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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

 На 25 февруари 2020 г. в Художествена галерия “Балчик” се откри изложба, по 
случай Освобождението на България от турско робство. Изложбата е на На-
ционален парк-музей “Шипка-Бузлуджа” Габрово, с директор д-р Чавдар Ангелов. 
Деца от ДГ”Знаме на мира” Балчик, с гл.учител г-жа Иванка Бързакова, изне-
соха добре подготвен рецитал за нашата националосвободителна революция. 
Те получиха поздравления и благодарност от директора на Исторически музей 
Балчик г-жа Радостина Енчева и родителите, които с трепет следяха рецита-
цията.                                                                                     Фото: Маруся КОСТОВА.

ХОТЕЛ “ДИАМАНТ” В ГРАД БАЛЧИК
СЕ ПРОДАВА/ОТДАВА ПОД НАЕМ ОТ БГ АГРО

ХОТЕЛЪТ СЕ НАМИРА НА 300 м. ОТ МОРЕТО,
В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ ДО ДВОРЕЦА

С БОТАНИЧЕСКАТА ГРАДИНА НА БАЛЧИК.

ПОСТОЯННА ЛЕГЛОВА БАЗА - 140 ЛЕГЛА.
ДОПЪЛНИТЕЛНО МОГАТ ДА БЪДАТ УВЕЛИЧЕНИ 

ДО 170 ЛЕГЛА.
АТРАКТИВНА ЦЕНА - 1 500 000 ЛЕВА

ТЕЛ. ЗА СПРАВКИ: 0886 622 270
E-MAIL: pgeorgiev@bgagro.bg

Управителният съвет на Сдружение 
с нестопанска цел „МОРСКИ КЛУБ 
БАЛЧИК”, ЕИК 124708820, седалище и 
адрес на управление град Балчик, ул. 
„Черно море” № 45 свиква редовно Общо 
събрание на членовете на сдружението, 

което ще се проведе на 28.02.2020 г. в 17.00 ч. в град 
Балчик, конферентна зала на хотел Мистрал при следния 
дневен ред: 
1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2019 г.; 
2. Приемане на Годишния финансов отчет на 
Сдружението за 2019 г. 
3. Приемане на Доклада по чл. 40, ал.2 от ЗЮЛНЦ. 
4. Приемане на доклад за тренировъчната и 
състезателната дейност на клуба към 31.12.2018 г.; 
5. Приемане на бюджет на Сдружението за 2020 г. 
6. Отмяна на действащия Устав на Сдружението; 
7. Приемане на нов Устав на Сдружението; 
8. Изключване на членове 
9. Приемане на нови членове 
10. Разни

Албена отчита 1,4 млн. лв. печалба преди 
дивиденти и продажба на активи

„Албена“ АД реализи-
ра 1,4 млн. лв. печалба 
преди приходи от ди-
виденти и продажба на 
активи, показват изчис-
ления на Investor.bg, на 
база на отчета на друже-
ството. Това е печалбата 
от дейността на самото 

дружество, свързано с 
оперирането на хотелите 
в курортния комплекс.
Брутната печалба за 
2019 г. е 18,3 млн. лв., 
като се добавят печал-
бите от продажба на фи-
нансови активи за 12,7 
млн. лв. и от дивиденти 

за 4,15 млн. лв.
В отчета за паричните 
потоци към 31 декем-
ври 2019 г. са записани 
„Постъпления от про-
дажба на инвестиции“ 
за 17,383 хил. лв. спрямо 
нула три месеца по-ра-
но. Увеличеният дял на 
“Албена” АД идва от 
увеличение на капита-
ла на “България 29” АД 
на 25 септември 2019 
г. с общо 1,256 млн. лв. 
до 1 737 806 лв. Увели-
чението е 3,6 пъти и е 
записано само от два 
акционера. Единият е 
“Албена” АД с 1 171 095 
нови акции, а другият е 
“Албена холдинг” АД с 
84 905 нови акции. “Ал-
бена холдинг” АД е ма-
жоритарният акционер 
на “Албена” АД.
„България 29“ АД при-

тежава 50 дка земя и 
сгради на Околовръстен 
път в София в близост 
до квартал Овча купел. 
Сделката бе обявена 
през декември 2019 г.
Разходите за персонал 
намаляват със 7,5% на 
годишна база до 25,1 
млн. лв. за 2019 г. Задъл-
женията към банки и не-
банкови финансови ин-
ституции възлизат на 76 
млн. лв. към 31 декем-
ври 2019 г. спрямо 65,2 
млн. лв. година по-рано, 
което представлява ръст 
от 10,8 млн. лв. Реално 
обаче повишението се 
дължи на кредит, който 
“Албена” АД е отпусна-
ло на дъщерното “Бяла-
та лагуна” АД в размер 
на 14,3 млн. лв. към края 
на 2019 г.

Източник: investor.bg


