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Чешмата в средата на 70-те години на миналия век.  Фото: арх. Емил ДАСКАЛОВ
В миналото в нашия град Балчик е имало множество обществени чешми. Поради

сложния геоложки строеж и свлачищните процеси тези чешми често са губили своя-
та вода, а в случаите, когато са пресъхвали напълно, са били изоставяни и при ново-
появилите се извори са били изграждани нови градски чешми. Затова днес са ни
известни местата на повече от 20 чешми, които са съществували по различно време в
Балчик.

След построяването на дренажната галерия през 90-те години на 20-ти век, с цел
защита на града от свлачища, значително количество от подпочвените води беше
уловено и отведено по безопасен начин в морето. Това доведе до намаляване на
дебита на изворите, захранващи чешмите и до пресъхване на някои кладенци. От
малкото все още работещи чешми, две имат плочи с епиграфски надписи. Първата от
тях се намира в Гемиджи махала, само на 100 метра от входа на Възрожденския
комплекс в южна посока. Тя е известна на балчиклии под името Голямата чешма.

От всички балчишки чешми това е единствената чешма с три чучура (средният, от
които беше откраднат преди двадесетина години и все още не е възстановен). Стъпила
направо на тротоара на главната улица, Голямата чешма има правоъгълна фасада с
ширина около 180 см и височина около 220 см. Фасадата е изработена от местен дялан
варовик. Украсена е с тясна, изпъкнала пиластърна рамка, която я обикаля от три
страни, окантена е с корнизен профил и отдолу завършва с база. Покривната плоча
завършва с леко наддаден корниз със семпъл детайл. Отляво и отдясно чешмата е
ограничена от подпорни зидове. Като по чудо са запазени и петте оригинални корита от
балчишки камък. Лицето на чешмата е обърнато на изток към улицата. На голяма
височина в средата на фасадата е разположена мраморната плоча с възпоменателния
надпис на османо-турски език, с изпъкнали букви. Нишата за плочата също е окантена
с декоративен корнизен профил.

Плочата с епиграфския
надпис.                 Илюстрация:
арх. Емил ДАСКАЛОВ

Според проф. Петър Ми-
ятев от четириредовия над-
пис узнаваме, че благодаре-
ние на Ахмед ага, Хаджи
Мустафа ага и още някои ме-
стни жители, през 1275=1859
г. чешмата е била поправена
и възстановена, за да обслу-
жва с животворната си вода
жителите на Балчик. Профе-
сорът нарича чешмата Геми-
джимахаленска, а в бележка
под страницата уточнява, че

Голямата чешма.
Илюстрация: арх. Емил
Даскалов

Освен със събирането и
систематизирането на све-
дения от многобройни из-
точници, арх. Даскалов да-
ва своя неоценим принос
за опазването на култур-
ното наследство на града
ни чрез богатия илюстра-
тивен материал, приложен
в изследванията му.

Черно-белите снимки ни
дават добра представа за

вида и състоянието на чеш-
мите в Балчик в средата на
70-те години на миналия
век и пазят спомена за мно-
го чешми, които вече не съ-
ществуват.

Но най-голям интерес от
професионална гледна точ-
ка представляват архитек-
турните заснемания на три
от чешмите с плочи с епиг-
рафски надписи.

Горчивата чешма.
Фото от архива на Кино-фото клуб “Балчик”

На по-малко от 300 м в
източна посока от Голяма-
та чешма, надолу по стръм-
ния склон, се намира вто-
рата, все още работеща че-
шма, със запазена възпоме-
нателна плоча с епиграфс-
ки надпис. Днес тя е извес-
тна на балчиклии като Гор-
чивата чешма. С лице обър-
нато на юг, изработена от
дялан камък, Горчивата че-
шма е много сходна по
формата и украса с Голя-

не може да даде цялостен пре-
вод на текста, защото сним-
ките му от плочата са били
несполучливи.

Цялостен превод отново
намираме в непубликувано-
то досега изследване на арх.
Емил Даскалов, озаглавено
“Чешмите в Балчик”. Инте-
ресното в случая е, че той съ-
що нарича чешмата Гемиджи
чешма, което означава, че се-
гашното наименование – Го-
лямата чешма се е появило ед-
ва преди около 30 години.

Преводът на надписа гла-
си: „На Ахмед ага и хаджи
Мустафа ага браво!Те ста-
наха причина да започне по-
правката на тази чешма.
Останалото население пос-
ледва имама Али ефенди
Муезил, като раздаде без-
платно сладката вода (се-

бил).На следната дата по
стар стил той предложи
(водата) за пиене от жадни-
те души. Водата на живота
(аб хаят) от Балчик стана за
жадните общо достояние
(селсебил). Съставих и дру-
га дата стар стил за жадни-
те души. (В чест на Алаха
водата на чешмата стана об-
що достояние за жадните
души.) 1275=1859 г.себил
– безплатно раздаване ; аб
хаят – безсмъртна вода, во-
да на живота; селсебил – об-
що, безплатно раздаване.

