
години първи е бълга-
ринът Тихомир Мичев, 
следван от Николае 
Георге /Румъния/
Във възрастовата кате-
гория 60 до 69 години 
шампион за трета 
поредна година е Ливиу 

Петреску /Румъния/, 
победил в атрактивен 
финал Любомир Яна-
киев /България/
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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32

Международен 
форум за 
история, 

литература 
и фолклор 

тел. +359 899 655 249

Lucky’s 
кетъринг

Закусвалня “Хапката”
поръчки на тел. 0896 602632

0579/7 22 26
www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

* строителствo *ремонт *проектиране*
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Забранени вещества
 
На 16.10.2022 г. в 23.30ч от автопатрул 
на Първо РУ Добрич при обход в гр. 
Добрич е извършена проверка на л.а. 
„АУДИ“, управляван от 19 - годишен 
мъж от с. Соколово, обл. Добрич, неиз-
вестен на МВР. Водача на автомобила е 
придружаван от 23 - годишен мъж от 
гр. Добрич, известен на МВР, който в 
хода на проверката доброволно предава 
цигарена кутия със съдържание топче 
суха зелена тревна маса . От направен 
тест същото реагира на канабис с тегло 
0.27 грама. Мъжът е задържан за 24 
часа. Образувано е бързо  производ-
ство.

БЮЛЕТИН НА МВР ДОБРИЧ
Опит за измама

На 14.10.2022 г. е получен сигнал от служител на Банка „УниКредит 
Булбанк“, за това, че 80 - годишна жена от гр. Добрич иска да изтегли 
сума от 16 000лв. Сформиран е екип от служители но Сектор „ПКП“ 
при Първо РУ и ОДМВР Добрич, които задържат 47 - годишен мъж от 
гр. Варна, изпратен да получи сума срещу възнаграждение от 120 евро, 
която след това да занесе до гр. Констанца, Република Румъния. По 
рано през деня след проведени разговори по телефона,  възрастната 
жена е предала сума пари, които е поставила в сак на непознато за нея 
лице. И двете лица са  задържани за срок от 24 часа и е образувано ДП.
На 14.10.2022 г. в 10.15 часа служители на РУ Каварна при изпълне-
ние на служебните си задължения  в с. Смин, по път DOB2220, по-
сока с. Ваклино спират за проверка л.а.“Мазда 3“ , управляван от 51 
годишен мъж от с. Смин, общ. Шабла, известен на МВР. От извър-
шената проверка е установено, че автомобила не е регистриран по 
надлежния ред. Образувано е бързо производство. 

Откраднат 
украински 
автомобил

На  12.10.2022 г. чрез телефон 112 
в РУ Балчик е заявено от укра-
ински гражданин, че неизвест-
но лице е отнело личния му лек 
автомобил „Мерцедес GL 500“, 
който е бил паркиран на паркинга 
на хотел „Аква лайт тауър“ в село 
Кранево. Автомобилът е обявен 
за издирване. Образувано е досъ-
дебно производство.

Участници от Унгария, 
Румъния, Гърция, 
Израел, Украйна и Бъл-
гария се състезаваха в 
IX Международен тур-
нир по тенис на маса 
„Октомврийска Албена 
2022“ през изтеклия 
уикенд в спортната 
зала на едноименното 
ваканционно селище. 
Проведоха се открити 
турнири индивиду-
ално и по двойки, 
както и състезания в 4 
възрастови групи при 
ветераните.
След много емоции и 
оспорвани срещи кла-
сиранията придобиха 
следния вид:
-при майсторите в син-
гълите шампион стана 
Станислав Иванов /
България/,победил на 
финала друг българин 
Стефан Лъвчиев. Тре-
тото място си поделиха 
Мурат Ериш /Турция/и 
Станислав Валяров /
България/.
При жените шампи-
онка стана българката 
Мариета Георгиева.
Много интересни бяха 
срещите при двойките, 
където доминираха 
унгарските състеза-

