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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

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

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17
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Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране

Склад
Тел: 7 22 89

 GSM: 0878 578 995
Тел: 7 22 88

 GSM: 0878 408 005

Магазин

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

Тонираща система “Оргахим” - 10 000 цветни
решения;санитарна керамика; фаянс; теракот;
гранитогрес; смесители; обзавеждане за баня.

кв.Левски, намираща се до кафене „Акроза”,
където ще намерите богато разнообразие

на диоптрични рамки

и слънчеви очила на аткрактивни цени.
В оптиката се извършват безплатни прегледи

от очен лекар – специалист /офталмолог/.
Тел. за контакти: 0878 568257
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Едноличните търгов-
ци и клоновете на чуж-
дестранните  търговци,
за които не е поискана
пререгистрация  до  31
декември 2011 г. се счи-
тат за заличени от 1 яну-
ари 2012 г., гласят пос-
ледните промени на За-
кона за търговския реги-
стър. Те са публикува-
ни в бр. 34 на Държавен
вестник.

Фирмените  дела  на
тези търговци ще бъдат
архивирани от съда по
последната им регист-
рация.  Той  трябва  да
изготви и изпрати до 1
октомври  2012  г.  в
Агенцията по вписва-
нията Списък на едно-
личните  търговци  и
клоновете на чуждест-
ранните  търговци  и
Списък на търговските
дружества  и  коопера-
ции, за които не е пои-
скана пререгистрация.
Агенцията по вписва-
нията ще изготви Спи-
сък на лицата, подали
заявление до 31 декем-
ври 2012 г., но получи-
ли отказ за пререгист-
рация.

Промените в Закона за
търговския  регистър
предвиждат трите списъ-
ка да бъдат публикувани
на електронната страни-
ца на агенцията. Инфор-

мацията  в тях може да
бъде  ползвана  от  всяко
заинтересовано лице, за
да подаде до съда по по-
следната регистрация за-
явление за пререгистра-
ция или за обявяване в
ликвидация на търговско
дружество и кооперация,
определяне на ликвида-
тор и на срок за ликвида-
ция. За тези дружества и
кооперации съдът по ре-
гистрацията има задъл-
жение да изпрати в елек-
тронна форма удостове-
рение за актуално състо-
яние и актуален учреди-
телен акт на Агенцията
по вписванията. Тогава
агенцията пререгистри-
ра търговеца или вписва
ликвидацията и назнача-
ва ликвидатор.

След 31 януари 2017 г.
агенцията служебно ще
заличи търговските дру-
жества и кооперациите,
за които не  е поискана
пререгистрация  и  обя-
вяване в ликвидация, чи-
ято ликвидация не е при-
ключила поради бездей-
ствие, и за които не е от-
крито производство  по
несъстоятелност.

Когато се установи, че
търговецът  няма  иму-
щество, но има задълже-
ния, ликвидаторът е длъ-
жен да  поиска  от  съда
откриване на производ-
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ство  по  несъстоятел-
ност,  посочва  новата
редакция  на Закона  за
търговския регистър.  

Разноските по ликви-
дацията  се  поемат  от
търговеца, а когато той
не разполага с необхо-
димите  средства,  се
осигуряват  от  заинте-
ресовано лице. По сми-
съла на закона „заинте-
ресовано лице” е съд-
ружник,  акционер,
член-кооператор, член
на  управителен  съвет
на търговец с  прекра-
тена дейност, неговите
кредитори, както и те-
зи  на  съдружниците
или на член-кооперато-
рите, държавните орга-
ни,  тези  на  местното
самоуправление  и  ве-
домствата.

Съдът по последната
регистрация осигурява
право на всеки да прег-
лежда търговския реги-
стър относно непрере-
гистрираните  търгов-
ци. Съдът ще архивира
и съхранява фирмени-
те дела на прекратени-
те и служебно заличе-
ните еднолични търго-
вци и клонове на чуж-
дестранните търговци,
на прекратените и слу-
жебно пререгистрира-
ните търговски друже-
ства и кооперации.

На  9-ти май – Денят
на  Европа,  се  проведе
Общинският празничен
концерт „Моята Бълга-
рия”, който тази година
е посветен на 1330-годи-
шнината от създаването
на българската държава
и  135  годишнината  от
Априлското възстание.

Със стихове, песни, тан-
ци и мултимедия децата
на  общината  разкриха
обичта си към родината,
преклониха се към подви-
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га на геройте и славното
ни историческо минало,
разказаха за традициите,
преминали изпитанията
на вековете и съхранили
българската нация.

На тържеството при-
състваха: Стефан Пав-
лов  –  Председател  на
ОбС Балчик, Митко Пе-
тров – зам. Кмет на Об-
щина  Балчик,  Ертоп
Ханджиев – Гл. Секре-
тар на Община Балчик,
Галина Неделчева – На-

чалник – отдел „Образо-
вание  и  хуманитарни
дейности” към ОбА. Г-
н Петров и г-н Павлов
връчиха  наградите  на
отличените  в  конкурса
„Моята България”. Тази
година със участието си
в направленията „Изоб-
разително  и приложно
изкуство”, „Литератур-
но творчесто”, „Рецита-
торско  майсторство”,
„Музикално изкуство”,
„Танцово  изкуство”  и

„Мултимедия” изявиха
своя талант над 650 деца
от  детските  градини  и
училищата в Общината.
Отличените в направле-
ния  „Мултимедия”  по-
лучиха свойте награди в
деня  на  конкурса  –  18
април,  а  отличените  в
направление  „Изобра-
зително и приложно из-
куство” – в деня на отк-
риване на Общинската
изложба – 21 април.
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