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 Спомен от литературното четене през 2020 г. в Каварна. отдясно на-
ляво: Маруся Костова /Балчик/, Елена Балтаджиева /кмет на Каварна/, 
Иванка Стоянова /Балчик, Галя Милчева /Каварна/ 
                                                                                 Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

Организират литературно четене 
за любовта и виното и конкурс за 

най-добър еликсир за душата 

Литературно четене на 
авторска поезия на тема:  
„Любов, налей ми чаша 
вино”, организират   НЧ 
„Съгласие-1890” и ХГ 
„Христо Градечлиев” 
– Каварна. Идеята тази 
година е авторите да 
представят предимно ху-

мористични творби - ори-
гинално и забавно обяс-
нение в любов (на чаша 
вино или две… ) 
П р о и з в е д е н и я т 
а няма да бъдат с кон-
курсен характер. Тези от 
авторите, които няма да 
имат възможност да при-

състват, могат да изпратят 
творбите си на електрон-
на поща:  biblioteka_nch_ 
saglasie@abv.bg
 Събитието е традицион-
но и ще се проведе за тре-
та поредна година на 12 
февруари 2021г. от 17:30 
ч. в Художествената гале-

рия. Отново по традиция, 
за всички любители - про-
изводители на домашно 
бяло, червено вино и розе, 
е обявен и конкурс за най-
добър еликсир за душата.  
Напитките ще бъдат оце-
нявани от компетентно 
жури. 
Всеки, който желае да 
участва, може да предос-
тави на 8 и 9 февруари от 
8.30 до 17 ч.. в ХГ „Хрис-
то Градечлиев” вино, 
което сам е произвел 
– по възможност в стък-
лена прозрачна бутил-
ка – 500/700 мл., без да е 
посочен производителят. 
Напитките ще бъдат на-
градени по време на ли-
тературното четене на 12 
февруари в галерията.   
Специален гост на съби-
тието ще бъде многолики-
ят Стилиян Стоянов от гр. 
Шумен – дългогодишен 
приятел на нашия град. 
Събитието ще се проведе 
при спазване на всички 
необходими противоепи-
демични мерки. Очакват 
се в него да се включат 
участници и гости от Ша-
бла, Каварна, Българево и 
Балчик. 

Факел - КП

Освобождението на Добрич от 
османско робство

Хаджиоглу Пазарджик /
Добрич/ е освобождаван 
пет пъти от османско 
робство по време на ру-
ско-турските войни на 
Балканите през 18-ти и 
19-ти век. За пръв път ос-
манската власт е отхвър-
лена временно през ок-
томври 1773 г. по време 
на Първата Екатеринина 
война, когато в Хаджи-
оглу Пазарджик влизат 
войските на ген. Миха-
ил Каменски. На 2 юни 
1774 г. градът отново е 
освободен, този път след 
сражение между русите 
и 5-хиляден турски кор-
пус. На 22 май 1810 край 
Х. Пазарджик се води 
ожесточено сражение 
между корпуса на ген. 
Николай Каменски /син 
на М.Каменски/ и армия-
та на Пехливан Ибрахим 
баба. През тази година 
градът остава свободен 
в продължение на повече 
от седем месеца. Руски 
войски влизат в Х. Пазар-
джик и по време на похо-
да на Дибич Забалкански 
през 1828 г. 
Окончателното осво-
бождение на Хаджиоглу 
Пазарджик и на цяла 
Добруджа идва през Ос-
вободителната руско-тур-
ска война 1877–1878 г. За 
разлика от предишните 
войни, руското команд-
ване решава основният 
удар да е през Свищов и 
Никопол, където главни-
те сили преминават Ду-
нава . В Добруджа е пред-
видено да се водят бойни 
действия, предимно с де-
монстративен характер, 
чиято цел е да бъде ан-
гажирано вниманието на 
огромните османски сили 
/80 000 души/, разполо-
жени в силно укрепения 
четириъгълник Русе-
Шумен-Варна-Силистра. 
Тази задача е възложена 
на Долнодунавския отряд 
/или ХІV армейски кор-
пус/, под командването 
на ген. Аполон Ернесто-

