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Имена от Балчик в 
спомените

Понякога си спомням 
за Балчик. Наричаха го 
градът на белите скали. 
А за мен е градът, в кой-
то израснах. Стръмни 
павирани и криволиче-
щи улици го насичаха 
на части. Търкаляш се 
надолу, а нагоре дъх не 
ти остава. И като все-
ки малък град, особено 
по времето на соца – от 
всичко имаше по едно, 
с известни изключения, 
разбира се.
Но „едно” е важна дума, 
защото най-много се 
помни. Ето първото 
„едно”.
Точно до морето се на-
мираха „Каваците” – 
кръчмата, която никога 
не оставаше празна. Там 
правеха най-хубавата и 
единствена, разбира се, 
скара – истински кебап-
чета и истински кюфте-
та. Миризмата й, приме-
сена с тази на мастика, 
се носеше из целия град 
и прелъстяваше хората.
По-нагоре, в централна-

Изложба “Оръжия и 
униформи от времето на 
Първата световна война”

та част следваха другите 
от тези „едно”. Кафе – 
сладкарницата, която си 
имаше име, но всички я 
наричаха „при Горана”. 
А Горана всъщност, бе 
една от сервитьорките. 
Голяма и страховита. 
Никой не знаеше кой 
е управителят, но нея 
всички я знаеха. И беше 
ли на смяна, всички би-
вахме кротки като пи-
ленца. Щото ядосаме ли 
Горана, такъв рев би на-
дала, че и земетресение 
можеше да стане. Обаче 
беше ли на кеф… По-го-
ляма сладурана от нея 
нямаше.
А на кръстовището, къ-
дето пътят от морето се 
разделяше на две, всеки 
от които тръгваше наго-
ре, от сутрин до вечер 
и всеки земен ден на 
дървено столче седеше 
ваксаджията. Той беше 
толкова черен, колкото и 
ваксата, с която лъскаше 
обувките на минувачите. 
Само дето мустакът му 

с времето побеляваше 
и лъсваше като луна на 
лицето му.
На две три крачки от 
него беше бараката на 
Бай Евтим. И той, като 
съседа си, нямаше почи-
вен ден. И също имаше 
мустак, обаче обратно 
на ваксаджията – бял 
като сняг с черна дъга 
под носа си. От него мо-
жеше да си купиш ци-
гари, кибрит, фъстъци, 
вестник и разни други 
дреболии.
От кръстовището тръг-
неш ли наляво, би стиг-
нал до болницата. Но 
надясно… Е, там бяха 
другите от онези „едно”. 
Първо минаваш покрай 
Гоцата. Не че така се 
казваше магазинът за 
хранителни стоки, но 
Гоцата беше продавачът. 
Висок, слаб, с интели-
гентна осанка и учтив 
до самозабрава. Като 
влезеш, да не ти се из-
лиза. А как само режеше 
кашкавала от огромните 
пити – да му кажеш 255 
грама и ги имаш от раз.
От отсрещната страна 
се носеше аромат на 
мекици. Не можеш да 
минеш по улицата и да 
пропуснеш тази гощав-
ка. Вярно, ще почакаш 
малко, но затова пък 
понятието студена меки-
ца – не съществуваше. 
Винаги топли, парещи 
дори, едва ги държиш. 
Но нали да се опариш 
било за късмет, на кого 
ли му пукаше, напротив 
– късаш, духаш и лапаш.
После идваше ред на 
рибата и месото, чиито 

миризми се сражаваха 
непрестанно. И имаше 
защо – там винаги всич-
ко беше прясно – идва 
ти, както е сурово, да го 
захапеш. Техните имена 
бяха такива – рибата и 
месото.
Та като си спомням за 
Балчик – те това ми е ос-
танало. Иначе не знаех 
нито кой е кметът, архи-
тектът и изобщо някой, 
който да се е грижил за 
управлението на града.
Но никога няма да за-
бравя „Каваците”, „при 
Горана”, ваксаджията, 
Бай Евтим, Гоцата, ме-
киците, рибата и месото. 
Тези имена бяха лицето 
на града. Те бяха ориен-
тирите, пътните знаци в 
града. Те бяха животът.
А днес… Днес само си 
припомням…

