
                                                     ОБЩИНА                             26 юли - 1 август 2018 г.               3

Отшумя и кулминацията 
на 140 годишнината от 
свършека на  Руско-тур-
ската война, открил пътя 
към учредяването на нова-
та българска държавност. 
Като своеобразен връх на 
цялата словесна кампа-
ния по всички фронтове 
на българското говорене 
къде открито, къде по-
приглушено избуя отново 
изкуствено генерирания 
въпрос: „Тази война все 
пак освободителна ли е, 
след като Сан-стефанския 
договор има прелимина-
рен характер и след като 
Берлинския конгрес  дава 
картбланш за Третата бъл-
гарска държава ?”.  Само 
за най-крайните евроат-
лантици от харддемокра-
тичното ни пространство 
– яростни защитници на 
активизиралото се русо-
фобство – неглижирането 
на технологичните про-
цеси в европейската ди-
пломация  дава отговор на 
поставения въпрос и този 
отговор е безпощадно 
ясен:  войната не съдържа 
нищо освободително, за-
щото преследва експанзи-
онистични цели на руския 
царизъм… А тогавашна 
„цивилизована” Европа, 
възмутена от турските 
произволи по български-
те земи и решена да огра-
ничи руската експанзия 
на Юг, решила да създаде 
нова българска държава 
– „трибутарно княжество 
под суверенитета на  Н В 
Султана”.
Ако Историята все пак е 
наука, а не слуга на ро-
тационно менящи се по-
литически елити, не би 
следвало да се „доказва” 
как се стига от Сан Сте-
фано до Берлин, а само да 
се припомни изказаната 
от даскал Ботьовия син 
мисъл в неговия фейле-
тон „Смешен плач” /1871 
г./ относно „лудите” и 
„бесните”. Като любим 
похват в съвременното 
омаловажаване  значение-
то  на РТВ, при това „под-
крепен” и наукообразно, 
изплува и тенденцията за 
омаловажаване  броя на 
загиналите руски вòйни. 
При това той не е от вче-
ра  „легитимиран” и не би 
бил тенденция, ако неща-

та се назоваваха по-ясно 
и открито.  Още преди 
11 години в съвместния 
си труд „От Шипка и 
Плевен до Сан Стефано 
и Берлин” Константин 
Косев и Стефан Дойнов, 
като се позоваваха на 
авторско  изследване на  
А.С.Георгиевский и З. 
Мицов за медицинската 
общественост и военна-
та медицина в Освобо-
дителната 1877-1878 г. 
война бяха посочили, че 
жертвите на Русия  били 
66 130, като 11 905 били 
убити, 4 673 умрели от 
раните си, 5 121 изчез-
нали безследно, а 44 431 
умрели в резултат на раз-
лични заболявания.
И през 2018 г.мнозина пи-
шещи „братя” по темата 
много по-често обръща-
ха внимание на ЧИСЛО-
ТО НА УБИТИТЕ, кaто 
върху останалите групи 
почти не се обръщаше 
внимание. Но за сметка 
на това всякога се подчер-
таваше, че митологичния 
брой от 200 000 жертви 
бил измислен от „кому-
нистическите историци”.
По този въпрос бих до-
пълнил, че 11 905-те за-
гинали в сражения са ука-
зани въз основа на руски 
архивни данни, ползвани 
от някогашния статис-
тик от съветската епоха 
Б.Ц.Урланис (1960 г.).  
Ако вникнем внимателно 
в труда на последния оба-
че, ще ни направи впечат-
ление, че числото руското 
Военно министерство 
посочва в характерната за 
българо-руските отноше-
ния 1887 г. – времето на 
тяхното пиково изостря-
не, когато не следва да се 
изключва и хлъзгавия ук-
лон към манипулация на 
цифрови данни.
По-внимателният поглед  
в изследвания на съвет-
ски автори от последните 
десетилетия на ХХ в. (Ви-
ноградов, В.И.   Русско-
турецкая война 1877-1878 
гг. и освобождение Болга-
рии.   М., 1978, с.239) би 
ни показал, че през време 
на войната загубите на 
Дунавската армия  били 
102 799 човека, като от 
тях убитите, умрелите от 
рани и болести били 67 