IX Международен турнир 
по тенис на маса 

„Октомврийска Албена 2022“ 
При най- възрастните 
от 70+ години шампи-
он е ръководителят на 
направление „Тенис на 
маса“ в Българската 
мастърс федерация 
Димитър Караиванов, 
спечелил оспорвано 
финалната среща с 
Бенджамин Фридман /
Израел/.
Тук третите места са за 
българите Борис Чер-
венков и Влади Ташев.
Всички призьори полу-
чиха медали и подаръ-
ци от организаторите 
от спортен клуб „Дама 
купа“, а всички шампи-
они-купи и ваучери за 
безплатни уикенди по 
време на 25-я Между-
народен фестивал по 
тенис на маса през юли 
2023 година от домаки-
ните от ваканционно 
селище „Албена”.
И както винаги, така и 
сега, всички участници 
и гости изказаха своята 
искрена благодарност 
към домакините за 
перфектните условия 
за игра и почивка в 
петзвездния хотелски 
комплекс ‚‘Фламинго 
гранд“.

Стефан ГЕОРГИЕВ

тели, които спечелиха 
първите две места съ-
ответно чрез  Понграс 
Аш-Тамаш Лазко и Пе-
тер Ваго-Тибор Волсик. 
Унгарците доминираха 
и при най-младите ве-
терани в категорията от 

40 до 49 години, където 
първи е Тамаш Лазко, а 
трети-Тибор Волсик.
В групата от 50 до 59 

Фаворити след доайените на спорта тенис на маса: 
Борис Червенков (с червена тениска) и приятелите 
му - дългогодишни негови опоненти - Нейков от вар-
ненския клуб „Морски дяволи“ и Долара от с. Козло-
вец, общ. Полски Тръмбеш.    
    Фото: Елена КОСТАДИНОВА

 където ще намерите богато разнообразие на  
диопрични рамки и слънчеви очила  на 

атрактивни цени. 
Всеки вторник се извършват безплатни 

прегледи от очен лекар  специалист - 
офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% от-
стъпка 

при втора поръчка или покупка.        
Тел: 0878 568 257

Посетете Оптика „Ювелир“
 в град Балчик, кв.“Левски“ 

 (до магазин SHEF)

Този  празник  ни научава 
да знаем и да помним. Да  
знаем, че извън източната 
ни граница живеят над 
половин милион бълга-
ри. прокудени преди  два 
века от турския ятаган и 
кърджалийската кама.  Те 
отсядат в Бесарабската пус-
тош и получават статут на 
колонисти. През годините, 
възползвайки се от дадени-
те им права, организират 
свои колонии, основават 
градовете Болград и Комрат, 
както и 64 села. Основа-
ват духовни и просветни 
средища, в които опазват 
своята вяра, роден език, 
традиции и обичаи. Сред 
тях се откроява най-вели-
чественият за времето си 
храм “ Свето Преображение 
Господне” . На 29 октомври / 
стар стил 15 октомври/ 1838 

г. се освещава трипрес-
толният храм в Болград, 
изграден с доброволния 
труд на 10 000  преселници 
от българските земи. Петте 
големи камбани на новия 
Божи храм зазвъняват като 
символ на съхранената вяра 
и българската духовност.
     Сто години по-късно 
през 1938 г., когато се чев-
ства и 80 г. от създаването 
на Болградската гимназия, 

потомци на бесарабските 
българи, завърнали се в 
освободената вече Бълга-
рия, предлагат този ден, 29 
октомври, да бъде отбеляз-
ван като Ден на бесарабски-
те българи. преселници от 
България и към България, 
които през годините, 
въпреки историческите 
превратности, запазват 
силния си дух и не забравят 
за прародината!

29 октомври – Ден на бесарабските 
българи, гагаузи, преселници

Гр. Болград. Църквата „Преображение Господне“