Христина ГУТЕВА
• veronika66 
Всичко това беше на-
истина така ,но аз си 
спомням и за още една 
„запазена“ марка на 
града – будката със сла-
додел на леля Дора / Бог 
да я прости жената /- 
толкова вкусен и арома-
тен сладолед не помня 
да съм яла и вафлените 
кофички бяха някак си 
по-хрупкави и вкусни от 
сегашните ..Или поне 
така ми се иска да е 
било …
Христина: Да, и аз я 
помня! Толкова вкусен 
сладолед и ароматът 
му се усещаше по цяла-
та улица… Мир на ду-
шата и… Благодаря ти! 
Леля Дора е също от хо-
рата, чиито имена ще 
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На 21 септември 2016 г. 
в музея в градски парк 
„Св. Георги“ бе откри-
та изложбата „Оръжия 
и униформи от време-
то на Първата световна 
война“. Това е поредна-
та съвместна инициати-
ва на Регионален клуб 
„46-и пехотен добрички 
полк“ към Национално 
дружество „Традиция“ 
и Регионален истори-
чески музей – Добрич, 
посветена на 100-го-
дишнината от боеве-
те на Добруджанския 
фронт по време на Пър-

вата световна война. В 
изложбата са включени 
експонати, предоставе-
ни от д-р Добрин До-
брев – председател на 
Клуба, Снежана Атана-
сова, Деян Дечков, Вен-
цислав Чаков – уредник 
в Исторически музей 
– Балчик, Исторически 
музей – Генерал Тоше-
во, както и на Региона-
лен исторически музей 
– Добрич.
До началото на месец 
декември посетителите 
ще имат възможност 
да видят различни уни-

форми, огнестрелно и 
хладно оръжие, било на 
въоръжение във воюва-
щите армии по време 
на Първата световна 
война. Изложбата пред-
ставя и интересни фо-
тографии, правени на 
Добруджанския фронт 
в периода септември 
1916 г. – септември 
1918 г.
Регионален историче-
ски музей – Добрич из-
казва благодарност на 
институциите и лицата, 
помогнали да се реали-
зира изложбата.

Новини от ОД на МВР - септемри
Взлом-кражба няма

На 30 септември, около 09:00 часа е получено съоб-
щение за взломена входна врата на заведение за бързо 
хранене находящо се в ж.к. „Балик” в град Балчик. Ус-
тановено е, че за времето от 21:15 часа на 29 септември 
до 08:50 часа на 30 септември, неизвестен извършител 
е взломил входната врата на обекта. По данни на тъжи-
теля няма извършена кражба . По случая е образувано 
досъдебно производство по описа на РУ МВР Балчик.

Кражба на метали в с. Оброчище
На 28 септември, в 11:10 часа, в РУ Албена е полу-
чен сигнал от Л.Ш., на 29 г. от с. Оброчище, за това, 
че за времето от 21.09. до 11:00 часа на 28.09.2016г. 
от двор на стопанска постройка в землището на с. 
Оброчище е извършил кражба на метални предмети 
– тръби, оградна решетка, корита за вода и хранилки 
за животни.  Образувано е досъдебно производство.

ПТП край с.Соколово
На 26 септември, в 07:05 часа, от служители на  РУ 
Балчик е посетено възникнало ПТП на пътя с. Со-
колово  – гр. Добрич. Установено е, че водача на лек 
автомобил  ”Опел”, с ТХ регистрация - И.И., на 18 
г. от гр.Добрич, притежаваща СУМПС от два месе-
ца поради движение с несъобразена скорост губи 
контрол над автомобила и се преобръща в ляво по 
посоката си на движение, извън пътното платно. 
Изпробвана с техническо средство за наличие на 
алкохол, като индикацията отчита  0,59 промила в 
издишания въздух, взета кръвна проба за химиче-
ски анализ. Настанена в МБАЛ Добрич с фрактура 
на два шийни прешлена, без опасност за живота. 
По случая  е образувано досъдебно производство.

