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Българска агенция по 

Полски яйца със салмонела 
издирва БАБХ по магазините ни

безопасност на храните 

(БАБХ) изтегля от тър-
говската мрежа кокоши 
яйца с произход Полша, 
за които има съмнение, 
че са заразени със Сал-
монела Ентеритидис, 
съобщиха от БАБХ. 
Мярката е наложена 
след получена ноти-
фикация чрез Система 
за бързо предупреж-
дение за опасни храни 
и фуражи (RASFF). 
Предупреждението е 
за кокоши яйца с про-
изход Полша, разпрос-
транени на пазара на 
ЕС. Разследващите са 

Нефт бликнал в черноморското 
находище Хан Аспарух

Откриха нефт в Чер-
но море. С добрата 
новина вицепремиер-
ът Томислав Дончев 
стартира заседанието 
на Националния съвет 
за тристранно сътруд-
ничество (НСТС). В 
бликналото черно зла-
то на находището „Хан 
Аспарух“ той видя до-
бър знак. Новината го 
сварила почти секунди 
преди началото на три-
странния съвет.
Нефтът е открит от 

френската компания 
„Тотал“ в Черно море 
край бреговете на Бъл-
гария. Новината е пуб-
ликувана и на сайта на 
компанията, цитиран от 
offshoreenergytoday. 
В доклада си за тре-

тото тримесечие, „То-
тал“ съобщава, че е 
направила откритието 
в Черно море през този 
период, като това про-
меня играта оттук на-
татък.
Бордът на директо-

рите на „Тотал“ се е съ-
брал на 27.10.2016 г. на 
заседание, за да разгле-
да резултатите от три-
месечието. В докумен-
тите, приети от борда, 
се посочва лаконично: 
„Откритието на нефт в 
Черно море (България) 
отваря нова игра“.
Проучвателните сон-

дажи в блок „Хан Ас-
парух“ са направени от 
построения през 2013 г. 
сондажен кораб Noble 
Globetrotter II. Сондаж-

ният кораб се е насочил 
към България в края 
на април тази година и 
е започнал сондажите 
през май.
Първият проучва-

телен сондаж в Черно 
море, наречен „Полш-
ков-1“, се намира на 
около 128 километра от 
бреговете на България. 
Кампанията за проуч-
ването му е продължи-
ла четири месеца.
Френската компания 

и българските власти 
подписаха договора за 
проучването на „Хан 
Аспарух“ през август 
2012 г. Блокът е с раз-
мери 14 220 кв. км и 
се намира на 80 кило-
метра от брега в Чер-
но море, на дълбочина 
между 100 и 2000 ме-
тра. Ангажиментът е да 
се извършват два про-
учвателни сондажа.

„Тотал“ държи 40 % 
от общия дял, а парт-
ньорите й - австрийско-
то ОМВ и испанската 
„Репсол“ - по 30 %.

https://news.bg

установили, че част от 
продукцията е доставе-
на и в България.
От агенцията при-

канват потребителите, 
закупили яйца с печат 
3PL30221304 и печат 
3PL30221321 (номера-
та на фермите) да не 
ги консумират. По въз-
можност да ги върнат 
в търговския обект, от 
който са ги закупили.
Върху опаковката на 

яйцата е маркиран и 
номерът на пакетира-
щия център, който е PL 
30225901 WE.

Съсипани животни
На 27 октомври, около 07:50 часа се тъжи 48 – годишен мъж от град 

Балчик. По данни на тъжителя неизвестен извършител е проникнал в 
стопанската му постройка и е нанесъл телесни повреди на 4 броя агнета. 
Вследствие на раните едното от животни умира. По случая е образувано 
досъдебно производство по описа на РУ МВР Тервел.

Кражба на стъклопакет
На 29 октомври, около 10:10 часа е получено съобщение за извърше-

на кражба от частен имот на територията на с. Българево, обл. Добрич. 
Установено е, че за времето от 9 октомври до 29 октомври неизвестен 
извършител е извършил кражба на стъклопакет с ПВЦ дограма от къща-
та. По случая е образувано досъдебно производство по описа на РУ МВР 
Каварна.

Умни телефонни терористи
На 29 октомври, около 17:00 часа се тъжи 75-годишен мъж от град До-

брич. По данни на тъжителя, около 11:00 часа е получил обаждане на до-
машния си телефон от непознат мъж представящ се за служител на МВР. 
Чрез въвеждане в заблуждения мнимия полицай заявява на възрастния 
мъж, че в момента се провежда операция с цел предотвратяване на те-
лефонна измама и е необходимо неговото съдействие. Малко по-късно 
тъжителят изхвърля от терасата на жилището си сумата от 1 610 лева. По 
случая е образувано досъдебно производство.

Амфетамин в Кранево
На 28 октомври, около 22:50 часа в с. Кранево, обл. Добрич е извърше-

на проверка на лек автомобил „Ауди” с добричка регистрация. В хода на 
проверката е установено бяло прахообразно вещество с тегло 0,1 грам, 
реагиращо на наркотичното вещество амфетамин. С полицейска мярка 
за срок от 24 часа е задържан криминално проявения Д.С. (42 г.) от град 
Добрич. По случая е образувано бързо полицейско производство.

