заплати първата вноска за Данъка
върху недвижимите имоти, такса „Битови отпадъци” и Налога върху превозните средства.
Всеки може да се възползва от 5 % намаление
на дължимата сума, ако заплати до 30 април.
Плащанията може да стават и чрез сайта
www.balchik.bg, при условие, че се посочи
КИН /клиентски идентификационен номер/.
Такъв е изпратен на всяко задължено лице в
писмен вид.
Другите опции за плащане са в брой: на касата на Общинска данъчна служба; чрез POSтерминал отново на касата; безкасово – чрез
пощенски запис или платежно нареждане
чрез банка:
IBAN сметка BG 38UNCR 9660 8497 5033 15
Банков код UNCR BGSF
„Уникредит Булбанк „ АД
Код за вид плащане – Данък върху недвижимите имоти
44 21 00
Код за вид плащане – Такса за битови отпадъци 		
44 24 00
Код за вид плащане – Данък върху превозните средства
44 23 00
Код за вид плащане – Патентен данък 44 14 00
Сроковете за плащане на патентен данък за
2019 г. са:
I вноска – 31 януари
II вноска- 30 април
III вноска – 31 юли
IV вноска – 31 октомври

Управителният съвет на
Кооперация „Черно море –
Балчик”град Балчик

Личен рекорд за Живко Господинов
от Европейската купа по хвърляния

Свиква Общо годишно събрание
На 30 март 2019 г. /събота/ в залата на НЧ
„Васил Левски 1959” Балчик
При следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване на член-кооператори,
приемане на член кооператори.
2. Отчет на УС.
3. Отчет на КС.
4. Одиторски доклад
5. Приемане на разчет за стопанската
2018/2019 г. и избор на одитор.
Съгласно Закона за кооперациите /чл.17,
ал.2/, ако не се явят необходимият брой
членове, събранието ще се проведе в същия
ден /30 март 2019 г./, на същото място /залата
на читалище „Васил Левски 1959”/от 9.00 ч.,
при същия дневен ред, независимо от броя
на присъстващите.

ДЕТСКА
ГРАДИНА № 1
„ЗДРАВЕЦ”
БАЛЧИК
Ул.”Дионисополис” № 4
Уважаеми родители на деца, родени
през 2016 г., заповядайте в детска
градина „Здравец” Балчик /срещу
ОББ/, лично да се запознаете с условията в група „Слънчица” и учителките на първа група Георгиева и
Адамска.

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.

Страхотно състезание направи със себе си Живко
Господинов на Европейската купа по хвърляния
в Шаморин /Словакия/.
Състезавайки се при младежите под 23 год. той
успя да надскочи личния
си резултат с над два
метра. В крайното класиране Живко се нареди

десети, като постави България на по-горна позиция от Германия, Молдова, Турция и Дания.
На това състезание,тази
година участие са взели
рекорден брой хвърлячи
от Европа – 360 състезатели. Огромно браво
на Живко и треньора
му Андриан Андреев за

отлично свършената работа. Вярваме ,че това е
само началото от пътя по
който са поели, и в бъдеще ще се радваме на още
по-добри резултати, защото знаем и вярваме ,че
САМО СИЛНИТЕ ОЦЕЛЯВАТ !!!
БГ Атлетика

НЧ „ПРОСВЕТА – 1900” С.СОКОЛОВО, ОБЩИНА БАЛЧИК,
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
ул.”Кирил и Методий” № 57 тел. 0579 69432 e-mail:
ПОКАНА
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЧ”ПРОСВЕТА – 1900”
С.Соколово, община Балчик, област Добрич
Настоятелството при НЧ „Просвета – 1900” с.Соколово, свиква в
сградата на читалището
ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
НА 9 АПРИЛ 2019 Г. ОТ 17.30 Ч.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Настоятелството и Проверителната комисия за дейността
на читалището за 2016 – 2018 г.
2. Освобождаване на стари членове на Настоятелството и
Проверителната комисия.
3. Избор на Настоятелство, Проверителна комисия и Председател
При липса на кворум събранието ще се проведе същия ден от 18.30 ч.
на същото място и при същия дневен ред.

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

