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Паметник на българската брегова артилерия (град Балчик)
Паметна плоча на опълченци (град Балчик)
Паметник на загиналите във Втората световна война (село Дропла)
Паметник на загиналите във войните (Гурково)
Паметник на загиналите във войните (село Кранево)
Паметник на загиналите във войните (село Оброчище)
Паметник на загиналите във войните (село Сенокос)
Паметник на загиналите във войните (село Соколово)
Паметник на загиналите във Втората световна война (село Змеево)
Паметник на загиналите във войните (град Балчик)

Паметник на българската брегова артилерия (град Балчик)
Наименование
Местоположение
Точно място, на което се намира
паметникът
Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно
гробище и др./
Размери и описание
От какъв материал е направен
паметникът?
Проектант и изпълнител
Дата на откриване

Паметник на българската брегова
артилерия (град Балчик)
Град Балчик, община Балчик, област Добрич
Паметникът се намира на площад "Капитан
Георги Радков" в град Балчик.
Монумент

Паметникът представлява морско оръдие.
стомана
архитект Георги Михайлов
Паметникът е открит на 14.12.2001г. от
кмета на Община Балчик - Красимир
Михайлов.
27029.19 лева

Каква сума е изразходвана за
построяването на паметника?
Чия собственост са паметникът и земята, Общинска собственост
на която е построен?
/държавна, общинска, частна/

Какво събитие увековечава паметникът? На 13.12.1916 г. двуоръдейна брегова
/война, битка, виден пълководец, герои батарея, командвана от капитан Георги
от войните /
Радков, в неравен бой отблъсква руския
крайцер "Памятъ Меркурия" и ескадрените
миноносци "Громкий" и "Счастливый" и
спасяват град Балчик от разрушаване.
Кога и с какво мероприятие се чества
на националните празници
паметникът?
Надписи на паметника
СЛАВА НА ХРАБРИТЕ ВОЙНИ - ЗАЩИТНИЦИ
НА БАЛЧИК!
НА 13 ДЕКЕМВРИ 1916 г. ДВЪОРЪДЕЙНА
БРЕГОВА БАТЕРИЯ, КОМАНДВАНА ОТ
КАПИТАН ГЕОРГИ РАДКОВ, В НЕРАВЕН БОЙ
ОТБЛЪСКВА РУСКИЯ КРАЙЦЕР "ПАМЯТЪ
МЕРКУРИЯ" И ЕСКАДРЕНИТЕ МИНОНОСЦИ
"ГРОМКИЙ" И "СЧАСТЛИВЬIЙ" И СПАСЯВА
ГРАДА ОТ РЕЗРУШАВАНЕ.
ОТ ПРИЗНАТЕЛНИ ПОТОМЦИ!
БАЛЧИК 2001 г.

Състояние

Добро

Обратно към списъка на паметниците в община Балчик

Паметна плоча на опълченци (град Балчик)
Наименование
Местоположение
Точно място, на което се намира
паметникът
Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно
гробище и др./
Размери и описание

От какъв материал е направен
паметникът?
Проектант и изпълнител
Дата на откриване

Паметна плоча на опълченци (град
Балчик)
Град Балчик, община Балчик, област Добрич
Паметната плоча е разположена на една от
стените на етнографската къща с адрес
ул."Димитьр Желев" № 3.
Паметна плоча

Размери на паметната плоча: 87х75 см.
На паметната плоча са изписани имената на
опълченците.
камък

архитект Мишо Шапкаров
Паметникът е открит на 06.09.1995г. от
кмета на община Балчик - Станко Д.
Станков.
Каква сума е изразходвана за
Сумата, изразходвана за изработването на
построяването на паметника?
паметната плоча, е дарение от архитект
Мишо Шапкаров.
Чия собственост са паметникът и земята, Общинска собственост
на която е построен?
/държавна, общинска, частна/
Какво събитие увековечава паметникът? Паметната плоча увековечава паметта на
/война, битка, виден пълководец, герои от
опълченците Георги Попов, Никола Иванов,
войните /
Никола Минков.
Кога и с какво мероприятие се чества
На националните празници.
паметникът?
Надписи на паметника
В ТОЗИ ГРАД
СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО
ЖИВЯХА И ПОЧИНАХА
ОПЪЛЧЕНЦИТЕ
ГЕОРГИ ПОПОВ
НИКОЛА ИВАНОВ
НИКОЛА МИНКОВВЕЧНА ПАМЕТ НА ГЕРОИТЕ.

