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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 
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 слън-
чеви 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 Оптиката в град Балчик 
 (до кафе “Акроза”)

Предлагаме Ви:
*МАНИКЮР * ПЕДИКЮР
* НОКТОПЛАСТИКА
* ПОЧИСТВАНЕ НА ВЕЖДИ
* ЛИЦЕВ МАСАЖ *  КОЛА МАСКА
* АПАРАТНО ПОЧИСТВАНЕ НА ЛИЦЕ
Студио за красота „Кокона” 

 Балчик по време на регата през 2019 г. Фото: Яхтингинфо 

Обучение на членовете на секционните избирателни 
комисии проведе Община Балчик във връзка с 

предстоящите парламентарни избори на 4 април
В неделния ден /4 април 
2021 г./ще бъдат отворени 
37 секции, а общият брой 
на членовете им ще бъде 
295 души.
На обучението бяха раз-
дадени методически ука-
зания на представителите 

на избирателните секции, 
като те са разделени на 
такива, които ще приемат 
хартиени бюлетини и та-
кива, които ще комбинират 
машинно гласуване и по-
средством хартиени бюле-

тини. 
На 29 март 2021 г. своите 
указания за изборите дадо-
ха представители на дирек-
ция „Пожарна безопасност 
и защита на населението“, 
РУ на МВР, Районната из-

бирателна комисия.
Обучението премина при 
засилен интерес и строги 
мерки за неразпростране-
ние на COVID-19 – съоб-
щиха от Община Балчик.
                                            БТ

След зимните тренировки в зала, започнаха тренировките за предстоящите регати. От 
8 до 11 април 2021 г. е началото на състезателния сезон - съобщи Александър Славчев, 
председател на Морски клуб Балчик.                  За Морски клуб Балчик четете още на стр.3   