Полицейска проверка в Оброчище
На 19 септември, около 12:15 часа в с. Оброчище, 

обл. Добрич е спрян за проверка лек автомобил 
„Сеат”, с добричка регистрация, управляван от И.И. 
(46 г.) от с. Оброчище. При извършена проверка в 
информационните масиви на МВР е установено, че 
на водача му е наложено наказание лишаване от пра-
во да управлява МПС. С полицейска мярка за срок от 
24 часа И.И. е задържан в РУ МВР Албена. По слу-
чая е образувано бързо полицейско производство.

Пътно произшествие в Балчик
На 25 септември, около 22:00 часа е получено съ-
общение за възникнало ПТП по ул. „Струма” в град 
Балчик. На място е установено, че лек автомобил 
„Алфа”, с добричка регистрация, се е блъснал в 
търговски обект. При извършената проверка с тех-
ническо средство за употреба на алкохол, цифрова-
та индикация отчита наличието на 2,32 промила в 
издишания от водача въздух. От настъпилото ПТП 
са пострадали водачът на автомобила С.В. (32 г.) от 
град Балчик, който е с натъртвания и пътникът в 
автомобила В.Н. (30 г.) от град Балчик, който е с 
фрактура на три ребра. По случая е образувано до-
съдебно производство по описа на РУ МВР Балчик.

ПТП до с.Стражица
На 23 септември, около 06:00 часа е получено съ-
общение за възникнало ПТП по главен път I-9, пре-
ди разклона за с. Стражица, общ. Балчик. На място 
е установено, че лек автомобил „Опел”, с добри-
чка регистрация, управляван от И.И. (23 г.) от град 
Добрич, поради движение с несъобразена скорост, 
напуска пътното платно и се преобръща в крайпът-
на нива. Вследствие на инцидента е пострадал во-
дачът, който е настанен в МБАЛ „Св. Ана” в град 
Варна, с хематом на главата, травма на бяло дроб 
и повърхностни рани, без опасност за живота. По 
случая е образувано досъдебно производство.

Малка, но съдържателна 
книжка за “Русалка”

Иван Радев е известен 
на балчиклии като умел 
стопански ръководител в 
СМК Добрич, „Комунал-
ни услуги”, СП „БКС” и 
ОП „Амбалаж”.  
Родом е от с.Фрикацей, 

Тулчанско. След Крайов-
ската спогодба от 1940 г. 
семейството му се изселва 
в днешното село Змеево. 
Той увлекателно и с много 
обич разказва за неволите 
на преселниците от Се-
верна Добруджа, за сил-
ната им жажда да оцелеят, 
което е тема в книгите му 
„По следите на минало-
то” /2009/; „Село Змеево, 
Балчишко. Минало и на-
стояще”; „Екобъдеще, сът-
ворено от добруджанци” и 
„Добруджа си остава за-
винаги неразделна част от 
нашето минало”.
Иван Радев е носител на 
званията: „Заслужил кра-
евед и родоизследовател”, 
удостоен от БГФ „Родоз-

нание” и „Общественик 
на годината”, удостоен от 
Община Балчик и вестник 
„Балчишки телеграф”.
Пред читателите в библио-
теките в Балчик и Добрич 
вече стои новата книга на 
Иван Радев – „Строител-
ният квартет на „Русалка 
– 2”, посветена на строи-
телството на този своеоб-
разен черноморски курорт 
в Добруджа.
Можете да я прегледате и 
вярвам ще я прочетете, за-
щото предизвиква интерес 
с описаните събития и ре-
ални хора – строители на 
туристическия комплекс 
„Русалка”, сред  които 
Иван Радев е от водещите. 

Маруся КОСТОВА