Състояние

Добро

Обратно към списъка на паметниците в община Балчик

Паметник на загиналите във Втората световна война (село Дропла)
Наименование
Местоположение
Точно място, на което се намира
паметникът
Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно
гробище и др./
Размери и описание

От какъв материал е направен
паметникът?
Проектант и изпълнител
Дата на откриване
Каква сума е изразходвана за
построяването на паметника?
Чия собственост са паметникът и земята,
на която е построен?
/държавна, общинска, частна/
Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от
войните /
Кога и с какво мероприятие се чества
паметникът?
Надписи на паметника

Състояние

Паметник на загиналите във Втората
световна война (село Дропла)
Село Дроплa,а община Балчик, област
Добрич
Паметникът се намира на площада пред
входа на читалището в село Дропла.
Паметник

Размери на паметника: 117х60 см.
На паметника са изписани имената на
загиналите във Втората световна война от
село Дропла.
мрамор
"НИССИ - Възкресение Х.ООД" - град Варна
Паметникът е открит на 01.06.2007 г. от
Блага Атанасова - кмет на село Дропла.
1700 лева
Общинска собстеност

Паметникът увековечава паметта на
загиналите във Втората световна война от
село Дропла.
на 6 май - "Денят на храбростта и празник на
Българската армия."
Българийо, за тебе те умряха
1914 г.
Андрей Николов Иванов
с. Дропла
Петър Тодоров Петров
с. Дропла
Петър Киряков Манолов
с. Змеево
Никола Великов Николов
с. Змеево
Добро

Обратно към списъка на паметниците в община Балчик

Паметник на загиналите във войните (село Гурково)
Наименование
Местоположение
Точно място, на което се намира
паметникът
Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно
гробище и др./
Размери и описание
От какъв материал е направен
паметникът?
Проектант и изпълнител
Дата на откриване

Каква сума е изразходвана за
построяването на паметника?
Чия собственост са паметникът и земята,
на която е построен?
/държавна, общинска, частна/
Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от
войните /
Кога и с какво мероприятие се чества
паметникът?

Паметник на загиналите във войните
(село Гурково)
Село Гурково, община Балчик, област
Добрич
Паметникът се намира в парка на Народно
читалище "Свобода" в село Гурково.
Паметник

мрамор
"НИСИ - Възкресение Х.ЕООД" - град Варна
Паметникът е открит на 01.06.2007 г. от
Красимир Михайлов - кмет на община
Балчик.
4 000 лева
Общинска собственост

Паметникът увековечава паметта на
загиналите във войните от село Гурково.
на националните празници

Надписи на паметника

"Българийо, за тебе те умряха"
1912 - 1913 г.
Христо Колев Радев - Гурково
Колю Петров Стоянов - Гурково
Димитър Киров Плугчиев - Гурково
Иван Христов Йозов - Гурково
Костадин Ламбов Михалев - Гурково
Станкко Енев Стамаров - Гурково
Георги Николов Митев - Тригорци
Никола Митев Георгиев - Тригорци
Иван Петров Гайтанджиев - Тригорци
Георги Манолов - Тригорци1916 - 1918 г.
Демир Кирчев Дочев - Гурково
Станю Куртев Димов - Гурково
Добри Атанасов Минчев - Гурково
Аспарух Бобев Добрев - Тригорци
Коста Янахиев Христов - Тригорци
Нено Стоянов Станев - Поляна
Димитър Желев Тодоров 1944 - 1945 г.
Величко Георгиев Минчев - Гурково
Иван Колев Минчев - Гурково

Състояние

Добро

Обратно към списъка на паметниците в община Балчик

Паметник на загиналите във войните (село Кранево)
Наименование
Местоположение
Точно място, на което се намира
паметникът
Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно
гробище и др./
Размери и описание

От какъв материал е направен
паметникът?
Проектант и изпълнител
Дата на откриване
Каква сума е изразходвана за
построяването на паметника?
Чия собственост са паметникът и земята,
на която е построен?
/държавна, общинска, частна/
Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от
войните /
Кога и с какво мероприятие се чества
паметникът?

