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ОБЩИНА БАЛЧИК 
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА 

НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ
НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ 

ОБЩИНА БАЛЧИК
На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл. 6 от Наредбата за условията и реда 
за провеждане на обществено обсъждане на проекти,  финансирани чрез дългосрочен 
дълг в Община Балчик.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАНИ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОР-
ГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧ-
НО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ФИ-
НАНСИРАНЕ НА СЛЕДНИЯТ ПРОЕКТ:
„Синергия на природата и културата-потенциал за развитие на Транс-граничния регион“
финансиран от Оперативна програма (ОП) - програма за Трансгранично сътрудни-
чество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г., и Договор за БФП РД-02-29-
38/26.02.2019, и  Споразумение №156725/28.12.2018г., относно сключване на договор за 
кредит с „Фонд на органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД
1. Общи параметри на проект  „ Синергия на природата и културата-потенциал 
за развитие на Транс-граничния регион „- Основни дейности по проекта са ремонтиране 
на крайбрежната алея на град Балчик свързваща Държавния културен институт - култу-
рен център „Двореца“ и Културно информационен център „Мелницата“ провеждане на 
две музикални събития в Балчик.
- строително монтажни работи -1 514 294,70 лева
- разходи за управление и др. - 20 000 лева
- други разходи- 79 098,28 лева
2. Бюджет на проекта допустими разходи  - 1 613 393 лева с ДДС.
3. Начин на финансиране на проекта: Национално съфинансиране :  190 672,96 лв., с ДДС 
и собствен принос на Община Балчик : 29 351,67 лв. с ДДС .
4.  С получено авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ се фор-
мира размера за Договор за кредит от Фонд ФЛАГ ЕАД: 1 572 000,00 лева с включено 
ДДС - необходимото финансиране.
5.  Учредяване на залог върху собствени приходи на общината по чл.45, ал.1, т.1 букви  
от „а“ до „ж“ от ЗПФ.
        - 1 572 000,00 - финансиране - Учредяване на залог върху собствени приходи на 
общината.
6. Срок за погасяване на заема от фонд ФЛАГ:
- до 24 месеца считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за 
предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване 

Обсъждането ще се проведе на 09.05.2019 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в Заседателната 
зала на Общински съвет - Балчик.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик    

Още за факторите, обусловили румънските 
аспирации към Южна Добруджа до 1916 г. и 

