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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  диоприч-
ни 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”)

Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”

Магистърска програма 
„Управление на луксозното 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

Кметът на Община Балчик г-н Николай Ангелов прочете вълнуващо слово за 
Националния празник 3 март.                                         Фото: Маруся КОСТОВА 

Танцовият ансамбъл “Балик”, към НЧ “Васил Левски 1959”,  с худ.р-л Галина Гавраилова, закри 
тържествения концерт на двете балчишки читалища, посветен на 3 март.         Фото: Маруся КОСТОВА 

Одрин – епопея на 
българската войнска слава

През пролетта на 1913 г. 
Втора българска армия 
с командващ ген.Нико-
ла Иванов, се насочва за 
блокада на Одринската 
крепост. Там е била раз-
положена 75-хилядната 
турска армия на Абдулах 
паша. Към Лозенград и 
Хаскьой Първа и Трета 
български армии атаку-
ват във фланг и тил тур-
ците, печелейки победи 
в боевете при Селиолу, 
Ериклер и крепостта Ло-
зенград, за която военни 
специалисти казват, че 
може да бъде овладяна 
само след продължител-
на обсада.  Нашите я пре-
вземат още на седмия ден 

на войната. 
Генерал-лейтенант Нико-
ла Иванов обсажда Од-
ринската крепост и щур-
ма на Одрин започва на 
11 март 1913 г. в 13.00 ч. 
Нашата артилерия откри-
ва унищожителен огън 
по 26-те форта. През но-
щта българските войни 
безшумно приближават 
турците, които отстъп-
ват предните позиции. 
На следващата нощ, 23 
Шипченски, 10 Родоп-
ски, 32 Загорски и 29 
Ямболски полкове се по-
насят в атака и овладяват 
фортовете Айваз Баба, 
Аджиолу, Кестенлик и 
Йълдъз. 

Артилерийската подго-
товка и поддръжка на на-
стъпващите наши войски 
се насочва от проникнал 
в Одрин български офи-
цер, който от минарето на 
една от джамиите кори-
гира оръдейната стрелба 
по турците. Фортовете 
падат един след друг. В 
10.00 ч. българските пол-
кове нахлуват в Одрин. 
Хиляди български кава-
леристи обкръжават фор-
та Хадерлък, където ко-
мандващият Одринския 
гарнизон Шукри паша 
предава сабята си на ген.
Никола Иванов с думите: 
„Уверих се, че за бълга-
рите няма непревземаема 

крепост. Щастлив съм, че 
се предавам на герой.”
Редник Михо Георгиев 
от 29 Ямболски полк по-
бива българското знаме 
на Султан Селимовата  
джамия. Непревземаема-
та крепост Одрин е пре-
взета за две нощни обса-
ди, за която загиват 1 298 
души и има 6 655 ранени. 
Пленени са хиляди тур-
ски войници и офицери, 
взети са стотици топове, 
оръдия, картечници, пис-
толети, пушки, патрони, 
коне и вещево имуще-
ство. Това е една горда, 
но тъжна статистика.

Мильо ЙОЧЕВ
Старият войн 

Продължава работата по рехабилитацията на 
близо 14 километра пътища в община Балчик

Фирмата изпълнител из-
вършва строителни дей-
ности по трасето между 
село Гурково и междуна-
родния път. 
На този етап се полага 
неплътен асфалтов слой, 
каза зам.-кметът Дими-
трин Димитров. При за-
топляне на времето ще 
бъде завършена и сама-

та фина настилка. Това 
предстои и по вече по-
крития с асфалто-бетон 
път от разклона между 
второкласната отсечка 
за Добрич в посока село 
Стражица. В очакване на 
окончателното 4-санти-
метрово асфалтово по-
критие е и пътят Стражи-
ца-Храброво.

 Рехабилитацията на об-
щинските пътища е на 
стойност близо 6 мили-
она лева и се финансира 
по Програмата за разви-
тие на селските райони, 
мярка 7 „Основни услуги 
и обновяване на селата в 
селските райони“ – съоб-
щи Общината в своя сайт. 
                                  /Б.Т./