Паметник на загиналите във войните
(село Кранево)
Село Кранево, община Балчик, област
Добрич
Паметникът се намира пред сградата на
кметство на село Кранево.
Паметник

Паметникът има черна гранитна плоча с
изписани имената на загиналите и безследно
изчезналите във войните от 1912 г. до 1945
г.
гранит
"НИСИ - Възкресение X. ЕООД" - град Варна
Паметникът е открит на 06.05.2007 г. от
кмета на село Кранево - Георги Раднев.
1786 лева
Общинска собственост

Паметникът увековечава паметта на
загиналите във войните от село Кранево.
на 6 май - "Денят на храбростта и празник на
Българската армия".

Надписи на паметника

Българийо, за тебе те умряха
на загиналите във войните от село Кранево
1912 г. - 1913 г.
Стойчо Драгнев Недев
Димитър Петков Манчев
Желязко Кателиев Стоянов
Димитър Петров Стоянов
Неделчо Иванов Колев1916 г. - 1918 г.
Юрдан Иванов Иванов
Апостол Димитров Апостолов
Ангел Генов Иванов
Петко Иванов Станчев Безследно изчезнали
1916 г. - 1918 г.
Владимир Георгиев Русев
1944 - 1945 г.
Михаил Николов Гюров
Костадин Петков Неделчев
Тодор Николов Славов

Състояние

Добро

Обратно към списъка на паметниците в община Балчик

Паметник на загиналите във войните (село Оброчище)
Наименование
Местоположение
Точно място, на което се намира
паметникът
Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно
гробище и др./
Размери и описание

От какъв материал е направен
паметникът?
Проектант и изпълнител
Дата на откриване
Каква сума е изразходвана за
построяването на паметника?
Чия собственост са паметникът и земята,
на която е построен?
/държавна, общинска, частна/
Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от
войните /
Кога и с какво мероприятие се чества
паметникът?

Паметник на загиналите във войните
(село Оброчище)
Село Оброчище, община Балчик, област
Добрич
Паметникът се намира на площада пред
кметството в село Оброчище.
Паметник

Паметник е с формата на трапец. На него са
изписани имената на загиналите и безследно
изчезналите във войните от 1912 г. до 1945г.
камък, мрамор
"Сплендит ООД" - град Добрич
Паметникът е открит на 02.05.2002 г. от
кмета на село Оброчище - Иван Петков.
16000 лева
Общинска собственост

Паметникът увековечава паметта на
загиналите и безследно изчезналите във
войните от 1912 г. до 1945г.
На 6 май - "Денят на храбростта и празник
на Българската армия".

Надписи на паметника

СРЪБСКО-БЪЛГАРСКА ВОЙНА
1885 г.
редник Иван Първанов
редник Кольо Нейков
БАЛКАНСКИ ВОЙНИ
1912 - 1913г.
редник Тодор Г еоргиев
редник Ангел Димитров
ефрейтор Илия Армудов
редник Илия Илиев
редник Илия Данев
редник Иван Петров
редник Никола Димитров
редник Тодор Николов
редник Иван Парапанов
редник Панайот Герджиков
редник Никола Стоянов
редник Йови Петков
редник Яни Янев
мл.подофицер М.Димитров Паунов
редник Димитър Димитров
редник Тодор Стаматов
редник Никола Параманов I-ва СВЕТОВНА
ВОЙНА
редник Ради Добрев
редник Никола Йовчев
редник Андрей Янев
редник Стоян МарковII-ва СВЕТОВНА ВОЙНА
подофицер Мирчо Николов
подофицер Георги Стефанов
редник Пейчо Иванов
"ВЕЧНА СЛАВА
на героите, загинали
за Обединението
на Родината
Майка България"
"Българийо, за тебе те умряха"

Състояние

Добро

Обратно към списъка на паметниците в община Балчик

Паметник на загиналите във войните (село Сенокос)
Наименование
Местоположение
Точно място, на което се намира
паметникът
Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно
гробище и др./
Размери и описание

От какъв материал е направен
паметникът?
Проектант и изпълнител
Дата на откриване
Каква сума е изразходвана за
построяването на паметника?
Чия собственост са паметникът и земята,
на която е построен?
/държавна, общинска, частна/
Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от
войните /
Кога и с какво мероприятие се чества
паметникът?

