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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

 където ще намерите богато разнообразие на диопрични рамки и слънче-
ви очила на атрактивни цени. Всеки вторник се извършват безплат-
ни прегледи от очен лекар  специалист - офталмолог. Всеки клиент 
получава талон 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

Стартира данъчната кампания на 
Община Балчик за 2018 г.

До края на първите шест месеца от годината може да се 
заплати първата вноска за данъка върху недвижимите имоти, так-
са битови отпадъци и налога върху превозните средства.
Всеки може да се възползва от 5% намаление на дължимата сума, 
ако заплати до 30 април.
От 24 януари 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 данъч-
на служба; чрез POS терминал отново на касата; безкасово - чрез 
пощенски запис или платежно нареждане чрез банка:
IВАN сметка - BG 38 UNCR 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 2018г.са :
II вноска - 30 април 2018 г.
III вноска - 31 юли 2018 г.
IV вноска - 31 октомври 2018 г.

За 14-те десетилетия след 
руско-турската 

освободителна война и за 
замислите малко преди нея

Калчо К.Калчев – 
проф. д и н

„Е, и… Какво от 
това ?” – сякаш 
дочувам иронични 
задевки от страна 
на нароили се по-
литикани от хард-
демократичното ни 
пространство. За 
тях всичко, свърза-
но с Русия от бъл-
гарското минало, 
трябва да бъде или 
премълчано, или 
обругано. Плюс 
това вече сме се 

клели във вярност 
към евроатланти-
зма. А критериите 
му повеляват от 
недрата на българ-
ската душевност да 
бъде изтръгнато из 
корен чувството на 
разбиране, призна-
телност и уважение 
към всичко руско. 
Особено в областта 
на историята…

Продължава на 
стр. 3

Музикалното произведение „Омаж за Балчик“ може да чуете и изтег-
лите от Фейсбук - профила на Маруся Костова /“Балчишки телеграф“/ 

Очаквано споразумение
На 17.01.2018 г. 

бе подписано спо-
разумение между 
кметовете на об-
щините Каварна 
и Балчик за пога-
сяване на задъл-
женията по Зако-
на за управление 

на отпадъците. 
Според докумен-
та в следващите 
пет месеца Об-
щина Каварна ще 
трябва да изпла-
ти натрупаната 
към 30.11.2017 г. 
сума в размер на 

532 709.87 лв.
В края на мина-

лата година кме-
тът на Добрич 
Йордан Йорданов 
поиска блокира-
не на сметките на 
Община Балчик 

заради неиздъл-
жени суми на три-
те крайморски 
общини към сдру-
жението за упра-
вление на отпадъ-
ците в областта. 

                       /Б.Т./


