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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
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Украински фермери-
предприемачи в България 

Синергия на природата и 
културата

Първа работна среща на 
съвместния екип на про-
ект „Синергия на при-
родата и културата – по-
тенциал за развитие на 
трансграничния регион“ 
(„Synergy 
of nature and culture – 
potential for development 
of the cross-border 

region“), изпълняван по 
Програма за трансгра-
нично сътрудничество 
Interreg V-A Румъния – 
България 2014–2020, се 
проведе на 1 февруари 
2019 г.
 Проектът, в който парт-
ньор е румънската об-
щина Мангалия, цели 

ремонт на крайбрежната 
алея на град Балчик меж-
ду Двореца и Културно 
информационен център 
„Мелницата”. Предвиде-
ни са ремонтни дейности 
и в крайбрежната зона на 
побратимения на Балчик 
румънски град.

Албена АД със съобщение 
до акционерите си по повод 

концепцията за “спящите акции”

Във връзка с публику-
вана на страницата на 
Министерство на фи-
нансите „Концепция за 
личните сметки на фи-
зически и юридически 
лица“ и последвалата я 
медийна кампания, как-
то и зачестилите в по-
следните дни запитвания 
от акционери на друже-
ството, ръководството на 
АЛБЕНА АД излезе със 
съобщение до акционе-
рите си.

В него се казва, че пуб-
ликуваната на 16 януари, 
Концепцията за лични-

те сметки на физически 
и юридически лица е 
предложена за общест-
вено обсъждане в срок 
до 15.02.2019 г.,  тя не 
е приета, не са приети 
и промените в законода-
телството, които са по-
сочени в нея.
„Концепцията няма си-
лата на закон или друг 
нормативен акт, който да 
поражда задължения за 
акционерите на АЛБЕ-
НА АД. Към настоящия 
момент за акционерите 
на АЛБЕНА АД не въз-
никват задължения за 
преместване на акции-

те им от регистър А на 
Централен депозитар 
АД към регистър Б /
подрегистър на инвести-
ционните посредници/ 
на Централен депозитар 
АД. 

Ръководството на АЛБЕ-
НА АД ще продължи да 
заплаща на Централен 
депозитар АД дължи-
мите такси за водене на 
регистър на акционерите 
на дружеството в регис-
тър А, в който не се дъл-
жат такси от страна на 
акционерите“, се посоч-
ва още в съобщението. 

Стелиян Стойчев - инспектор ДПК и ПД и мл. 
инспектор Антон Илиев по ДПК и ПД в РСПБЗН 
- Балчик проведоха интересен семинар на тема: “ 
Действия при пожар. Работа с пожарогасител.”

За учениците и за персонала на 
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. 
Балчик – беседа от специалисти

За първи път: Новини на 
български език бяха излъчени по 

албанската телевизия

На 28 януари за първи 
път в албанския теле-
визионен ефир проз-
вучаха новини на бъл-
гарски език. С това бе 
официално отбелязано 
започването на редовно 
половинчасово преда-
ване, предназначено за 
българското национално 
малцинство в страната, 
съобщават от външно 
министерство. Програ-
мата на български език 
ще се излъчва ежеднев-
но от 17.30 часа по Вто-

ра програма на нацио-
налната телевизия. В 
първите предавания има 
само новини на българ-
ски език. В най-скоро 
време тя ще бъде запъл-
нена с видео материали 
за България.

Прочети още : https://
w w w. a c t u a l n o . c o m /
balkani /za-pyrvi-pyt-
nov in i -na -by lga r sk i -
ezik-bjaha-izlycheni-po-
albanskata-televizi ja-
news_719631.html


