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Съвсем накратко 
ще Ви запознаем с 
идеите на клуба, по 
които смятаме да 
работим през тази 
инъруилска година.

Т а з и  г о д и н а 
Инъруил България 
стартира национа-
лен проект : „Ан-
тидрога”, към който 
ние ще се присъе-
диним.  Знаете, че и 
Ротари клуб Балчик 
вече 10 години ра-
боти по тази кауза, 
така че ще обеди-
ним усилията си 
заедно с тях.  Вяр-
ваме, че в лицето 
на Община Балчик 
също ще намерим 
достойна приятел-

ска подкрепа. 
Свързахме се с 

Националния цен-
тър по наркомании, 
с който ще се оп-
итаме да разрабо-
тим мероприятия 
по информираност 
и превенция,  и като 
начало бяхме по-
съветвани  да за-
почнем с анализи 
и тестове на сре-
дата, в която най-
често се намират 
подрастващите от 
град Балчик. Така 
че всички приходи 
от тържеството ни, 
ще бъдат насочени 
към закупуването 
на такива тестове, 
като информацията 

от тях би ни по-
могнала да насочим 
по- нататъшните си 
усилия в правилна-
та посока.

Избрахме вечерта 
ни да бъде карна-
вална. Посланието, 
което скрихме в нея 
е, че можем да вли-
заме в роли или да 
крием лицата си зад 
маска, но не желаем 
да слагаме маската 
на безразличието и 
безхаберието и  да 
неглижираме този 
проблем. Защото 
става въпрос за на-
шите братя и сес-
три, нашите деца, 
нашите внуци.

 Благодарим на 

нашите гости и 
приятели, че вече 
четвърта година ни 
оказват своята под-
крепа, благодарим 
и на тези,които ня-
маха възможност 
да присъстват, но 
ни оказаха своята 
финансова помощ 
за добрата кауза! 

В празничната за 
нас вечер се заба-
влявахме заедно, 
защото вярваме, че  
утре, когато се на-
лага- отново заед-
но  ще  обединим 
усилията си, за да 
бъдем полезни на 
нашето бъдеще.

Инъруил клуб 
Балчик

Инъруил клуб 
Балчик 

стана на 4 години!
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ОРГАНИЗИРА: 
 

 
 

СЕДМИЦА НА „КОЛЕДНАТА КНИЖКА” 
От 4 до 8 декември организираме седмица на детската 
книга, посветена на Коледа и Нова година. Каним 
всички детски градини и училища да се включат в 
инициативата ни. 
 

„КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЧКА” 
На 6 декември от 16:30 часа каним всички деца, 
желаещи да вземат участие в „Коледна работилничка” в 
сградата на читалището. Изработеното от сръчните 
ръчички ще се предлага на благотворителния базар. 
 

КОЛЕДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР И КОНЦЕРТ 
На 9 декември Ви каним на Благотворителен базар и 
концерт, в подкрепа на Детско отделение на МБАЛ 
Балчик, с участие на певческите и танцовите състави 
при читалището. Начало 16:30 часа. 

 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1959” 

ПОЖЕЛАВА 
СВЕТЛИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ 

НА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БАЛЧИК! 
 
 

Уважаеми читатели на вестник 
“Балчишки телеграф”,  

Вчера открих слу-
чайно във Фейсбук  
една стара картичка 
от Балчик, която съм 
приложил по-долу. На 
нея съм обозначил 
с номер 1 предпо-
лагаемото място на 
античния амфитеатър, 
който е съществувал в 
град Балчик. В огра-
дения парцел, който 
се намира под ул.” 
Генерал Попов” и над 
ул. “Г. С. Раковски” 
съм оградил с по-ма-
лък кръг мястото, къ-
дето ясно се виждат 
руини, които ги няма 
вече. 

Предполагаемото 
място на амфитеа-
търа го локализирах 
още през есента на 
1982 година. Бях уче-
ник във втори курс на 
СПТУ „Наско Боев“ 
Балчик, а тогавашна-

та ми учителка З.Ж. 
по история се инте-
ресуваше повече от 
история на комуни-
зма и повтаряше като 
мантра, че това не 
може да бъде вярно, 
защото античният 
град се намира на 20 
метра под земята, кое-
то си е чиста глупост /
мое мнение/.  

  Под номер 2 на 
снимката съм отбеляз-
ал част от крепостна 
стена или акведукт, 
който вече също го 
няма. Възможно е 
този акведукт да е 
бил свързан с два-
та отвора, които съм 
обозначил с номер 3. 
На тази черно-бяла 
снимка https://www.
facebook.com/photo.ph
p?fbid=1021003716935
6529&set=p.10210037

169356529&type=3&th
eater&ifg=1 се вижда, 
че от дясната страна 
на предполагаемото 
място на амфитеатъра 
е имало също канал 
за вода. 

Имайки предвид, че 
Балчик е разположен 
на море, възможно 
е водата да е била 
необходима, не само 
за захранването на 
административните 
сгради, храмовете, ан-
тичната баня (може 
би разположена под 
сегашната), къщите 
на богатите, но и за 
сцена на амфитеатъра. 
Вероятно е имало и 
морски битки. 

  
Д-р Димитър 

СТАНКОВ
Гр.Берлин, ноем-

ври 2017 г.  


