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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

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

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

строите лствoремонтпроектиране

Çàâúðøåí âåëîñèïåäåí ïðîåêò Òóçëàòà çàïî÷âà ëå÷åíèå
îò 17 ôåâðóàðè òàçè ãîäèíà

На 11 февруари бе излята бетонна алея, предназначена за велосипедна
пиаца. От централния площад “21 септември” ще могат да се вземат колелета
под наем със определени цени. Това е последен етап от проекта
“Черноморски велосипед” - Диверсифициране на туристическите услуги в
трансграничния регион Констанца - Балчик чрез велосипеди ВВС”.

                                                                                                   Фото: М.КОСТОВА
"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ТУЗЛАТА"

ЕООД  гр. БАЛЧИК; МЕСТНОСТ "ТУЗЛАТА" Телефони: 0579/
7 28 82; 0579/7 23 48 Мобилен: 0882 52 83 20 e-mail: tuzlata@abv.bg

От две години гово-
рим за "Тузлата" още
през зимата, когато за-
почва активно лечение
на пациенти с тузленс-
ка кал. Преди "Тузлата"
зимуваше дълги месе-
ци. Сега над 30 души са
записани вече за зимно
лечение  в "Тузлата", ко-
ето ще започне на 17 фе-
вруари, останали са са-
мо 5 места - съобщи д-р
Камелия Кирчева от До-
брич, управител на Ре-
хабилитационната бол-
ница. От миналата годи-
на амбициозната доб-
ричлийка направи твър-
де много, за да зарабо-
ти Тузлата с пациенти от
4 март и да затвори чак
на 9 декември. Д-р Ка-
мелия Кирчева опреде-
ли целта на болничното
заведение - да преодо-
лее сезонността и да ста-
не целогодишно. Има и
нова медицинска техни-
ка -  за фототерапия на
екземи, инфраред лам-
па за ставни заболява-
ния, апарат за магнито-
терапия и комбиниран
електротерапевтичен
апарат. Четири стаи са
реновирани, които ще

бъдат предложени за
договор с Националния
осигурителен институт.
Обновените помещения
за настаняване на паци-
енти са 20, обикновени-
те са 16, във всяка стая
има кабелна телевизия.
Общият капацитет е от
60 до 90 легла максимум
през лятото. В цялата
болница е сменена дог-

рамата, поставена е изо-
лация на външните сте-
ни и е направено укре-
пване на терасите. Фи-
нансирането е собстве-
но, плюс преведените в
края на 2012 година 62
хиляди лева от Минис-
терство на здравеопаз-
ването - собственик на
държавното лечебно за-
ведение - подчертава д-

р Кирчева. Амбициите
на бившия кмет Краси-
мир Михайлов и тогава-
шния Общински съвет,
отпреди 8 години,отда-
вна не са актуални - да
бъде Балчишката Тузла
- балчишка калолечеб-
ница. Но и сега пак не е
ясно какво е нейното бъ-
деще.

                             /Б.Т./

ÅÄÍÎËÈ×ÍÈÒÅ ÒÚÐÃÎÂÖÈ ÏËÀÙÀÒ
15 % ÄÀÍÚÊ ÂÚÐÕÓ ÄÎÕÎÄÈÒÅ ÑÈ

Доходите от стопанска
дейност на едноличните
търговци се облагат със
ставка от 15 %, а за оста-
налите доходи, подлежащи
на облагане с данък върху
общата годишна данъчна
основа, всички физически
лица заплащат 10 % данък,
съобщават от пресцентъра
на НАП.

Така например едноли-
чен търговец, чиято дей-
ност е производство на
сладкарски изделия, ще за-
плати 15 % данък върху
годишната данъчна основа
като ЕТ. В същото време,
ако собственикът на пред-
приятието на едноличния

търговец е получил хоно-
рар по граждански дого-
вор, то този доход ще се
обложи с данък върху об-
щата годишна данъчна ос-
нова в размер на 10 на сто,
посочват пример от НАП.
Едноличните търговци,
които през 2013 г. не са осъ-
ществявали стопанска дей-
ност и не са придобили
други доходи, подлежащи
на деклариране, не са за-
дължени да подават годи-
шна данъчна декларация
през настоящата година.
От НАП припомнят, че го-
дишната данъчна деклара-
ция може да бъде изтегле-
на от интернет сайта на

НАП - www.nap.bg. Фор-
мулярите се подават до 30
април 2014 г., като декла-
рираният данък за довна-
сяне по декларацията тря-
бва да бъде внесен в същия
срок. Ако годишната данъ-
чна декларация се подаде
до 10 февруари 2014 г. и в
същия срок се внесе данъ-
кът за довнасяне по декла-
рацията или част от него,
може да се ползва 5 % отс-
тъпка върху внесения в съ-
щия срок данък за довна-
сяне. 5 % отстъпка могат
да ползват и едноличните
търговци, които подадат
годишната си данъчна де-
кларация по електронен

път, подписана с електро-
нен подпис, в срок до 30
април 2014 г.

Отстъпката се ползва
върху размера на данъка
за довнасяне, определен в
декларацията. Може да се
ползва само една от двете
отстъпки.

Повече информация, ка-
кто и помощ при попълва-
не на преводните нарежда-
ния, на пощенските записи
и на данъчните декларации
клиентите на НАП могат
да получат на информаци-
онния телефон 0700 18 700
на цената на един градски
разговор.

                               /Б.Т./

Óñòíàòà ñïðàâêà â êàäàñòðàëíèÿ
ðåãèñòúð å âå÷å áåç ïàðè

Правителството отме-
ни таксата от 2 лв., съби-
рана за извършване на
устна справка за един
имот по кадастралната
карта или кадастралния
регистър, съобщиха от
пресцентъра на Минис-
терски съвет в края на
миналата седмица. след

проведено заседание на
кабинета.

Обяснено е, че с про-
мени в Тарифа №14 за
таксите, които се съби-
рат в системата на реги-
оналното министерство
и от областните управи-
тели, кабинетът према-
хва още две от същест-

вуващите в момента та-
кси и намали трета. Из-
мененията ще намалят
правените от граждани-
те и организациите раз-
ходи за извършване на
справки и получаване
на услуги по Закона за
кадастъра и имотния
регистър.                 /Б.Т./

ÏÎ×ÅÒÍÎ III ÌßÑÒÎ ÇÀ ÌÀËÊÈÒÅ
×ÅÐÍÎÌÎÐÖÈ

На 4 февруари 2014 г. във Варна се проведе футболен турнир, в който
участваха черноморци от втора възрастова група, с треньор ….. и се класи-
раха на почетното трето място.                                          Фото: Евдоки Иванов.