Паметник на загиналите във войните
(село Сенокос)
Село Сенокос, община Балчик, област
Добрич
Паметникът се намира на площада в село
Сенокос.
Паметник

Размери на паметника: 117х60 см
На паметника са изписани имената на
загиналите и безследно изчезналите във
войните от 1912г. до 1945г.
мрамор
"НИССИ - Възкресение X. ЕООД" - град Варна
Паметникът е открит на 09.05.2007 г. от
кмета на село Сенокос - Михаил Милчев.
1434 лева
Общинска собственост

Паметникът увековечава паметта на
загиналите във войните от село Сенокос.
на 6 май - "Денят на храбростта и празник на
Българската армия".

Надписи на паметника

Българийо,
за тебе те умряха
1944 г.
подофицер Митьо Кръстев Георгиев
ефрейтор Иван Добрев Симеонов
редник Васил Пейчев Стоянов
редник Петър Тодоров петров
подофицер Ангел Георгоев Пеев
подофицер Йордан Хилев Димов
редник Дойчо Димитров Стойчев
През 1916 г. - 1918 г.
редник Никола Върбанов Николов
редник Никкола Джендов Николов
През 1912 г.
редник Стойчо Д. Стоянов

Състояние

Добро

Обратно към списъка на паметниците в община Балчик

Паметник на загиналите във войните (село Соколово)
Наименование
Местоположение
Точно място, на което се намира
паметникът
Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно
гробище и др./
Размери и описание

От какъв материал е направен
паметникът?
Проектант и изпълнител
Дата на откриване
Каква сума е изразходвана за
построяването на паметника?
Чия собственост са паметникът и земята,
на която е построен?
/държавна, общинска, частна/
Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от
войните /
Кога и с какво мероприятие се чества
паметникът?
Надписи на паметника

Паметник на загиналите във войните
(село Соколово)
Село Соколово, община Балчик, област
Добрич
Паметникът се намира на ул. "Кирил и
Методий" № 61.
Паметник

Паметникът се състои от постамент с размери
100х50 см. Върху постамента е поставена
паметна плоча с изписани имената на
загиналите във войните от село Соколово.
Паметникът е разположен върху площ от 15
кв. м., която е обградена с метални
парапети.
мрамор
"НИССИ - Възкресение X. ЕООД" - град Варна
Паметникът е открит на 12.05.2007 г. от
кмета на село Соколово - Марчо Митев.
1084 лева
Общинска собственост

Паметникът учвековечава паметта на
загиналите във войните от село Соколово.
на 6 май - "Денят на храбростта и празник на
Българската армия".
Българийо, за тебе те умряха
1944 г.
Михаил Петров Манолов
с. Соколово
1912 г.
Даню Илиев Иванов с. Соколово
Георги Христов Иванов
с. Храброво
Стефан Дончев Ганев
с. Соколово

Състояние

Добро

Обратно към списъка на паметниците в община Балчик

Паметник на загиналите във Втората световна война (село Змеево)
Наименование
Местоположение
Точно място, на което се намира
паметникът
Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно
гробище и др./
Размери и описание

От какъв материал е направен
паметникът?
Проектант и изпълнител
Дата на откриване

Каква сума е изразходвана за
построяването на паметника?
Чия собственост са паметникът и земята,
на която е построен?
/държавна, общинска, частна/
Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от
войните /
Кога и с какво мероприятие се чества
паметникът?
Надписи на паметника

Състояние

Паметник на загиналите във Втората
световна война (село Змеево)
Село Змеево, община Балчик, област Добрич
Паметникът се намира на площада, пред
входа на библиотеката в село Змеево.
Паметна плоча

