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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 Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

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

* строителствo *ремонт *проектиране*

 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

Посетете Оптика „Ювелир“ в град 
Балчик, кв.“Левски“ 
 (до магазин SHEF)

В Клуб „Хинап“, под ръко-
водството на неговия пла-
менен председател г-жа 
Димка Малева, е подреде-

на изложба с гоблени на 
г-ца Христина Владимиро-
ва от с. Гурково и картини 
на г-жа Тиарда Месинга, 

Клуб „Хинап” посреща своя 
празник с изложба

холандка, която от десе-
тилетие живее в Балчик. 
Изложбата е посветена на 
Деня на инвалидите 3 де-

кември и дотогава може да 
я разгледате в Клуб „Хи-
нап“, където ще има еже-
дневно дежурни уредници.

П О К А Н А
От 1 ноември стартира Абонаментна кампания за вестник „Балчишки теле-
граф“, първият национален седмичник, създаден в Балчик и единствено оцелял 
след 1989 г.според статистиката  на НБКМ. 
ISSN  2367-9263
Кат.№ 2628 в Каталога на „Български пощи” ЕАД. 
На страниците ще намерите документални материали с национална историче-
ска стойност, публикации на съвременни автори, краеведи, дейци на изкуство-
то, актуална журналистическа информация.
Разпространението чрез абонамент гарантира качествено обслужване, навре-
менна и точна доставка, спестява времето за покупка, ограничава контактите в 
условията на коронавирус и улеснява пътя към предпочитаното издание. 
За 2022 година, Вие имате възможност да изберете един от три предложени за 
Вас начина: 

- директно към редакцията с договаряне на  тел. +359 899 655 249 за онлайн 
абонамент или за доставка на книжен носител
- във всяка пощенска станция в България, 
- посредством банков превод в ОББ Балчик 

IBAN BG 65 UBBS 8888 1000 573627  „Масони – МК” ЕООД Балчик,
 пл.”21 септември” № 5 МОЛ Маруся Костова  ЕИК 201927699 
Цените по каталог, са както следва: 

- цена за месечен абонамент –    3.00 лв.
- цена за годишен абонамент – 36.00 лв.
- цена за онлайн абонамент –    30.00 лв

Кампанията ще продължи до 20 декември 2021 г.
В случай, че ще направите абонамент чрез пощенска станция, срокът е до 
15.12.2021 г. 
Абонамент за сп.”Форум”, първото списание на град Балчик, с резюмета на пуб-
ликуваните в него статии на руски и английски език, може да направите по 
посочените начини, като заплатите за брой по 15 лв. 
ISSN 2367-9271
Кат.№ 2629 в Каталога на „Български пощи” ЕАД
Каним ви да изберете най-удобната за Вас форма за абонамент и да осигурите с 
кондиция необходимата си потребност от информация. 
Допълнителни въпроси  за условията и начина за абонамент може да отправите 
на телефон  +359 899 655 249.

С уважение,
Маруся Костова
Главен редактор на вестник 
„Балчишки телеграф“и сп.”Форум”

ЕК одобрява българската схема от 15,34 млн. евро в 
подкрепа на туризма

Европейската комисия 
одобри българска схема в 
размер на 15,34 милиона 
евро (30 милиона лева) в 
подкрепа на дружества, 
осъществяващи дейност 
в туристическия сектор, 
засегнати в пандемията 
от коронавирус. Мярката 
беше одобрена съгласно 
Временната рамка за дър-
жавна помощ. 
Съгласно схемата, помо-
щта ще бъде под формата 
на преки безвъзмездни 
средства. За да отговарят 
на условията, предприя-
тията трябва да са отбе-
лязали спад на оборота с 
най-малко 30 % през 2020 
г. в сравнение с 2019 г. 
Размерът на помощта за 
всеки бенефициер няма 
да надвишава 20 % от 
оборота му през 2019 г. 
или 1,8 милиона евро, в 
зависимост от това коя 
от двете стойности е по-
ниска. 
Комисията установи, че 
българската схема отго-
варя на условията, по-
сочени във Временната 
рамка. По-специално, 
помощта ѝ няма да над-
вишава 1,8 милиона евро 
на бенефициер и ще бъде 
предоставена не по-къс-
но от 31 декември 2021 

г. Комисията стигна до 
заключението, че мярка-
та е необходима, подхо-
дяща и пропорционална 
за преодоляването на 

сериозни затруднения в 
икономиката на държава 
членка в съответствие с 
член 107, параграф 3, бук-
ва б) от ДФЕС и условия-

та, определени във Вре-
менната рамка, въз основа 
на което одобри мярката 
съгласно правилата на ЕС 
за държавната помощ. 