отвличанията към Молдова
само със Силистра, но и с остана-
лата част от Южна Добруджа. По 
това време е позабравен споменът 
за завземането на дунавския о-в 
Ешек ада, както и  за конфликта 
с България заради убийството на 
проф.Михайлеану от македонски 
българи в 1900 г. Малцина от 
дипломатите ни очакват обаче в 
тревожните есенни дни на 1912 
г. официален Букурещ да не из-
ползва за претекст куцовласите от 
Македония, за да постави въпрос 
за териториални компенсации от 
българска Добруджа. А малко оч-
акваното се случва. 
Българските държавници от Пет-
ко Каравелов насетне би следвало 
правилно да разчетат мераците на 
румънските премиери към владе-
ене не само на Силистра и реги-
она в края на лятото на 1885 г., но 
и на цяла Добруджа. Не става така 
– в София не съзират голяма уг-
роза и намират за достатъчно Ми-
нистерство на просвещението да 
отпуска скромни суми за българ-
ското училищно рахитично дело в 
румънска Добруджа. А на преден 
план (винаги и до днес в уроци по 
българска история) у нас да се ак-
центува на неутралисткото отно-
шение към Съединението (1885): 
в името на добросъседството се 
забравя, че този неутралитет, 
изказан открито от Й.Братиану 
на 19 септ.1885 г. в Берлин, е по 
внушение на… Германия. За чест 
на българската армия единствено 
Щабът на армията допуска потен-
циална румънска агресивност и 
затова разработва проекти за въз-
можни военни действия  (т.нар. 
Оперативен план „Б”още през 
1904 г.).
Румънизацията на Северна Доб-
руджа  протича в края на по-ми-
налия и в началото на ХХ в. чрез 
колонизиране бавно, но успешно, 
при  пасивно-изчаквателна поли-
тика от страна на управляващите 
в София. Закъснелият в своето 
развитие български национа-
лизъм има представителство в 
голяма част от партиите и инсти-
туциите, ала то подценява про-
блемите на нашето малцинство в 
румънска Добруджа, за сметка на 
активния интерес към съдбата на 
българския етнически елемент в 
Турция. На всички е ясно, че зад 
даването Сев.Добруджа на Румъ-
ния стои Русия. А мълчанието 
в София форсира протичащите 
на север ерозионни процеси за 
българския дух. До началото на 
Балканската война, севернодоб-
руджанското население от бълга-
ри чрез серия от законодателни 
инициативи и начинания на Бу-
курещ, намалява с около 30 %. 
След кабинетите на Б.Братиану, 
Б.Росети, Л.Катарджиу и др. на-
чело на изпълнителната власт по 
времето на Карол Ι в Букурещ 
се сменят още 8 премиер-мини-
стри (някои от тях по три пъти), 
но ни един не игнорира завéта 
на М.Когълничану за румънизи-
ране на „нежеланата” в 1878 г. 
Добруджа. Най-силен удар върху 
българщината се нанася не тол-
кова с тоталното румънизиране 
на администрацията по силата на 
Закона за организация на Добру-
джа (1880), колкото чрез Закона 
за уреждане на недвижимата соб-
ственост (1882), при реализация 
на който на българите от стоти-
на села се признават като частна 
собственост само 11-12 % от ця-
лата поземлена площ. При това, 
промените стават върху фона на 
засилване на историческата мо-
тивация за цяла Добруджа като 
изконна румънска земя. Впрочем, 
началото на тази мотивировка е 
още от 1878 г. 
Към края на разглеждания пери-
од на небосклона в Букурещ ще 
засияе и звездата на най-бележи-
тия представител на румънския 
национализъм Николае Йорга  
(1871-1940 г.). (Споменаването 
името на последния не означа-
ва, че именно него поставяме в 
основата на румъно-българския 
конфликт през 1913 г. Тогава 
Н.Йорга  проявява поведение по-
близко до реализма. Нещо повече 
– в реч при откриване Института 
за изучаване на Югоизточна Ев-
ропа говори за общи тракийски 
и илирийски корени на народите 
в района). Истината обаче има и 
друго лице – още до Н.Йорга ру-
мънските млади поколения започ-
ват все повече да вярват в тезите 
за възможността да се реанимира 
една „Империа дако-румън” в 
духа на Чезар Болиак. Обедине-
нието на княжествата Влахия и 
Молдова в началото на 1862 г. е 

