
ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА 

Разни

* Купувам земеделска 
земя в цяла България до 
2700 лв./дка. Тел.0898 
37 22 71               /10-8/

* Купувам земедел-
ска земя в общини-
те: Балчик, Каварна, 
Шабла, Г. Тошево и 
Варненска област. Под-
готовка на документи. 
Тел. 0885838354  0579 
77011                         /10-1/

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

*Продавам дворно мяс-
то в с.Царичино 1.2 дка. 
тел.0887249111        /10-1/

* Продавам част от 
къща в центъра на Бал-
чик. Ул.“Хр.Смирнен-
ски“ № 6 тел. 0897 617 
426   /10-8/

* Давам под наем апар-
тамент в бл.2 ж.к.“Балик“ 
Балчик  тел.0898 440 709        

                                /10-8/
* Продавам къща в 

* „Жена от бъдеще-
то“ ЕООД провежда 
курс по ПСИХОТРЕ-
НИНГ. Депресии, стра-
хови неврози, позитив-
на реализация -  тел. за 
контакти: 0896940778

* Ако желаете фо-
тосесия, заповядайте 
в рекламна агенция 
“КОНТРАСТ 2018” 
Град Балчик Ул. Д-р 
Златко Петков 34А Тел: 
0878 247 581 / 0886 461 
492

с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. Тел. 0884474858 
Лидия                          /10-1/

* Продавам двуместен 
разтегателен диван, с ка-
фява дамаска 140/200 см. 
Цена 150 лв., договаряне. 
Тел. 0889 43 63 12  /2-1/

* Продавам спалня, шо-
коладов цвят, без матрак, 
160/200 см. Цена: 100 лв. 
Тел.  0889 43 63 12  /2-1/
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Продавам  пълен 
комплект Машини за 
производство на PVC 
и AL - дограма, заедно 

с цех под наем, до 
Хлебозавода в Балчик. 

Може и с обучение. 
Цена на машините - 7 
500 лв. Тел. 0898 580 
430 Иван Николаев  

e-mail: ivan_nikolaev@ 
mail.bg

• Африканската чума 

по свинете (АЧС) е ви-

русно силно опасно и 

заразно заболяване, с 

висока заболеваемост 

и смъртност по свине-

те (диви и домашни).

• Вирусът на АЧС е 

силно устойчив в окол-

ната среда и в проду-

кти от свинско месо, 

които не са термично 

преработени (от 3 до 6 

месеца в пресни проду-

кти).

• Няма разработена вак-

сина и няма ефективно 

лечение срещу заболя-

ването. Единственият 

начин за борба с АЧС 

прилаган в над 23 дър-

жави, на 3 континента 

е хуманно умъртвяване 

на всички заразени и 

контактни свине.

• В огнище с конста-

тиран случай на АЧС 

се взема кръвна проба 

от всяко съмнително 

болно, контактно или 

умряло прасе за уста-

новяване на вируса и 

определяне степента на 

разпространението му.

• Хората и другите ви-

дове животни не боле-

дуват!!!

• Вирусът на АЧС се 

предава лесно и бързо :

- с болни свине и/или 

свине, които са били в 

контакт с болни такива;

- с хора, които са били в 

контакт с болни свине/

или потенциално зара-

зени свине;

- със замърсено оборуд-

ване, помещения, пре-

возни средства, инстру-

менти, дрехи;

- опаковки (найлонови 

пликове, кутии и др.), в 

които е било съхранява-

но заразено месо;

- с продукти от месо, до-

бито от болни или съм-

нително болни свине, 

които термично не са 

преработени (сурово-

сушени месни проду-

кти (луканки, суджуци, 

наденици, сланина, 

маринована сланина, 

кожи и др.).

