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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

строителствoремонтпроектиране

Балчик е освободен на 
31 януари 1878 г.

 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% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

Руско-турската освобо-
дителна война 1877-1878 
г. е обявена на 24 април 
1877 г. Руското командва-
не определя второстепен-
но значение на Добруджа 
в плановете си за бой-
ните действия. Всички 
предходни войни целят 
преминаването на руски-
те войски по най-краткия 
път до Константинопол, 
избирайки причерномор-
ския район.
  Вземайки си по-
ука от това Османската 
империя изгражда т. нар. 
четириъгълник – мощни 
отбранителни съоръже-
ния в градовете Сили-
стра, Русе, Шумен и Ва-
рна, правейки ползвания 
от руснаците маршрут 
труднодопреодолим. По-
ради това действащият в 
Добруджа XIV армейски 
корпус, командван от ге-
нерал-лейтенант Аполон 
Цимерман, трябва само 
да държи приковани в 
тези крепости значител-
но количество турски 
войски. 
След като дебаркират 
на южния бряг на река 
Дунав и освобождават 
няколко града в Север-
на Добруджа, руските 
части се затвърждават 
на тези заети позиции и 
не предприемат някак-

ви по-активни действия 
почти до края на годи-
ната. Няколко месеца 
пространството между 
разположените северно 
от линията Черна вода – 
Кюстенджа, руски части 
и турските, дислоцирани 
във Варна и Ходжиоглу 
Пазарджик /дн. Добрич/, 
става ничия земя. Това 
дава възможност на тур-
ските илегулярни части 
да грабят и плячкосват 
християнското население 
в района. Десетки села са 
подложени на разорение, 
а жителите им избивани. 
През летните месеци 
на 1877 г., за отбрана на 
Балчик, турците изграж-
дат в североизточната 
част на града укрепле-
ния, откъдето се очаква 
руското настъпление, а в 
периода на войната тук 
квартируват различни 
по численост армейски 
части. След разгрома на 
турските войски в окол-
ностите на Хаджиоглу 
Позарджик на 26 януари 
1878 г. и отстъплението 
им към Варна, разполо-
жените в Балчик техни 
редовни армейски части 
и башибозушки отряди 
също се оттеглят на юг, 
като при това подпалват 
чаршията в българския 
квартал Гемеджи махала, 

който благодарение на 
бързата намеса на смели 
българи, е потушен с ми-
нимални загуби. 
На 31 януари 1878 г. бал-
чиклии посрещат тър-
жествено казашките час-
ти на 1-ва бригада от 1-ва 
Донска казашка дивизия, 
командвани от гене-
рал-полковник Николай 
Янов, а на следващия ден 
и самият генерал-лейте-
нант Цимерман с целия 
му щаб. 
Българите вземат дейно 
участие в Руско-турската 
война 1877-1878 г. Бъл-
гарското опълчение се 
покрива с неувяхваща 
бойна слава, доказвайки, 
че свободата ни трябва 
да бъде извоювана, а не 
подарена. С нашият град 

са свързали съдбата си 
седмина доброволци, 
дошли да живеят и ра-
ботят тук след Освобож-
дението: Георги Попов, 
Никола Минков, Никола 
Иванов, Хараламби Бо-
ровчев /Диров/, Симеон 
Каваев, Иван Коларов и 
Коста Войнов. На една от 
стените на Етнографския 
музей е поставена памет-
на плоча, напомняща ни 
за тези герои, а в експози-
цията на Възрожденския 
комплекс са изложени 
тяхно оръжие, ордени и 
медали, грамоти и лични 
вещи.

Радостина ЕНЧЕВА 
директор

Исторически музей 
Балчик

31 януари е Денят на Освобождението на Балчик от османско 
владичество
Дълъг е пътят на нашето Освобождение!
За теб, Свобода, хиляди борци умират и на нас те завещават.
С песен и усмивка те към теб се устремяват и с кървите си, 
алени и тежки, земята наша напояват.
Не ще забравим никога безсмъртните слова на гениалния Ботев:
„Подкрепи и мен ръката, та кога
Въстане робът, в редовете на борбата,
да си найда и аз гробът.”
Но…
„Тоз, който падне,
В бой за свобода
Той не умира.”
Свобода, прекланяме се пред кървавия твой олтар,
Смирено коленичим и молим се,
Дано достойни сме за теб!
Дано животът никога не ни разделя.
Свобода, бъди ти вечен пристан наш!
А на героите – ПОКЛОН! ДЪЛБОК ПОКЛОН!
Тодорка ХАРИЗАНОВА
Председател на Клуб „Здраве” Балчик

Съобщение относно пашата на 
селскостопански животни

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,          
на основание чл. 21от Наредба-

та за обществения ред на територията на 
община Балчик, Ви уведомяваме, че се 
ЗАБРАНЯВА пашата на селскостопански 
животни в парковете, градините и другите 
площи (крайбрежна алея, зелени площи 
за обществено ползване, гробищни пар-
кове и др.) на територията на град Балчик 

и селищата на общината.
При нарушение на горецитираната На-
редба се налага глоба в размер:  от 50.00 

до 500.00 лв.