дало началото на нова държава с 
име România и част от потомците 
на доскорошните власи и молдо-
вани в лицето на т.нар. чокойска 
интелигенция, искрено си вярва, 
че тя всъщност е синтез на „нови-
те римляни”. Нещо повече – сред 
румънското общество започва да 
се изгражда и един нов мит – този 
за европейската толерантност и 
възпитание, които нямали нищо 
общо с Балканите. (Самата дър-
жава най-често се дистанцира от 
Балканите, до които европейско 
още няма – „Ако искате да вбе-
сите някой румънец, трябва само 
да заговорите за неговата страна 
като за балканска. -„Балканска” – 
ще извика той. „Румъния не е бал-
канска държава. Как смееш да ни 
бъркаш с полудивите гърци, или 
славяни” – би реагирал тогаваш-
ният румънски патриот, според 
репортера на Източния фронт по 
време на Първата световна война 
Джон Рийд „Та ние сме латин-
ци”). С времето сред румънската 
интелигенция, която през ХIХ 
в., е пионер на една лексикална 
ксеонофобия на антиславянска 
основа, а през ХХ в. формира 
своя грандомания, много често 
отъждествявана с европеизацията 
на страната, все повече се говори 
за „балканското равновесие”. По-
следното пък е синоним на доми-
нация на румънизма. И четирите 
балкански съюзника във войната 
срещу Турция и по площ, и по 
население са по-малки от Румъ-
ния...   
При тези условия е ясно, че не-
примиримостта срещу българи-
те не само в Добруджа, но и във 
Влахия, Молдова и др. не ще 
отслабва. Върху фона на инфан-
тилността на българската външна 
политика спрямо северния съсед 
било поради респект към руската 
политика, било по други причи-
ни, апетитите на румънския елит 
от основните партии или техните 
мутанти, няма как да отслабват. 
Многохилядните тълпи в Буку-
рещ с антибългарски плам се во-
дят от „европеизирани” румънски 
патриоти. Все по-често обаче в 
аргументацията за Добруджа ще 
блясват исторически мотиви… С 
други думи – тогава Румъния раз-
полага с един по-зрял в национа-
листично отношение експанзивен 
политически елит, комуто не са 
чужди греховете и слабостите на 
тогавашната епоха. Сред румън-
ските държавници обаче не ще 
се срещне политик, който както 
българският премиер Данев да 
заявява: „Аз с Русия политика не 
правя !”. Демокрацията в Крал-
ството е с доста по-съмнителни 
характеристики, отколкото в 
България, но за букурещкия елит 
използването на всякакви въз-
можности за „засилване” на ру-
мънската държава не подлежи на 
съмнение. И това „засилване” тя 
съвсем естествено го прави през 
1912-1913 г., избирайки пътя най-
напред на дипломацията, а след 
това и на войната срещу все още 
воюващата в юни 1913 г. Бълга-
рия. С други думи – отговорност 
за ескалиращите териториални 
аспирации може да съзрем и сред 
българския управляващ елит, 
който само веднъж взема реални 
мерки да парира чрез сключване 
на руско-българска военна кон-
венция (31 май 1902 г.) потен-
циална румънска агресия. Тази 
конвенция скоро е оставена в 
забвение, и Русия към 1910 г.  зая-
вява пред българските меродавни 
кръгове, че между двете страни 
няма договореността от 1902 г. 
За опасността от румънска воен-
на интервенция срещу България 
в случай на разпалване на война 
със съюзниците напомня и ру-
ският посланик в София А.А. Не-
клюдов. А и не са минали много 
години от размирната 1903 г., ко-
гато официален Букурещ е изявил 
антибългаризъм към солидарната 
с българските революционери в 
Македония куцовлашка беднота. 
Спазването принципа на прием-
ствеността в държавната външ-
на политика на България не би 
трябвало да води до „сюрприз” в 
1912-1913 г. Но такъв континюи-
тет явно е нямало. Доброто пред-
ставяне на българската външна 
политика през 1908-1909 г., някои 
успешни действия на дипломати 
като Г.Калинков, Сим.Радев и др. 
не следва да замъгляват днешния 
исторически критицизъм към 
пропуски и слабости на българ-
ското Външно, а и на Военното 
ни, министерство  в продължение 
на повече от 3 десетилетия.