ЗАТОВА СЕ ВЪВЕЖ-

ДА ЗАБРАНА ЗА:

• КОНТРОЛИРАН 

ДОСТЪП НА ВЪНШ-

НИ ЛИЦА В ЗОНА НА 

ОГНИЩА НА АЧС

• ВНАСЯНЕ И ИЗНА-

СЯНЕ НА ОБОРУДВА-

НЕ и ХРАНИТЕЛНИ 

ПРОДУКТИ, ДОБИТИ 

ОТ СВИНЕ, КОИТО 

НЕ СА ПРЕМИНАЛИ 

ВИСОКА ТЕРМИЧНА 

ПРЕРАБОТКА ОТ ОГ-

НИЩА И НАДЗОРНИ 

ЗОНИ

ВАЖНО Е:

• Домашните свине да 

не се хранят с отпадъ-

ци, включително кух-

ненски, съдържащи ос-

татъци от свинско месо 

или месни продукти от 

свинско месо, включи-

телно и с прясна трева 

и фуражи, които не са 

съхранявани най-малко 

Канабис в Оброчище
На 15 юли, около 22:00 
часа в с. Кранево, обл. 
Добрич е спрян за про-
верка лек автомобил 
„Мерцедес” с варненска 
регистрация. В хода на 
проверката е установена 
суха тревна маса с тегло 
0,4 грама, реагираща на 

канабис. С полицейска 
мярка за срок от 24 часа 
е задържан криминално 
проявен 25-годишен мъж 
от с. Оброчище, обл. До-
брич. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

* СПЕШНО търся гар-
сониера в кв. „ Васил 
Левски ”Тел.0878648098

*0878 648 098 про-
дава  спешно  г арде -
роб 180х60х180, легло 
с матрак и чекмеджета 
195х90, разтегателна маса 
90х90/170,мрамор за вене-
цианска мозайка и плочи 
60х30. 

* 0878 276 409 спешно 
търси под наем свободен 
гараж или помещение за 
склад за домашно иму-
щество – за неопределено 
време. Тел.0878648098

Руско “Пежо” в 

нарушение
На 14 юли, около 01:00 
часа в град Балчик е 
спрян за проверка лек 
автомобил „Пежо” с до-
бричка регистрация, уп-
равляван от 39-годишен 
руски гражданин. 
При извършената про-
верка за употреба на 

алкохол с техническо 
средство, цифровата 
индикация отчита 1,68 
промила в издишания от 
водача въздух. Задържан 
за 24 часа. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Канабис в с.Оброчище
На 19 юли, около 11:30 
часа в с. Кранево, обл. 
Добрич е извършена 
проверка на криминал-
но проявен 20-годишен 
мъж от с. Оброчище, 
обл. Добрич. В хода на 

проверката е установена 
суха тревна маса с тегло 
0,3 грама, реагираща на 
канабис. Задържан за 24 
часа. По случая е обра-
зувано бързо полицейско 
производство.

Криминално проявена 

добричлийка с канабис в 

с.Кранево
На 19 юли, около 15:30 
часа в с. Кранево е из-
вършена проверка на 
криминално проявена 
29-годишна жена от град 
Добрич. В хода на про-
верката е установена 

суха тревна маса с тегло 
1 грам, реагираща на 
канабис. Задържана за 24 
часа. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Арестуван е 24-годишен 

балчиклия
На 09 юлив 18,30 ч. в 
хода на провеждане на 
специализирана поли-
цейска операция в РУ 
Балчик и след получен 
сигнал за лице на 24 го-

дини от град Балчик, ук-
риващо се от наказателна 
отговорност, е задържа-
но за 24 часа. По случая 
е образувано досъдебно 
производство.

Ограбен е норвежец в 

Балчик
На 5 юли в 21,37 ч. по 
телефон в РУ Балчик е 
получено съобщение от 
служител на хотел „Хе-
лиос“ в гр. Балчик, че 
около 20,30 ч. на 5 юли, 
че три неизвестни лица, 
в района на пречиства-

телна станция гр. Балчик 
са отнели от норвежки 
гражданин следните 
вещи: мобилен телефон 
и сребърен пръстен.
По случая е образувано 
досъдебно производ-
ство.

54-годишен шофьор, 

хванат пиян
На 11юли, в 14:33 ч. в гр. 
Балчик служители на РУ 
Балчик спират за провер-
ка лек автомобил «Форд» 
сТХ регистрация, упра-
вляван от 54-год. водач 
от гр.Балчик. 
При извършената про-

верка с техническо сред-
ство, уредът отчита 1.25 
промила алкохол в изди-
шания от водача въздух. 
Взета кръвна проба по 
надлежния ред. 
По случая е образувано 
бързо производство.

