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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

строителствo ремонт проектиране

 където ще намерите богато разнообразие на диопрични 
рамки и слънчеви очила на атрактивни цени. Всеки втор-
ник се извършват безплатни прегледи от очен лекар  
специалист - офталмолог. Всеки клиент получава та-
лон за 10% отстъпка при втора поръчка или покупка.        

Тел: 0878 568 257

Посетете Оптиката в град Балчик
 (до кафе “Акроза”)

Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и 

ресторантьорството”
Магистърска програма 

„Уп р а в л е н и е  н а  л у к с о з н о т о 
хотелиерство” 

Множеството платени стажове във Франция, с които студентите 
самофинансират образованието си. 

НОВ БЪЛГАРСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА

Web страница: www.nbu.bg  –Учебни програми – Електронен каталог 
Тел: 0579 6 20 23 – база Албена   052 607 946 – база Варна

Десантът на Балчик

Семинар „Планиране, проектиране и реконструкция на достъпни Семинар „Планиране, проектиране и реконструкция на достъпни 
спортни съоръжения на закрито“спортни съоръжения на закрито“

Програма/Основни теми: Уъркшоп за демонстриране на най-добрите стратегии за увеличаване на 
достъпа до спортни съоръжения, включително тяхната реконструкция за иновативни по-приобща-
ващи спортни мероприятия. От една страна експерти в областта на дизайна и архитектурата ще 
представят последиците и начините за изграждане на повече или по-добри закрити съоръжения за 
летовниците от всички възрасти. Финансови и социални експерти ще представят икономическото 
въздействие от по-достъпните закрити съоръжения и съответно свързаните със спорта услуги за 
туристическите фирми. Инвестициите, проектирането и реконструкцията на съоръженията за спорт 
и физическа активност ще бъдат демонстрирани и обсъдени. Експерти в областта на дизайна и ар-
хитектурата ще представят успешни стратегии за планиране, проектиране и реконструкция на дос-
тъпни спортни съоръжения в туристическата инфраструктура. ЕС СТАВА ДОСТЪПЕН - готови 
ли сте да бъдете активни! ще бъде интерактивен модул, описващ основните цели на достъпността, 
социалните и икономическите ползи, въздействието на достъпността върху имиджа на компанията 
и имиджа на туристическия сектор с настоящите или реконструирани вътрешни достъпни спортни 
съоръжения и ще бъде представено икономическото и социално въздействие на фирмено и мест-
но ниво. Така придобитите от участниците знания ще се фокусират върху конкретни инициативи, 
които могат да се провеждат и опциите за транснационални партньорски дейности, подкрепени от 
партньорите по проекта. 
1 семинар / най-малко 35 участници / -в община Балчик, от които - 2 от Румъния, 2 от Испания /, 
включително представители на външни експерти и партньорски организации 

Ще бъдат поканени да участват представители на целевата група, определени от 8 страни-парт-
ньори, но и от всички страни от програма Erasum +. По този начин ще се постигне ефектът на ЕС 
относно дейността. От друга страна ще се увеличи обменът на добри практики, свързани със спор-
та на крос-национално и транснационално ниво в ЕС. 

ОБЩ БРОЙ УЧАСТНИЦИ В ЗАДАНИЕ 2: / най-малко 35 участници / - в община Балчик, от които 
- 2 от Румъния, /, включително представителите на външни експерти и партньорски организации 

10 август 2016 г. Кметът на Община Балчик г-н Николай Ангелов, контраад-10 август 2016 г. Кметът на Община Балчик г-н Николай Ангелов, контраад-
мирал Митко Петев, представителна част  на Военноморските сили на РБ и мирал Митко Петев, представителна част  на Военноморските сили на РБ и 
др.официални лица отдадоха почест и положиха цветя пред Паметника на войн-др.официални лица отдадоха почест и положиха цветя пред Паметника на войн-
ската храброст и морската слава в Балчик, изграден от Община Балчик и открит ската храброст и морската слава в Балчик, изграден от Община Балчик и открит 
на 14 декември 2001 г., по случай 85-годишнината от победните морски боеве на 14 декември 2001 г., по случай 85-годишнината от победните морски боеве 
срещу руските завоеватели през Първата световна война. срещу руските завоеватели през Първата световна война. 

Фото: Марияна ВЪРБАНОВА Фото: Марияна ВЪРБАНОВА 

Български десант по 
нашия Черноморски 
бряг?! Никога българ-
ският флот не е замис-
лял предварително по-
добна морска операция, 
нито е разполагал с под-
ходящи съдове и обуче-
на войска за тази цел.
Вярно, че още в на-
вечерието на Първата 
световна война, кога-
то нашата Трета армия 
усилено се готви за бит-
ка с румъните в Добру-
джа, началникът на фло-
та във Варна получава 
заповед да съдейства на 
армията, на нейния кра-
ен десен фланг, който 
опира на морето. И това 
обстоятелство налага 
смелото решение, с на-
личните ни торпедонос-
ци и моряци -  десант 
при Балчик, Каварна и 
нос Калиакра.
Късно през нощта на 
4 срещу 5 септември 
1916 година от Варна 
потеглят на север оп-
ределените четири ми-
ноносеца със струпани 
на тесните им палуби 
десантчици – моряците 

от портовата дружина и 
всички други, годни да 
носят оръжие от прис-
танищните служби.
Разчита се на пълната 
изненада на противни-
ка. Корабчетата трябва 
да се движат невидими 
и да стигнат съвършено 
незабелязано до самия 
бряг. А моряците да се 
спуснат безшумно в 
лодките и бързо да се 
стоварят преди да бъдат 
открити. Следва да се 
щурмува градът с оръ-
жие и се изтласка вра-
гът от градчетата. 
Миноносците ни се 
движат при пълно за-
тъмнение, за да се из-
бегне среща с против-
никови стражеви кораби 
в открито море. Когато 
минават носа при Св. 
Константин, два от ко-
рабите се насочват към 
Балчик, един към Ка-
варна и другия към нос 
Калиакра.
Малко преди зазорява-
не, се очертава брегът 
на Балчик. Спускат лод-
ка безшумно във водата, 
в която влизат мичман 

Зидаров с трима моряци 
от взвода си. Спират на 
дървения пристан. След 
кратка борба часовите 
са ликвидирани. На-
шите моряци разузна-
ват брега … Мичманът  
най-после дава угово-
рения сигнал – червена 
светлина с три прекъс-
вания, три тирета …
Десантът може да запо-
чне! …
Мощно моряшко „ура” 
и пушечни изстрели 
разбуждат градеца …  
Балчиклии вече са на-
излезли и радостно по-
срещат освободителите. 
Окупаторите бежешком 
се оттеглят по Баир-
Баши без да окажат ни 
най-малка съпротива.
 БАЛЧИК Е ОТНОВО 
СВОБОДЕН БЪЛГАР-
СКИ ГРАД!
Когато първите лъчи на 
слънцето на 5 септем-
ври 1916 година огряват 
добруджанския бряг, на-
шите моряци са се вече 
утвърдили свободата в 
Балчик, Каварна и нос 
Калиакра.  
Александър ЛАМБОВ