Няколко думи за ролята на Русия, 
с която по времето на кабинета 
на  Ст.Данев се сключва бълга-
ро-руската военна конвенция. Ба-
лансът на интереси тогава (1902 
г.) позволява да се „дешифрира” 
и обясни угрозата от румънско 
евентуално нападение над Бълга-
рия с антируски военни действия 
от страна на Австро-Унгария… 
Защото и България, и Русия знаят 
за военния съюз на румънците с 
Двойната монархия. Към 1910 
г. нещата са променени и Русия 
трудно би могла да приеме някои 
реалности –– бившият български 
външен министър Ст.Паприков, 
известен на „Певучий мост” с 
антируските репресии някога, ма-
кар и да е подписал в 1902 г. кон-
венцията, в кабинета на Малинов 
да е искрено загрижен за братски-
те двустранни отношения – това 
й изглежда странно ! А българ-
ски военен министър по същото 
време да е ген.Д.Николаев – ня-
когашният главен преследвач на 
офицерите-русофили в Княже-
ството ! През 1911-1912 г., когато 
България се управлява от коали-
ционния кабинет на народняци 
и прогресивнолиберали пропус-
натото от 1907 г. подновяване на 
конвенцията би могло и да стане. 
Но кабинетът на Ив.Е.Гешов, 
втренчен в смяната на избира-
телната система, в промяната на 
чл.17 от Конституцията, пък и в 
сключването на Балканския съюз, 
очевидно пропуска „златния 
шанс” за такова подновяване. Той 
си е явно русофилско, но не желае 
да си създава допълнителни въ-
трешни фронтове –– та Русия от 
1902 г. насетне, неведнъж е доказ-
вала, че за нея по-важен съюзник 
на Балканите е Сърбия, отколко-
то България с нейните „дребни” 
патриотични импулси. Споменът 
за руската роля в решаването на 
Фирмилиановия въпрос е твърде 
витален, ясно е и желанието й за 
Балкански съюз, базиран върху 
евентуален дележ на Македония. 
Ако към всичко добавим и вели-
чавите политически цели на Фер-
динанд и част от политическия 
ни елит по време на военните 
действия /1912-13 г./, би станало 
ясно, че Империята няма как да се 
ангажира в договорни отношения  
и да следи някакъв дребнав доб-
руджански  въпрос.
Дали завързаният тогава „доб-
руджански възел” е страничен 
продукт на наченалата се бал-
канизация в международните 
отношения за отишлата си вече 
епоха на ХХ век, или ще се окаже 
тумороподобно явление в оче-
видно боледуващия съвременен 
Европейски  съюз – предстои да 
видят бъдещите поколения. Но 
че румънски младежи от края на 
ХIX –нач на ХХ израстват с мани-
пулирана представа за българите 
чрез историческата проблематика 
за Добруджа – в това съмнение не 
трябва да има. Че грандоманията, 
породена от латинизма, е основен 
двигател в отношението на Крал-
ството към южния му съсед, личи 
от много румънски действия. 
Ето в каква духовна среда се 
формира румънският патриоти-
зъм сред младото поколение на 
Кралството някога. Веднага след 
събитията от 1913 г. патриотич-
ната еуфория в Кралството се 
преподава на румънските деца 
по следния начин в учебник – чи-
танка за III  градско отделение. 
На с.236 в урок за Букурещкия 
мир е записано: „Като победиха 
турците при Гривица и Плевен  /
тук се визира румънското учас-
тие в Освободителната война 
1877 г.- К.К./, ромъните (така е в 
оригин.текст – К.К.) освободиха 
българите от тежко робство и им 
създадоха държава. (!?)  Българи-
те обаче, като забравиха бърже 
доброто, което им направихме, 
щом се позасилиха, започнаха да 
враждуват с нас и да аспирират за 
Добруджа, дадена нам по Берлин-
ския договор.В 1912 г., подпомог-
нати от сърбите, гърците и чер-
ногорците, те тръгнаха на война 
срещу турците и ги биха тежко. 
След тия неочаквани победи, бъл-
гарите станаха твърде надменни 
и започнаха да ни заплашват, че 
ще вземат и нашата земя ! Крал 
Карол, като видя с какви съседи 
има работа, повика ромъните на 
оръжие.  И ромъните, като послу-
шаха гласа на великия крал, ско-
чиха от всички страни, от села и 
градове, за да изпълнят свещения 
дълг към отечеството. В няколко 
дни нашата войска беше готова 
за война и 500 000 юнаци мина-

