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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” 

Честит празник на всички колеги, работещи в сферата на горите 
и на всички онези, които обичат гората, пазят я, грижат се и 
милеят за нея!

Ангелина ИКОНОМОВА – ЯНЕВА
Гр. Провадия

Вижте как гласуваха общините от област 
Добрич, според паралелните 

преброявания на партийните централи
В Добрич най-мно-

го гласове – 8971, 
получава ГЕРБ-СДС. 
Следва „Има такъв 
народ“ – 7151, БСП 
за България е трета с 
5976 гласа. Четвър-
тата позиция е за Де-
мократична България 
– 2630, „Изправи се! 
Мутри, вън!“ е с 1969 
гласа, ВМРО – 1470, 
Воля – НФСБ – 1137, 
Възраждане – 1088, 
БНО – 1001, ДПС – 
918, Републиканци за 
България – 505 и т.н.

В община Добри-
чка първа е БСП за 
България- 2372 гласа, 
следват ДПС – 1606, 

ГЕРБ-СДС – 1544, 
Има такъв народ – 
814, Воля-НФСБ – 
305, Републиканци 
за България – 260, 
„Изправи се! Мутри, 
вън!“  – 193, Демокра-
тична България –  149 
и т.н.

В община Балчик 
първа политическа 
сила е ГЕРБ-СДС – 
2023, следват БСП за 
България – 1202, Има 
такъв народ – 1161, 
ДПС – 700, Демокра-
тична България – 361, 
„Изправи се! Мутри, 
вън!“ – 309, ВМРО – 
241 и т.н

В община Тервел 

води ГЕРБ-СДС – с 
2900 гласа, следват 
ДПС – 1422, БСП за 
България – 728, Има 
такъв народ – 498, Ре-
публиканци за Бълга-
рия – 408 и т.н.

В община Каварна 
с най-много гласове 
е ГЕРБ-СДС – 1878, 
следват БСП за Бълга-
рия – 967 и Има такъв 
народ – 928, Демокра-
тична България – 327, 
„Изправи се! Мутри, 
вън!“  – 309, БНО – 
237, ВМРО – 198 и т.н.

В община Крушари 
– ДПС води с 862 гла-
са, следвано от ГЕРБ-
СДС – 341, БСП за 

България – 157, Има 
такъв народ – 87 и т.н.

В община Генерал 
Тошево победител 
е БСП за България 
1647, следват ГЕРБ-
СДС – 1198, Има та-
къв народ – 938, ДПС 
– 284 и т.н.

В община Шабла 
– ГЕРБ-СДС – 532, 
следват БСП за Бълга-
рия – 418, Има такъв 
народ – 365, Демокра-
тична България – 122 
и т.н.

Гласуването по сек-
ции за Община Бал-
чик вижте от таб-
лицата на д-р Иво 
Войчев на стр.2

Седмица на гората Честит 
празник, 
доктори, 

медицински 
сестри и 

санитарки!
Сърдечни благодар-
ности на екипа на 
Вътрешно отделение 
към МБАЛ-гр.Бал-
чик, със зав.- отде-
ление д-р Н. Златев, 
лекуващ лекар д-р 
М.Калинова, мед се-
стри и санитарки,за 
положените грижи и 
внимание към сина ми 
Г.Георгиев.
Искам да благодаря и 
на зав.отделение д-р 
Вичев, д-р Димитров 
и д-р Георгиев,сестри 
и санитарки от Хи-
рургическо отделение 
за големите грижи и 
внимание по време на 
лечението на сина ми 
Г.Георгиев.
Честит празник! Бъде-
те благословени и все 
така всеотдайни.

Уляна КОЛЕВА