590. (Авторът сочи, че е 
взел тези сведения от Ц Г 
ВИА СССР, ф.485, д.1226, 
л.35). Разликата с данни-
те, изнесени по-горе все 
пак не е фрапираща. Ние 
приемаме този брой като 
сравнително по-близък 
до историческата истина 
и считаме, че числото 200 
000 е преувеличено, но 
намираме, че то не е па-
тент на комунистическата 
историография.
Защото още в първите 
години след Освобожде-
нието – доста преди да се 
„скъсат” българо-руските 
отношения – през 1881 г. в 
Княжеството има широка 
гражданственост цифрата  
от 100 000 загинали руски 
войници, на които тела-
та още не били изтлели в 
българската земя  (Ире-
чек, К.  Български днев-
ник т.1, с.422). А числото 
200 000, обозначаващо 
броя на загиналите в Бъл-
гария руси бе останало в 
паметта и на един от дядо-
вците ми, който не е бил 
комунист и е имал само 
начално образование, но е 
бил всякога отзивчив към 
знаенето и помненето на 
исторически сведения.
В българската учебникар-
ска и популяризаторска 
историческа литература 
това число се отличава с 
изключителна виталност. 
Дори през 1910 г. извест-
ният български политик 
Янко Сакъзов, когото не 
следва да подозираме в 
русофилски или „кому-
нистически” пристрастия, 
в труда си „Българите в 
своята история”, отбе-
лязва, че за свободата на 
„родствения” български 
народ  русите дали  с т о т 
и ц и   хиляди жертви, без 
да уточнява дали стотици-
те са две, три или повече. 
Същото не толкова пре-
цизно число ще срещнем 
и във второто издание на 
Сакъзовия труд от 1918 г.
 Логично е да хвърлим 
взор и в съчиненията на 
основоположниците на 
„комунизма”. Защото и 
К.Маркс и Фр.Енгелс са 
съвременници на Руско-
турската война и се от-
личават с неистова нена-
вист към руския царизъм, 
докато към 1877-1878 г. 
българите изобщо не им 
попадат в полезрението. 
Към османските турци и 
двамата имат имат едно 
положително отношение 
и това ги кара да изказват 
понякога пресилени ста-
новища.Енгелс и тогава, 
и по-късно минава за спе-
циалист по военна про-
блематика и неслучайно 
го назовават Генералът. 
А младият К.Маркс пък 
в неистовата си нена-
вист срещу панславизма 
и възторженото отно-
шение към въстаналите 
през 1848 г. унгарци е 
дамгосал българите на-
веки  /”народност, която 
в средните векове е била 
най-силна и страшна, а 
днес са известни в Тур-
ция  със своето доброду-

шие и мекосърдечност”/  
и не смята за потребно 
дори да отбележи тяхно-
то съществуване  в 1877-
78 г.  Затова ще срещнем  
злостното предсказание 
на Енгелс, че миналите 
Дунава руси не ще мо-
гат да изхранват армията 
си, и съвсем утопичната 
надежда на Маркс за… 
революционен преврат 
в Русия  след военните 
неуспехи при Плевен. 
Неадекватността  личи и 
в химерите на Енгелс за 
„двойното” засилване на 
турците  през 1878 г. и 
принудително изтегляне 
на русите северно от Ду-
нав.  Пак той ползвайки 
информация от различ-
ни, а не само немски, 
източници уверява брат 
си Херман на 13 окт. (1 
окт.) 1877 г., че само през 
септември русите имали 
умрели от рани и боле-
сти около 13 000 души, 
а от началото на война-
та само убитите били 47 
000 души (КМ,ФЕ.  С ъ ч. 
т.34, с.232).
Последната индикация 
привлича вниманието, 
защото представлява 
сводни данни от различ-
ни източници. Но и тя не 
би следвало да се прие-
ма на юнашко доверие, 
защото заключението 
„Ако останат още 3 сед-
мици пред Плевен и на 
Лом  (има се предвид 
р.Русенски Лом - К.К.) 
може да се случи да се 
разпадне цялата армия”.   
Както е добре известно 
обсадата на Плевен про-
дължава до 28 ноември 
(10 декември) без да се 
стига до разпад на руска-
та войска, а сраженията 
около р. Русенски Лом 
съвсем не са с решаващ 
характер, за да повлия-
ят поведенчески върху 
руския боен дух. Число-
то означаващо броя на 
убитите от началото на 
войната, изглежда твърде 
вероятно обаче, защото 
сумарно убитите в сраже-
ния край Свищов, край 
Ески Загра, на Шипка и 
край Плевен  със сигур-
ност ще се приближи до 
47 000. Нека припомним, 
че само на 31 авг. /13 
септ./  руската армия губи 
13 000 човека, а ден пре-
ди това нейните убити и 
ранени са 4 500. Причи-
на за тези неудачи не са 
само по-доброто въоръ-
жение на турците, а ре-
цидиви от настъпателната 
тактика съхранени от вре-
мето на А.В.Суворов.  Те 
имат свои поддръжници 
и сред част от руското ко-
мандване, което продъл-
жава да вярва, че „пуля 
дура – штык молодец” 
(„куршумът е глупак, а 
щикът – юнак”) и не цени 
достатъчно войнишкия 
живот, хвърляйки поняко-
га  хиляди войници в щи-
кови атаки и допускайки 
„преразход” на жива сила 
в името на освободител-
ната цел.