Размери на паметната плоча: 210х100 см.
На паметната плоча са изписани имената на
загиналите бойци във Втората световна
война от село Змеево.
мрамор
"НИССИ - Възкресение X. ЕООД" - град Варна
Паметникът е открит на 09.05.2004 г. от
кмета на община Балчик - Красимир
Михайлов.
195 лева
Общинска собственост

Паметникът увековечава паметта на
загиналите бойци във Втората световна
война от село Змеево.
на 6 май - "Денят на храбростта и празник на
Българската армия".
В ПАМЕР НА ЗАГИНАЛИТЕ БОЙЦИ
ВЪВ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
1944-1945 г.
АНДРЕЙ И. ИВАНОВ
НИКОЛА В. НИКОЛОВ
ПЕТЪР Т. ПЕТРОВ
ПЕТЪР КИРЯКОВ
Добро

Обратно към списъка на паметниците в община Балчик

Паметник на загиналите във войните (град Балчик)
Наименование
Местоположение
Точно място, на което се намира
паметникът
Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно
гробище и др./
Размери и описание
От какъв материал е направен
паметникът?
Проектант и изпълнител
Дата на откриване
Каква сума е изразходвана за
построяването на паметника?
Чия собственост са паметникът и земята,
на която е построен?
/държавна, общинска, частна/
Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от
войните /
Кога и с какво мероприятие се чества
паметникът?

Паметник на загиналите във войните
(град Балчик)
Град Балчик, община Балчик, област Добрич
Паметникът се намира на площад "21-ви
Септември" в град Балчик.
Монумент

бял камък
архитект Мишо Шапкаров
Паметникът е открит на 05.05.1995 г. от
кмета на община Балчик - Станко Станков.
325 000 лева
Общинска собственост

Паметникът увековечава паметта на
загиналите във войните от град Балчик.
на националните празници

Надписи на паметника

НА ГЕРОИТЕ ПАДНАЛИ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО
НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ БАЛЧИШКИ
ГРАЖДАНИ
1885 год.
Иван Първанов
Иван Бобев
Колю Нейков
Сали Османов
1903 год.
Михаил Тодоров Даиев1912 - 1913 год.
Асен Ив. Меразчиев
Атанас Д. Георгиев
Васил Г. Вълков
Васил Д. Думбев
Васил М. Бъчваров
Ганчо П. Ганчев
Георги Д.Икономов
Георги Хр. Иванов
Димитьр Д. Ючормански
Димитър Събев
Даню Илиев
Енчо Т. Йорданов
Иван Ст. Кантемиров
Иван Ст. Кандиларов
Йордан Хр. Попов
Иван
П. Николов
Колю Й. Енчев
Михаил Н. Дуков
Марин К. Митев
Михаил Ст.Минчев
Никола Г еоргиев
Петко Д. Илиев
Панчо П. Ганчев
Рафаил Ст.Минчев
Стефан Д. Стефанов
Стефан М. Манолов
Стоян Цанев
Съби Петров
Стойчо Драгнев
Стойчо Н. Драганов
Тодор К. Стаматов
Тодор Георгиев
Янко П. Станев
1915 - 1918 год.
Атанас К. Георгиев
Михаил П. Манолов
Гено К. Мечев
Панайот К. Гергиев

Георги Д. Арнаюдовски
Петко Д. Вуйчев
Йордан Д. Мажабаров
Ради В. Радоев
Иван В. Жеков
Ради П.Добрев
Никола Я. Канавров
Ставри Ив. Георгиев
Никола Ст.Стоянов
Тодор Ц. Колев
През 1944 - 1945 г.
Александър В. Добрев
Иван Г. Ставрев
Иван Ст. Стоянов
Кръстю М. Момчилов
Марин Зл. Драгнев
Михаил Кр. Кръстев
Панайот Р. Христов
Пенчо Ян. Пенчев
Радослав П. Станчев
Симеон К. Михайлов
Ценю Ян. Ценчев
Иван М. Дамянов
ОТ ПРИЗНАТЕЛНИТЕ
ГРАЖДАНИ НА бАЛЧИК

Състояние

Добро

Обратно към списъка на паметниците в община Балчик
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