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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

строителствoремонтпроектиране

 където ще намерите богато разнообразие на диопрични рамки и слънче-
ви очила на атрактивни цени. Всеки вторник се извършват безплат-
ни 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”)

Хоро извиха млади и стари пред магазин „Аквилон“ в ж.к.“Балик“ град 
Балчик, организирано от г-жа Галина Гавраилова, худ.р-л в НЧ „Васил Левски 
1959“с ТС „Троп-Троп“, ТС „Веселие“ и ФТА „Балик“ Балчик. Инициативата 
е на българи в чужбина, които в чест на 3 март призовават всички българи, 
независимо от политическите си убеждения, да зачетат националния праз-
ник.                                                                              Фото: Деспина МАРИНОВА 

За Девета година присъждат 
награди „Общественик на годината“

За Девета поредна година 
кметът на Община Бал-
чик г-н Николай Ангелов, 
председателят на Общин-

ския съвет г-н Илиян Ста-
ноев и главният редактор 
на вестник „Балчишки 
телеграф” госпожа Ма-
руся Костова ще връчат 
награди на обществено 
активните личности на 
Община Балчик, които са 
с най-големи заслуги за 
издигане имиджа ѝ през 
2017 година. Номинаци-
ите са определени за 10 
март от 13 ч. в ресторант 
„Ел Симпатико” Балчик. 
Номинирани са: спор-
тистите-лекоатлети г-н 

Живко Господинов и г-н 
Валентин Андреев; г-н 
Николай Филипов Ко-
лев- председател на ОбС 
на БСП; г-жа Димка Сто-
янова Кирчева – бивш 
директор и преподавател 
по БЕЛ;г-н  Георги Ата-
насов Мирчев – фото-
граф и журналист във 
в.”Устрем”, хорист; се-
мейство д-р Иванка Ми-
това и д-р Марко Митов 
– дългогодишни зъболе-
кари в Балчик; семейство 
г-жа Пенка АнгеловаВой-

чева и г-н Христо Войчев 
– дългогодишни учители 
и самодейци; г-н Симе-
он Николов – Менката 
– бивш хорист в Смесен 
хор „Черноморски звуци”, 
сега певец в три хорови 
формации; д-р Недялка 
Коева- дългогодишен ле-
кар, завеждащ Инфекци-
озно отделение в МБАЛ 
Балчик; г-жа Николина 
Кантимирова – много-
детна майка, спортистка 
– ветеран в СК „Здравец” 
Балчик. 

Всички институции, политически партии и училища в Балчик поднесоха 
венци и цветя на Паметника на падналите във войните граждани на Община 
Балчик. На снимката: Деца от ОУ „Антим I“ гр.Балчик на пост пред заги-
налите.                                                                                 Фото: Георги ЙОВЧЕВ 

Членове на Сдружение „Българско наследство” Балчик, България- в румън-
ския град Браила,  пред Паметника на Христо Ботев,  в чест на 170-годиш-
нината на българския поет – революционер, живял в средата на ХIХ век в 
Румъния.                                                                       Фото: Юлита ХРИСТОВА

Знаете ли, че…
- войната между Русия и Ос-
манската империя, завърши-
ла със Санстефанския мирен 
договор от 19 февр. (3 март) 
1978 г.е десета по ред  меж-
ду двете държави. Предна-
та, девета по ред, или т.нар. 
Kримска война (1853-1856 
г.), започнала като война 
между двете империи, е от 
есента на 1853 г.
- от всички войни между 
Русия и Турция, тази от 
1877-1878 г.  се отличава с 
най-сложна противоречи-
вост: към войната искрено 
се стреми огромната част 
от руската интелигенция и 
будна общественост, докато  
тази война е крайно неже-
лана от руския управляващ 
елит. 
- по сила и размах  общест-
веното движение в царска 
Русия през пролетта и ля-
тото на 1876 г. в защита 
конкретно на българите не 
се подкрепя от официалните 
власти и е определено по-
слабо от това в Англия.
- доминираща линия в от-
ношението на централна-
та власт в Русия в лятото 

на 1876 г. продължава да е 
оказването на помощ на на-
ционалноосвободителното 
движение на балканските 
славяни чрез натиск върху 
Високата порта за въвежда-
не на реформи.
- преход към приоритетно 
внимание от страна на цен-
тралните руски власти  от 
общославянска към българ-
ската проблематика започва  
едва през октомври 1876 г. 
и причина за това е засил-
ващият се обществен натиск  
„отдолу”.
- идеята за свикване на меж-
дународна конференция на 
Европейските сили, които 
да окажат натиск над осман-
ска Турция за въвеждане на 
реформи и прекратяване на 
насилията над християните,  
е изказана за пръв път от Ве-
ликобритания.
- от всички Европейски сили 
най-активно Русия се тлас-
ка към военна интервенция 
срещу Османската империя 
още през есента на 1876 г. от 
страна на Германия. 
- въздържаността на Русия 
от военно решаване на кри-

зата в двустранните отноше-
ния с Турция се обуславя от 
опасения от външната поли-
тика на Великобритания и 
Австро-Унгария и незавър-
шени реформени процеси на 
руската армия.
- най-сигурен показател 
за намеренията на импер-
ска Русия да възстановява 
българската държавност са 
започналите процеси по из-
граждане на „Канцелария  
по гражданското управление 
на освободените зад Дунава 
земи” и на „Пешия почетен 
конвой на Главнокомандва-
щия”   (Кишинев, ноември 
1876 г.).
- най-активно  в полза на 
военната кауза /войната 
срещу Турция/ чрез спе-
челване волята на Им-
ператора работят руски 
политици, офицери и дър-
жавници като Н.П.Игнатиев, 
М.А.Милютин, о.з. ген. 
Р.Фадеев, о.з. полк. 
И.Кишелски и др.
- обявявайки война на Тур-
ция, Руската империя се 
стреми както да укрепи 
своето влияние  сред бълга-

рите и завоюва по-изгодни 
геостратегически позиции, 
така и да затвърди авторите-
та на самодържавието пред 
света и вътре в страната.
- присъствието на импера-
тора Александър II  сред 
войската, включително и по 
време на Плевенските боеве, 
е критерий за сериозността 
на намеренията да се въз-
становява българската дър-
жавност. 
- апогеят на военното учас-
тие на Българското опъл-
чение в състава на руската 
армия е в боевете при Стара 
Загора (19 юли) и за защи-
тата на Шипченския проход 
(август 1877 г.).
- преследвайки и свои 
вътрешно-  и външнополи-
тически цели царска Русия 
има перспективни виждания 
за възстановяване и на бъл-
гарска (прорусофилска) дър-
жавност,  и затова учредява 
„Канцелария по гражданско-
то управление” и „Пеши  /
пехотен/ почетен конвой към 
Главнокомандващия”  („Бъл-
гарско опълчение”).
Проф.дин Калчо КАЛЧЕВ