ха Дунав под командата на княз 
Фердинанд. В 4 дни те завладяха 
почти цяла България. Изплашени 
от бързината и въодушевлението 
на ромънската войска, българите 
дори не посмяха да се сражават 
с нас и поискаха мир. Мирът се 
сключи в Букурещ на 28 юли 1913 
г. Този мир увеличи държавата ни 
с още два окръга – Доростолски и 
Калиакренски”.
Авторите на читанката 
(Г.Н.Костинеску, Г.Стойнеску, И 
Чоранеску и др.) явно са се ръко-
водили от висши „патриотични” 
подбуди, дори ако те се разми-
нават абсолютно с фактите. Ва-
жното е, сред младите румънски 
поколения да се култивира абсо-
лютен негативизъм към южните 
им съседи.  Подобно отношение 
е показано в други учебници и 
спрямо унгарците. 
В същия тематичен урок, но за 
IV отделение и през 1915 г. тема-
тичните акценти са запазени, като 
има обаче и нови нюанси. Новост 
напр. е фактът, че българите, 
подпомогнати от сърби, гърци и 
черногорци победили турците и 
им взели „почти цялата държа-
ва” и че „опиянени от успеха си” 
заплашили и румъните, че ще им 
вземат Добруджа. „Нещо повече 
– те влязоха във война със свои-
те съюзници, със сърбите, защо-
то искаха да ги онеправдаят при 
подялбата на турските земи, за да 
увеличат колкото може държавата 
си и да станат едно царство, което 
ще застрашава съседите си”. Това 
накарало крал Карол да повика 
румъните на война: 500 хилядна 
румънска войска от „юнаци”, зав-
ладяла „почти цяла България” и й 
останало „малко път до София”. 
Но тогава „вкаменени от бързина-
та и въодушевлението, с което се 
повдигнаха ромъните, българите 
дори не посмяха да им се опрат и 
поискаха мир, който се сключи на 
28 юли 1913 г.. На тоя мир, покрай 
българите и ромъните, участваха 
още сърби, гърци и черногорци, 
на които се дадоха турските земи, 
които алчните българи искаха да 
заграбят”. Явно уверени в евро-
пейската същност на румънските 
„действия” авторите подчертават 
отново, че Букурещкият мир уве-
личил територията на Кралството  
с указаните по-горе два окръга, но 
уточняват; „Така ние завладяхме 
земите, които следваше да бъдат 
наши още в 1878 г. Денят 28 юли 
1913 г. е един от великите дни на 
румънското племе, защото тогава 
показахме нашата сила и доброта 
на едни надменни съседи и спо-
лучихме да донесем мир между 
балканските народи”. Българите 
забравили заслугите на румъните, 
все търсели повод „да турят ръка 
и върху двата наши окръга”, като 
не искали да знаят че „Добруджа 
е земя на румънските прадеди, че 
за нея преди 400 години е воювал 
Мирчо и че…  правото за вла-
дение върху тази земя е само на 
ромъните”.
Темите за типичните агресив-
ност, коварство и непризнател-
ност на българите ги виждаме 
централни за няколко урока и 
през 1915 г. в същото учебно 
помагáло. За да има някакъв ба-
ланс в разобличаване на близките 
врагове на румънската нация, в 
читанката не са пощадени ни ав-
стрийски немци („австрийци”), 
ни маджари, представени пред 
румънските деца от IV клас като 
етнос „от същото племе, както и 
българите”. Специалният урок за 
Букурещкия мир повтаря в основ-
ни линии оценките от 1913 г., ала 
редом с това сега са вмъкнати и 
нови акценти. На по-големите 
деца в Румъния отново се втъл-
пява, че „в 1912 г. българите, под-
помогнати от сърбите, гърците и 
черногорците, тръгнаха на война 
срещу турците, биха ги и им взеха 
почти цялата държава. Опиянени 
от успеха си, българите сега ни 
заплашваха още по-силно, че ще 
ни вземат Добруджа”. Така се от-
варя възможност за оправдаване 
и на румънската агресия на юг от 
1913 г.- Като видял всичко това 
крал Карол повикал „ромъните на 
оръжие в 1913 г… 
Националпатриотичният апотеоз 
в темата за Букурещкия мир обаче 
тепърва предстои. Защото на бъ-
дещите „нови римляни”  (т.е. на 
внуците на бившите власи и мол-
довани – К.К.) се втълпява след-
ното: „В четири дни сáмо, тази 
войска от юнаци завладя почти 
цяла България. Остана малко път 
до София. Вкаменени от бързина-
та и въодушевлението, с което се 

повдигнаха ромъните, българите 
дори не посмяха да им се опрат и 
поискаха мир, който се сключи на 
28 юли 1913 г. На тоя мир, покрай 
българите и ромъните, участваха 
още сърби, гърци и черногорци, 
на които се дадоха турски земи, 
които алчните българи искаха 
да заграбят. Чрез Букурещкия 
мир ни се увеличи държавата с 
още два окръга – Доростолски и 
Калиакренски”. Удовлетворени 
сякаш от анáтемата над „коварни-
те” южни съседи, от които била 
отнета доскорошната българска 
Южна Добруджа, авторите на 
читанката стигат до същината на 
румънския патологичен нацио-
нализъм, признавайки: „Така ние 
завладяхме земите, които следва-
ше да бъдат наши още в 1878 г. 
Денят 28 юли 1913 г. е един от ве-
ликите дни на ромънското племе, 
защото тогава показахме нашата 
сила и доброта на едни надменни 
съседи и сполучихме да донесем 
мир между балканските народи. 
Тези непризнателни хора  [тук 
отново се има предвид българи-
те – К.К.], като забравиха, че сме 