 Проф. Калчо К.Калчев

Размисли на глас по повод 140-  
годишнината на Освободителна 

та война от 1877-78 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т 
Б А Л Ч И К

П  О  К  А  Н  А
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 26 юли 2018 година от 9.ºº 
часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе 
заседание на общински съвет - Балчик, при следния
Д н е в е н  р е д:
1. Приемане отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик 
за периода от 01 януари 2017 г. до 31 декември 2017 година.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
2. Доклад от временната комисия, за извършване на проверка за законосъ-
образно изпълнение на Решение № 249, по Протокол № 15 от 19.10.2017 г., 
избрана с Решение № 395 по Протокол № 26 от 28 юни 2018 г. на общински 
съвет Балчик.
Вносител: Ивелин Ройдев – председател на временната комисия
3. Избиране временна комисия за изготвяне на предложение за избор на 
съдебни заседатели при Окръжен съд – Добрич
Вносител: Стоян Георгиев – член на ПКОРСТ
4. Освобождаване на представителя и избиране на нов представител в СД 
„Тихия кът“ АД, от квотата на община Балчик.
Вносител: Гюлчин Адем – общински съветник
5. Разглеждане на молба за отпускане на еднократна финансова помощ за 
обучение на Ива Митова.
Вносител: Гюлчин Адем – общински съветник
6. Сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоу-
правление в България - ФЛАГ“ ЕАД, за поемане на дългосрочен общински 
дълг с цел реализация на проект: „Мрежа за интелигентно сътрудничест-
во на Черноморските общини в трансграничния регион ”, финансиран по 
Програма за „Трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-
България 2014-2020г”
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
7. Поемане на дългосрочен дълг под формата на договор за банков кредит 
под
условие за поемане на кредитен ангажимент под формата на банкова га-
ранция с наредител Община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
8. Актуализация на бюджета за 2018 г. на кметство с. Гурково в дейност 
„В и К”.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
9. Актуализация на бюджета за 2018 г. в дофинасиране на читалище “Хрис-
то Смирненски-1941” с. Сенокос.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
10. Актуализация на бюджета за 2018 г. в дофинасиране на читалище
„Паисий Хилендарски-1870“ гр. Балчик
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
11. Актуализация на бюджета на програмата за развитие на спорта за 2018 г. 
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
12. Завишаване на бюджета на общинска администрация в местна дейност 
412 „Многопрофилни болници за активно лечение”, за закупуване на рен-
тгенов апарат за „Медицински център - І – Балчик”
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
13. Завишаване на бюджета на кметство Кранево в местна дейност 284 
“Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени ава-
рии”, за почистване на коритото на река Краневска
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
14. Приемане на актуализиран бюджет на капиталовите разходи в частта 
за основните ремонти на община Балчик за 2018 г., и съгласие за тран-
сформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи и целеви 
трансфер за извършване на неотложни текущи ремонти на общинските 
пътища в община Балчик през 2018 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
15. Одобряване на извършените разходи за командировка и получени
средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет 
за периода от 01.04.2018 г. до 30.06.2018 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
16. Предложение за промяна на списъка на длъжностните лица, които 
имат право на транспортни разходи, поради настъпила промяна в обсто-
ятелството относно местоживеене и настоящ адрес, съгласно приложение 
№ 11-Б, прието с Решение № 43/25.01.2017 г., по Протокол № 20 на ОбС 
Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
17. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост през 2018 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
18. Продажба чрез търг на  ПИ № 18160.501.421 по кадастралната карта на 
с.Гурково, община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
19. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.187 по кадастралната карта на 
град Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
20. Разглеждане на заявление от Зорница Димитрова Браун, за прекратя-
ване на съсобственост по отношение на ПИ № 53120.504.246 по кадастрал-
ната карта на с. Оброчище, в.з.”Изгрев”, община Балчик. 
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
21. Даване съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за промяна на улична
регулация в обхвата на УПИ IV и разделяне на два нови УПИ в кв.35 по 
плана на   с. Кранево, община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
22. Даване съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III и УПИ VIII, кв. 
170, по плана на гр. Балчик, Община Балчик, с цел обединяване на двата 
УПИ и ПЗ за новообразувания урегулиран поземлен имот.
23. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.
Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД
24. Разни
Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ 
като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.  

ИЛИЯН СТАНОЕВ,   
Председател на ОбС-Балчик