ПТП край Балчик
На 30 октомври, около 20:50 часа е получено съобщение за възникнало 

ПТП на около 200 м. преди град Балчик по главен път II-27. На място е 
установено, че водач на лек автомобил „Ситроен” с добричка регистра-
ция поради движение с несъобразена скорост губи контрол над автомо-
била и се удря в крайпътно дърво. Вследствие на инцидента е пострадал 
водачът на автомобила, който е с повърхностни рани по главата, без опас-
ност за живота. По случая е взето отношение по административен ред.

Хитри телефонни измамници
На 31 октомври, около 16:00 часа е получено съобщение за извършена 

телефонна измама на територията на град Добрич. Установено е, че за 
времето от 14:30 часа до 16:00 часа на домашния телефон на 89-годишна 
жена от град Добрич са се обадили непознати мъже, представящи се за 
държавни служители. Чрез въвеждане в заблуждение същите заявяват на 
възрастната жена, че е необходимо съдействието й за предотвратяване на 
телефонна измама. Малко по-късно през балкона на жилището си потър-
певшата изхвърля сумата от 396 лева. По случая е образувано досъдебно 
производство по опис на Първо РУ МВР Добрич.
ОД МВР Добрич апелира към гражданите на областта да не се дове-

ряват и да не дават пари на непознати. При всяко съмнение да търсят 
съдействие на телефон 112 или в най-близкото Районно управление на 
МВР.

Ограбване на автомобил
На 31 октомври, около 13:00 часа е получено съобщение за извършена 

кражба от лек автомобил „Сааб” с плевенска регистрация, паркиран на 
централен плаж в с. Кранево, обл. Добрич. Установено е, че чрез взлом 
на прозорец неизвестен извършител е проникнал в автомобила. По данни 
на тъжителя е извършена кражба на сумата от 160 лева, лични документи 
и дрехи. По случая е образувано досъдебно производство по описа на РУ 
МВР Албена.

Кражба на дърва
На 31 октомври, около 11:30 часа служители на РУ МВР Албена и слу-

жители на ДЛС Балчик извършват проверка на местността „Мишелика” 
в землището на с. Оброчище. В хода на проверката са установени Р.А. (42 
г.) и П.Р. (54 г.) в момент на кражба на дърва за огрев от вида „Гледичия” 
от сечище в района.  По двата случая се извършват проверки по описа на 
РУ МВР Албена.                                                                           ОД на МВР

Русия представи новата си ядрена 
ракета, пред която бомбите над 

Хирошима и Нагасаки “изглеждат 
като детски играчки”

Русия показа най-го-
лямата си, създавана 
някога ядрена ракета, 
която е достатъчно 
мощна, да унищожи 

държава с размерите на 
Франция с един един-
ствен удар, предаде 
британският „Мирър“. 
Путин работи по заме-

нянето на арсенала си 
от SS-18 Satan с новите 
RS-28 Sarmat ядрени 
оръжия.
Те са с 16 ядрени 

бойни глави, съдейки 
по снимки. Оръжията, 
които могат да бъдат 
въведени в експлоата-
ция през 2018 година, 
ще направят бомбите, 
хвърлени върху Хиро-
шима и Нагасаки, да 
изглеждат като детски 
играчки, смятат експер-
ти.

               http://trud.bg

Борис Червенков
75 годишен юбилей!

65 г. отдадени на тениса!

На 10 ноември, четвър-
тък от 16.30 ч. , заповя-
дайте в Художествена-
та галерия в Балчик. В 
една от нейните зали 
ще бъде подредена из-
ложба,  представяща 
спортните  отличия на 
нашия съгражданин Бо-
рис Червенков. Изложе-

ните купи и медали са 
завоювани на междуна-
родни, републикански и 
други турнири по тенис 
на маса от 2004 г. досе-
га. Те са още един повод 
за гордост в областта на 
спорта за Белия град!
Николина ИВАНОВА

 ХГ Балчик

Израел въвежда държавен 
контрол за цените на 
плодове и зеленчуци

Земеделският и финансо-
вият министри на Изра-
ел подписаха заповед, с 
която се въвежда задъл-
жителен контрол върху 
цените на плодовете и зе-
ленчуците. Това е първата 
стъпка по дългия път за 
установяване на държавен 
контрол върху хранител-
ните продукти, съобщава 
cursorinfo.co.il.
До края на годината тър-
говските мрежи и борсите 
на едро трябва да се отчи-
тат какви приходи имат 
от продажбата на плодове 
и зеленчуци. След това 
министерствата ще опре-

делят свои цени. В двете 
ведомства се надяват до 
средата на 2017 г. да се 
установи пълен контрол 
върху цените на тези сто-
ки. 
Министърът на селското 
стопанство Ури Ариел от-
белязва, че ситуацията е 
абсурдна, когато домати-
чери, които са селектира-
ни от израелските агроно-
ми преди 15-20 години, и 
разходите, по чието про-
изводство са 3 шекела 
(около 1,4 лева), да се про-
дават в супермаркетите по 
12 шекела (5.64 лева).  
                 http://agrozona.bg