проливали кръвта си за тях, тър-
сеха непрестанно случай да турят 
ръка и върху двата наши окръга 
Кюстенджански и Тулчански. 
Така открито, ясно, откровено ру-
мънският агресивен хегемонизъм 
се излага в учебникарска лите-
ратура. От елементарния и раз-
бираем стил и език младежта на 
Кралството трябва да разбере, че 
Добруджа трябва да си остане ру-
мънска. Резервите към замислите 
и решенията от Берлин (1878 г.), 
когато румънски държавници  не 
приемат присъединяването на 
Добруджа, отдавна са забравени. 
Новите поколения румънски по-
литици в началото на ХХ в. нямат 
демографски скрупули, затова и 
автори на учебници като горните, 
назовават с истинското понятие 
откъсването на Ю.Добруджа от 
снагата на България.  Станалото 
през лятото на 1913 г. е наистина 
завладяване, без  съобразяване 
с етнодемографския фактор. От 
изложеното не става много ясно 
защо е позоваването върху „под-
вига” на Мирчо Стари да владее 
Добруджа. Ала истината е, че 

след като веднъж той я е завладял, 
се вижда принуден след битката 
при Ровине (1395 г.) да я предаде 
на турския султан, и макар и след 
време с помощта на Сигизмунд 
и Владислав Ягело да си я е вър-
нал;  след 1418 г. някогашната 
ЗЕМЯ НА Добротица и Иван-
ко („третата България”- според 
Х.Шилтбергер)  вече е загубена 
като влашка територия.
             В този дух, чрез образо-
вателната система, на румънските 
деца се внедрява криворазбран 
патриотизъм, имащ за сърцевина  
антибългаризъм, а мегаломански-
те румънски претенции се аргу-
ментират и като „исторически” 
и справедливи, и като „европей-
ски”. Няма да сбъркаме, ако об-
общим, че „патриоти” от подобен 
характер има много и в днешна 
Румъния… А „отминалият” във 
времето „патриотизъм” от второ-
то десетилетие на ХХ в. обяснява 
в значителна степен както репре-
сивността срещу мирното добру-
джанско население, така и ожес-
точеността на военните действия 
за Добруджа през 1916 г.

Непознатите средновековни 
съкровища на Националния 

исторически музей са в Балчик

На 24 април от 11 ч в га-
лерия “Тунела” на ДКИ 
КЦ “Двореца” – Балчик бe 
открита изложбата “Непо-
знатите средновековни съ-
кровища от фонда на НИМ 
XIV – XVII век”. Тя пред-
ставя най-значимите архео-

логически 
предмети 
от основ-
ния фонд 
на музея, 
които до 
м о м е н -
та не са 
включени 
в посто-
янната му 
е кс п о з и -
ция. Съби-
рани са в 
продълже-
ние на де-
сетилетия 

по различни начини - чрез 
археологически разкопки и 
теренни обхождания, чрез 
дарения, откупки или са 
предоставяни от държавни 
институции.
 Сред експонатите от XV 

– XVII в. могат да бъдат 
видени златна апликация 
от диадема, сребърни грив-
ни “кубелии” (“рогатки”), 
сребърна чаша – кратунка, 
златна игла за коса с поз-
лата, както и половинка от  
сребърен енколпион – па-
нагия, изработен от слоно-
ва кост.
 Гостуващата експозиция 
на Националния истори-
чески музей е едно от най 
– ярките събития в култур-
ния календар на Двореца 
– Балчик за 2019 г. и цели 
да представи пред много-
бройните български и чуж-
дестранни посетители на 
архитектурно – парковия 
комплекс част историята на 
България. Изложбата може 
да бъде разгледана до 10 
август.                               БТ