Спрян е водач на 

«Мерцедес» в Балчик
На 7 юли в 19,30 ч. в гр. 
Балчик  до бензиностан-
ция „Лафи“ на главен 
път I-9 автопатрул на РУ 
Балчик спира за провер-
ка лек автомобил марка 
„Мерцедес“ с ТХ регис-
трация, управляван от 

жител на гр. Балчик. При 
извършената проверка с 
техническа средство за 
алкохол уредът отчита 
1,99 промила алкохол в 
издишания от водача въз-
дух. По случая е образу-
вано бързо производство.

ИНФОРМАЦИЯ

за АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ (АЧС)

60 дни.

• Домашните свине да 

се отглеждат по начин, 

недопускащ контакт с 

диви свине.

• Потенциално 

замърсени транспортни 

средства, оборудване и 

фуражи не бива да бъ-

дат внасяни в стопан-

ства със свине.

• В стопанства със сви-

не не бива да бъдат до-

пускани хора, които са:

- били в контакт със за-

разени домашни свине; 

о били в контакт с диви 

свине;

- били на местонахож-

дението на огнище на 

Африканска чума по 

свинете; о участвали 

в ловни излети, дърво-

добив и др.

• Да се извършват 

стриктни проверки на 

транспортните сред-

ства за нерегламенти-

рано транспортиране 

на дивеч и живи жи-

вотни. При установя-

ване на такова неза-

бавно да се уведоми 

съответната ОДБХ.

• При установяване 

или получаване на сиг-

нали за умрели диви 

или домашни свине 

да бъде своевременно 

уведомена съответната 

ОДБХ.

С уважение,

Десислава Иванова 

(Директор)

ОДЗ-Добрич

Арестуван е 24-годишен 

балчиклия
На 09 юлив 18,30 ч. в 
хода на провеждане на 
специализирана поли-
цейска операция в РУ 
Балчик и след получен 
сигнал за лице на 24 го-

дини от град Балчик, ук-
риващо се от наказателна 
отговорност, е задържа-
но за 24 часа. По случая 
е образувано досъдебно 
производство.

Морски деликатес
За повечето хора жи-
веещи на българското 
Черномо-
рие, а и 
не само за 
тях, споме-
н а в а н е т о 
на дума-
та морски 
дракон се 
а с о ц и и р а 
с парливо 
у с е щ а н е 
и силни 
болки. Морският дра-
кон (Trachinusdraco) е 
най-отровната риба в 
Европа. С клиновидна-
та си форма на тялото, 
сплесканата глава и 
заоблената, обърната 
нагоре уста тя при-
лича много на попче. 
Попчето и драконът 
принадлежат към един 

и същи клас лъчеперки 
и разред бодлоперки. 
За разлика от попчето 
драконътпритежава в 
основата на първата 
гръбна перка трилъчев 
шип и по един шип на 

хрилете, които са свър-
зани с отровни жлези.
Малцина обаче са яли 
дракон и знаят, че той 
има превъзходни вку-
сови качества. Във 
Франция тази риба се 
смята за деликатес и 
се продава по цялото 
крайбрежие на Лазур-
ния бряг. Преди драко-
нът да бъде изнесен на 
пазара, е задължител-
но отровните шипове 

от предната гръбна 
перка иот хрилете да 

бъдат отстранени, тъй 
катопри евентуално 
убождане отровата 
действа и след като ри-
бата е мъртва. 

Цената на килограм 
дракон е около 30 евро.

За сравнение барбунът 
се продава за около 10 

евро на килограм.
Най-честодраконът се 
консумира паниран 
или приготвен на ска-
ра/барбекю. 

Дракон на барбекю с 

пържени картофи.
Може би след време 
морският дракон, по-
добно на черноморска-
та акула и рапана, ще 
заеме достойно място 
в менюто на рибните 
ресторанти в Бълга-
рия.

Д-р Димитър Стан-
ков

22.07.2019 г.
(Снимките са 

от Интернет.)