вич Цимерман,  в състав 
от около 30 000 души. 
Само за месец през юли 
1877 г. руските войски ос-
вобождават цяла Северна 
Добруджа и се устано-
вяват трайно по линията 
Черна вода – Кюстенджа. 
През следващите месеци 
с непрекъснати рейдове в 
тила на турците, в посока 
към Х. Пазарджик и Си-
листра корпусът на ген. 
Цимерман успешно из-
пълнява задачата си, като 
държи в постоянна трево-
га и готовност Източно-
дунавската турска армия 
и не ѝ дава възможност 
да излезе от крепостите 
и да се насочи към основ-
ния театър на военните 
действия, където се водят 
тежки боеве за Плевен.
През зимата на 1877–
1878 е заключителният 
етап на Освободителната 
война, който се характе-
ризира с всеобщо настъп-
ление на руските сили в 
посока Цариград. Корпу-
сът на ген. Цимерман,  в 
състав от 30 000 души, 
получава заповед да на-
стъпи в Южна Добруджа. 
Настъплението започва 
на 17 януари 1878 г. Ру-
ските войски се насоч-
ват  към Х. Пазарджик, 
който е силно укрепен от 
неприятеля. В града са 
разположени 15 000 вой-
ници от египетския кор-
пус,  под командването на 
Решид паша и над 2 000 
башибозуци. На 22 януа-
ри край с. Чаир харман /
Ген. Колево/ се завързва 
ожесточена схватка, за-
вършила с отблъскването 
на турските части, които 
се прибират в укрепения 
град. 
Четири дни по-късно, на 
26 януари 1878 г., край 
Хаджиоглу Пазарджик се 
разразява една от послед-
ните битки в Освободи-
телната война. 
Турските части, излезли 
извън укрепленията, се 
насочват срещу десния 

фланг на руските вой-
ски при селата Ези бей /
Паскалево/ и Караиляс /
Царевец/. Ген. Нилсон, 
който командва десноф-
ланговите руски части 
приема боя. Тарутински-
ят и Бородинският полк 
вихрено атакуват непри-
ятеля. В същото време 
ген. Манзей с Бутирския 
и Московския полк удря 
турските позиции при 
с. Геленджик /Победа/. 
След 7-часово сражение 
османско-египетските 
табори изпразват редути-
те и се изтеглят  безред-
но към града. В този бой 
турците дават над 150 
убити, сред които и ко-
мандващия египетските 
части Зекерия паша. Ру-
ските загуби с: 1 загинал 
офицер, 30 убити войни-
ци и над 160 ранени. 
През нощта османските 
части напускат  Хаджи-
оглу Пазарджик, като 
запалват две църкви, из-
оставят ранените, много 
оръжие, боеприпаси и 
храна. 
На 27 януари 1878 г. 
руските войски влизат 
триумфално в града, по-
срещнати са с възторг от 
българското население, 
заставено от поробителя, 
в продължение на месе-
ци, да работи ежедневно 
по укрепленията. 
В дневника на ХVІ дон-
ски казашки полк е от-
белязано, че с „ръцете на 
българите турците така 
укрепяват града, че ако 
не се бе предал добро-
волно, вероятно за нас би 
станал друг Плевен”…
Хаджиоглу Пазарджик 
добива окончателно своя-
та свобода, а месец по-
късно е сложен край на 
петвековното османско 
господство в цяла Доб-
руджа. 
Пламен Николов, уред-
ник „История на Бъл-
гарските земи ХV- ХІХ 
в.”, Регионален истори-
чески музей

ГЕРБ, СДС и БЗНС организираха в Добрич 
панихида срещу жертвите на безбожната 

комунистическа власт

Наш дълг е да поменем 
жертвите на безбожния 

комунистически ре-
жим. Тези думи изрече 

отец Велико, докато 
отслужваше панихида 
в памет на добричлии, 
загинали от престъпния 
режим. Събитието бе 
организирано от струк-
турите на ГЕРБ, СДС и 
БЗНС и се състоя пред 
Кръст-паметника в До-
брич, който е вдигнат 
на мястото, където на 8 
март 1945 г. са екзеку-
тирани 18 добричлии, 
обявени за врагове на 
народа от скалъпения  
Народен съд. Като из-
реди имената на убити-
те, отец Велико призова 
да се помолим никога 
повече да няма такова 
братоубийство в нашата 
родина. 
Кръст-паметникът беше 
открит от президен-
та Жельо Желев през 
1993-та година припом-
ни  д-р Златко Златев, 
който говори пред при-

състващите от името на 
СДС. Паметната плоча 
не изглежда добре днес, 
редно е местната власт 
да се погрижи да бъде 
освежена, констатира 
д-р Златев и предложи 
на това място децата да 
провеждат уроци по ро-
динознание. След това 
призова присъстващите 
да сведат глави в минута 
мълчание. 
От името на партийните 
организации на ГЕРБ в 
град Добрич и община 
Добричка на лобното 
място на жертвите на 
терора бяха поставени 
венци.   
Събитието беше ува-
жено от депутата от 
ГЕРБ Даниела Дими-
трова, съдействала за 
панихидата, от двама-
та заместник-областни 
управители Красимир 
Николов и Живко Же-
лязков, от председате-
ля на ГЕРБ -Добричка 
Марин Хаджийски, 
както и от председателя 
на местния БЗНС Све-
тослав Гочев. Десетки 
добричлии дойдоха на 
поклонението и поло-
жиха цветя пред памет-
ника. Сред присъства-
щите бе и Огнян Тасов, 
председател на Българ-
ския национален фронт 
в Чикаго, организация 
на българската полити-
ческа емиграция. Има 
четирима души от мое-
то семейство, които са 
репресирани, съдени и 
пращани в концлагери, 
обясни Тасов.

Юлиана ВЕЛЧЕВА
PR на ГЕРБ Добрич