Сложността на османотур-
ския език и поетичността на те-
кста очевидно са затруднили
неизвестния преводач. Пред-
ложеният превод не звучи убе-
дително на съвременен българ-
ски език и има нужда от доу-
съвършенстване.

мата чешма. Това не е изне-
нада, защото и двете чеш-
ми са изградени през една
и съща година и по-всяка
вероятност майсторите-ка-
меноделци са били същите.
И тук откриваме тясната
изпъкнала пиластърна рам-
ка, която обикаля фасадата
от три страни, а отдолу за-

вършва с база. Височината
е същата като при Голяма-
та чешма – 220 см, ширина-
та е малко по-малка – 110
см. Атиките (горните за-
вършеци) на двете чешми
са идентични, като извест-
ни разлики се забелязват
при формата на декоратив-
ните корнизни профили.

Обемното тяло на Горчива-
та чешма е заградено отля-
во и отдясно с подпорни зи-
дове, а в оригиналния си
вид четирите корита, които
са се преливали едно в дру-
го, са били изработени от
балчишки камък (както се
вижда от снимката). През
годините на социализма че-

шмата е била многократно
отремонтирана. Коритата
са били подменени, на под-
порните зидове е добавен
каменен корниз. Няколко
пъти е бил подменян и чу-
чурът на чешмата. Доказа-
телство за един от тези ре-
монти откриваме в надписа
на възпоменателната плоча.

Плочата с епиграфския
надпис.

Èëþñòðàöèÿ: àðõ. Емил
ДАСКАЛОВ

Проф. Петър Миятев
Проф. Петър Миятев спо-
менава, че по време на посе-
щението му в Балчик, над-
писът е бил на син фон, изб-
леднял от времето и предла-
га следния превод на текста:
„Създателят на добри дела
Бьоджекзаде хаджи Ибрахим

ага, нека Бог го спомене ме-
жду благодетелите (да го
впише в книгата на благоде-
телите), построи отново
двучучурна (чатал) чешма.
Вземи кипчака, пий водата
заради всички в страната и
се моли. 1275=1859 г.”

Под страницата уважа-
ваният учен добавя следна-
та бележка: “На дадената
тук фотоснимка чешмата е
само с един чучур. През
юни 1954 г. те бяха два.”
Както става ясно от надпи-
са, а и от бележката, в ори-
гиналния си вид чешмата е
имала два чучура и между
първото и второто посеще-
ние на научната експедиция
от БАН в Балчик (1954-

1955), един от чучурите е
бил премахнат. Чешмата е
известна със своя често
променящ се дебит. През
определени периоди от
време, водата приижда с
толкова голяма сила, че чу-
чурът я изхвърля извън ко-
ритото и затова това е един-
ствената чешма в нашия
град, на която има изгра-
ден преливник. (В минало-
то преливникът е бил пок-
рит с метален капак, който
днес липсва, но може да бъ-
де видян на снимката.)

В други случаи чешмата
губи своята вода и почти
пресъхва. По всяка вероят-
ност в такъв период на без-
водие, когато водата не е до-

стигала, за да захранва и
двата чучура е било взето
решение за премахване на
единия от тях. Силно про-
менливият дебит е причина
за лошите питейни качества
на водите на тази чешма, от-
където идва и името и – Гор-
чивата чешма. Арх. Емил
Даскалов също дава превод
на текста от плочата: „ Пос-
троена от създателя на доб-
ри дела Бюджекзааде хаджи
Ибрахим ага.

Да се отбележи в неговата
книга като благодетел (кни-
гата на благодетелите).(Той)
построи отново Чатал чеш-
ма (двучучурна).Вземи то-
ва и пий водата и се моли за
семейството му.”

Горчивата чешма.
 Илюстрация: арх. Емил ДАСКАЛОВ

Преводът, цитиран от арх. Даскалов, значително отстъпва по-своята
поетичност и издържаност на превода, предложен от проф. Миятев, но тези
малки недостатъци се компенсират от поредната забележителна илюстрация,
изготвена от софийския архитект.

арх. Велин НЕЙЧЕВ

Чешмата в средата на 70-те години на миналия
век.               Фото: арх. Емил ДАСКАЛОВ

 На стотина метра от изто-
чния вход на дренажната га-
лерия, от долната страна на
пътя, който минава край ав-
тогарата и води до кв. “Левс-
ки”, в непосредствена близост

до бившата билкарница се на-
мира последната балчишка че-
шма с възпоменателна плоча
с епиграфски надпис – Ибря-
мовата чешма. Днес тя е пре-
съхнала, като основна причи-

на за това е дренажната гале-
рия, която е уловила водите
на нейния извор.

