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Д-р Розалина Брайкова, д-р Анка Борисова и здравен инспектор Ева
Андонова на среща с браншовиците от туризма в хотел "Реджина
Мария"Балчик.
Фото: Антония КОСТОВА
алергените
или
с
подчерКакто всяка година в
Хубавото е , че за сега
началото на сезона и тан или удебелен шрифт няма да се налагат санкпрез тази седмица, на на храните, съдържащи ции относно алергените,
02.06, в хотел „ Реджина такива, тъй като са запо- а по- скоро ще се пишат
Мария” Балчик се про- знати с регламент 1169/ предписания. Входящиведе среща на хотелие- 2011 г.за алергените в ят контрол и етикетирари и ресторантьори с храните. Задължително нето на храните обаче ще
Областна агенция по бе- условие обаче е - серви- се следи строго и ще се
зопасност на храните. тьорът да бъде макси- налагат санкции, ако е
Д-р Брайкова, директор мално добре обучен по нужно.
на Агенцията, Д-р Бори- тази тема и да дава инВ заключение Д-р
сова и здр. инспектор формация на клиентите, Брайкова и ресторантьоАндонова обърнаха вни- отно сно сервираните рите си пожелаха добра
мание на няколко съще- храни и съдържащите се съвместна работа, както
ствени точки, по които в тях алергени.
през сезон 2014 г.
Ако на браншовиците
техните колеги ще провеЗа сигнали и оплакваряват: алергените в ме- това им звучи сложно ния телефоните са : 058 /
нютата, входящ контрол, или прекалено като изи- 602 116 и 058 604 577 или
етикиране и съхранение скване, то почакайте до в съвместната приемна с
2016 г. Има точно една го- „ Комисия за защита на
на храните.
Относно алергените, дина гратисен период до потребителите ” в к.к. „
които трябва да се упо- следващия Европейски Албена’’, в хотел „ Добменат в менютата на ре- регламент, в който е ка- руджа”.
сторантите- процедурата зано как да информирае максимално улеснена. ме хората за количествоАнтония КОСТОВА
Повечето ресторанти са то калории в храните и
Хотел-ресторант
вече готови с таблици на как да бъдат описани.
„Балчик”

През изминалата седмица, представители на “Местна инициативна рибарска
гр упа Шабла-КаварнаБалчик” посети “Кашубска”и “Свернокашубска”
рибарски групи в Република Полша.

Посещението е дейност
от съвместен проект, една
от целите на който е -популяризиране на територията на рибарската група, като туристическа дестинация и на съвместно изработено кулинарно издание.

На 29 май 2015 г. бе под- можности за сътрудничесписано тристранно спора- тво.
зумение за сътрудничество
Димитрин ДИМИТРОВ
между тр ите рибар ски
Директор
групи. Обсъдени бяха конна Дирекция „ТЕМСЕ”
кретни идеи за разработвакъм ОбА Балчик
не на следващ съвместен
проект, както и други въз-
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Сегашното откритие
вероятно е най-голямото в
историята за последните
с т о л е т и я
Голям античен кораб е
открит на дъното на Черно
море до Севастопол, на
дълбочина82метра,съобщава
пресслужбатанарускияЮжен
воененокръг(ЮВО),цитиран
от
Интерфакс.
Находката,веченареченаот
учените уникална, е направена
от участници от клуба по
дълбоководни изследвания
"Ростов-дайв", на които се
дължат и множество други
важниархеологични находки,
пише
'МегаВселена".
Сегашното откритие
вероятно е най-голямото в
историята за последните
столетия, се казва в
съобщениетонаЮВО.Според
учените става дума за голям
византийски кораб с дължина
до 120 метра, потънал по
неизвестни причини. В
съобщението се отбелязва, че
ръководителятнаклуб"Ростовдайв" Роман Дунаев се е
обърнал за помощ към
ръководството
на
Министерството на отбраната
и Руското географско
общество с цел организиране

на съвместна експедиция.
Екипажите на специални
кораби и специалистите на
Управлениетопоиздирвателни
иаварийно-спасителниработи
на ВМФ (УПАСР) на
Черноморския
флот,
съвместно с водолази, са
провели разузнаване в района
на потъването на кораба. На

фото и 3D фиксиране на
разположението на находките
и едва тогава може да се
пристъпи към внимателно
изваждане на артефактите.
Предстои да се установи
също така дали на дъното се
намира един, или няколко
кораба, приблизителната
година на тяхното потъване и
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борда му са открити стотици
амфори, много от тях – цели,
вероятно корабът е превозвал
масло
и
вино.
Сега военни моряци, учени
от Руското географско
общество, участници в клуба
"Ростов-дайв" и археолози се
готвятзадълбоководниработи.
На началния етап на
експедициятаенеобходимода
се обозначи районът на
разположениетонаподводните
обекти, да се направят видео,

причините
за
ко ра б о круше ни ет о .
Пресслужбата на ЮВО
съобщава, че на 10 юни на
мястото започва мащабна
съвместна експедиция с
участието на специалисти от
УПАСР, центъра за подводни
изследвания на Руското
географско
общество,
медийната компания "Звезда".
Експедицията ще продължи

í ÿêî ëêî
ãî äèí è.
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Студенти от Шуменския
Университет с художествените си умения претвориха
красотата на Ботаническата градина в Балчик в Двореца на Балчик.
В периода от 25 до 30
май 2015 г., студенти от специалност „Педагогика на
обучението по изобразително изкуство” от Шуменския университет „Епископ
Константин Преславски”, с
преподаватели доц. д-р Димитър Балкански и Светозар Чилингиров бяха на изнесено обучение в Университетската ботаничека градина - гр. Балчик. Студентите пресъздадоха красотите на Ботаническата градина чрез разнообразни изобразителни техники – мас- подредени в изложба, гра- май в „Експозиционната дина гр. Балчик.
Преслава СТАНКОВА
лени бои, акварел, пастел, жданите и гостите на Бал- оранжерия“ на Универсичик
могат
да
видят
след
29
тетската
ботаническа
граУБГ - Балчик
туш, креда и др. Творбите,