С архитектура много схо-
дна с тази на Голямата и Гор-
чивата чешма, обемното тя-
ло на Ибрямовата чешма е
изработено от едроразмер-
ни, дялани варовикови пло-
чи. П-образна пиластърна
рамка окантва главната фа-
сада, обърната на юг към мо-
рето, а над рамката ляга
профилирана корнизна ка-
менна плоча, леко наддаде-
на навън. Чешмата има един
чучур. Вляво от него на ви-
сочина около 90 см над ко-
ритото е разположена ниша
(пезула) с размери 20/20 см,
предназначена за поставяне

на тазче (кипчак) за пиене.
За разлика от останалите че-
шми в Балчик, при Ибря-
мовата чешма подпорната
стена е развита едностран-
но. Тя предсавлява триде-
лен зид с голяма дължина
(около 27 м), развит вляво
от чешмата. Структурата на
зида е изградена от две вер-
тикално поставени каменни
плочи и една хоризонтално
поставена по между им. По-
дпорната стена е увенчана с
каменен корниз по цялата си
дължина. В миналото дълга
редица от корита, прелива-
щи се едно в друга са били
подредени покрай зида.
Днес са запазени само някол-
ко пред главната фасада.

Плочата с епиграфския
надпис. Илюстрация: арх.
Еми л ДАСКАЛОВ

И тук, както при останали-
те чешми, най-интересната
част от декорацията предста-
влява плочата с епиграфски
надпис. Плочата на Ибрямо-
вата чешма има размери 63/

93 см, което я прави най-голя-
мата в Балчик. Изработена е
от бял мрамор с релефно из-
пъкнали букви. Нишата за
плочата е окантена с корнизан
профил, а надписът е шест ре-
дов на син фон.

При посещението си в
Балчик през 1954 г., проф.
Петър Миятев прави сним-
ки на чешмата и дава следе-
ния превод на текста: 1. Об-
ладателят на благодетели и
великодушие, който е от бла-
городните семейства на Бал-
чик, 2. Харджизаде Ибрахим

ага, изразходва (големи) бла-
га 3. В памет на загиналите
(за вярата); Той направи тоя
недовършен извор 4. (И) не-
ка жадните пият и помнят по-
следователите на доброто. 5.
С калем записах като по во-
да датата ( на построяването
на чешмата). 6. Нека бъде
жив тоя любим човек (бла-
годетелят). Пий чистата во-
да от чешмата. (Тия думи са
отправени към минувачите.)
1271=1855 г. Сходен превод
откриваме и в непубликува-
ното досега изслядване на

арх. Емил Даскалов, озагла-
вено “Чешмите в Балчик”: –
Обладателят на благодетел и
великодушие, който е от бла-
городно балчишко семейст-
во – Харачзааде Ибрахим ага
изразходва (големи) блага –
В памет на загиналите (за вя-
рата) той направи тоя недо-
вършен извор – Нека жад-
ните пият и помнят последо-
вателите на доброто. – С ка-
лем записах като по вода да-
тата – Нека бъде жив тоя чо-
век, пий бистрата вода от че-
шмата. 1271=1855 г.

Като син на събирач на пого-
ловния данък – харач, Ибра-
хим ага очевидно е бил много
богат, за да може да си позволи
построяването на толкова го-
ляма чешма. Замислена и изг-

да разрушат не малка част от
основното тяло на чешмата.

Критичното състояние изис-
ква спешен ремонт и тук от го-
ляма полза се явява архитектур-
ното заснемане направено от арх.
Емил Даскалов в средата на 70-
те години на миналия век. Бла-
годарение на него чешмата мо-
же да бъде възстановена в автен-
тичния си вид. Най-тежкият про-
блем с липсващата плоча също е
решим, защото плочата се е съх-
ранила в частна колекция в Бал-
чик.От доста време Ибрямова-
та чешма очаква своя нов “бла-
годетел”, който трябва да бъде
търсен между отговорните инс-
титуции в нашия град. В заклю-

чение можем да кажем, че общо-
то състояние на чешмите в Бал-
чик е лошо. Фасадите са изпочу-
пени, липсват чучури и корита.
Водата на някои от чешмите е
пресъхнала, други са свързани с
водопроводната мрежа, но въп-
реки това не функционират.
Днес градската чешма няма та-
кова обществено значение, как-
вото е имала в миналото, но това
не ни освобождава от задълже-
нието да обърнем по-голямо
внимание на този проблем. Осо-
бенно в случаите, когато чеш-
мите са строени през периода на
нашето Възраждане, а такива са
всички запазени чешми в Бал-
чик.            арх. Велин НЕЙЧЕВ

радена като обществено досто-
яние, днес чешмата е заобико-
лена с висока ограда. Плочата с
епиграфския надпис липсва, а
за да я свалят без да я повредят
на крадците им се е наложило

Плочата на Ибрямовата чешма.
Фото: арх. Велин НЕЙЧЕВ
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