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Храмът на  Богинята
майка - Кибела в Балчик
бе обект на посещение и
обсъждане на 7 декември
2013 г.от група, сформи-
рана във Фейсбук със съ-
щото име. В Историчес-
кия музей на Балчик дой-
доха 12 запалени в хобито
си млади  хора, които  с
удоволствие  изслушаха
директора на ИМ Балчик
Радостина Енчева.  Тя раз-
каза как през април 2007
г., при строителни работи
в близост до градската ба-
ня и пазара в Балчик баге-
рът попада на антична ре-
лигиозна сграда. Разкоп-
ките на двама специалис-
ти от РИМ Варна /Игор
Лазаренко и Елина Мир-
чева/, от ИМ Балчик /Ра-
достина Енчева/и на Ни-
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Фейсгрупа с  представители  от  цяла България  прояви интерес  към
презентацията на Радостина Енчева, директор на ИМ Балчик за откриването
на Храма на Кибела.                                                            Фото: М. КОСТОВА

колай Шаранков от СУ
„Св.Кл.Охридски” доказ-
ват, че това е най-добре за-
пазеният досега храм на
Кибела - Великата майка
на боговете. Всички бал-
чиклии едва сега науча-
ват, че под тях има голям
античен  град и такива
сгради като храма на Ки-
бела са съвсем естестве-
но присъстващи в бита и
културата на хората, жи-
вели по тези места. А то-
ва са древните цивилиза-
ции на траки, гърци, рим-
ляни, славяни, българи,
турци , румънци .

Постройката на храма
е  правоъгълна, с  площ
93,5 кв.м. като размерите
на дългите стени 11.40 м.,
а на късите страни  8.70
м. Състои се от преддве-

рие и централна част, а
пред южната стена е имал
4 стъпала. Има използва-
ни елементи в колоните
и фронтоните от Йоний-
ския и Дорийски стил.
Почти всички намерени
в него статуи са на Кибе-
ла. Тя е облечена в дълъг
хитон и химатион, седна-
ла е на трон и държи тим-
пан в  лявата ръка.  При
четири от  намерените
статуетки в скута на бо-
гинята е легнал лъв. Бо-
гинята от основната ста-
туя в храма е облечена в
дълъг хитон, с преметнат
през лявото рамо и скута
химатион. Тя е седнала
на трон. В дясната си ръ-
ка държи фиала, а в лява-
та  леко изнесена встра-
ни, вероятно е държала

жезъл. Лъвът,  толкова
стар символ, е клекнал от
дясната страна на трона.

В интересна презента-
ция  директорът на ИМ
Балчик Радостина Енчева,
представи пред любопит-
ната Фейсгрупа  какво е
открито и с колко труд.

В храма са открити 27
изцяло или почти изця-
ло запазени надписа  и
няколко по-малки фраг-
мента. Всички текстове,
с изключение на един, са
на гръцки език. Най-ран-
ните надписи  са от  III
в.пр.Хр.  Най-късният
текст е и единственият на
латински език, датиран е
в първата четвърт на IV
в. Надпис от I в. инфор-
мира за богато дарение,
включващо  посвещава-
не на статуи и релефи,
украсяване на светили-
щето и издигане на пок-
рита  колонада.Много
компетентно и бързо с
надписите се е справил
ученият от СУ „Св.Кл.Ох-
ридски” Николай  Ша-
ранков - изрази възхище-
нието си Р.Енчева.

На храма били дарява-
ни и имоти, лозя, работил-
ници и сгради, които се от-
давали под наем и с полу-
чените приходи се орга-
низирали празниците на
богинята. Научаваме и за
наличието на  храмови
роби, както и за архив от
документ, където подро-
бно са вписани всички да-
рения. Най-дългият дек-
рет е посветен на тракие-
ца Мокапорис, назначен
от цар Реметалк I за стра-
тег, който подпомагал Ди-
онисополис  /гръцкото
име на дн. град Балчик /в
мирно време и във вой-
ната “срещу  общите от-
въддунавски врагове”.

Сред документите, на-
мерени  в храма,  има
списъци  на  жреци  и

служители на  Кибела.
Религиозното  сдруже-
ние празнувало нейния
култ на първо число от
всеки месец. Основни-
ят  празник на  Кибела
бил честван от полиса /
града/  през месец тав-
реон /пролетните месе-
ци/. От надпис научава-
ме и за друг неин праз-
ник, в който участвали
само жени, които съби-
рали цветя, организира-
ли шествие и извършва-
ли жертвоприношения.

Храмът бил разруша-
ван неколкократно. Опо-
жарен е през 378 г., заед-
но с десетки други сели-
ща в Мизия и Скития, раз-
грабени от готите, които
две години по-рано се за-
селили в тези области в
качеството им на римс-
ки федерати. Потвържда-
ват го и най-късните мо-
нети, открити под пласт
въглени и начупени кере-
миди в наоса. Върху тях
са ликовете на императо-
рите Валентиниан I (364-
375) и Валенс (364-378).
След този погром храмът
не е възстановяван. През

V или  VI в. значителна
част от сградата е разгра-
дена до нивото, на което
е запазена до днес. През
544-545 г. храмът е ударен
от морска вълна и го за-
сипва земна маса, която
се е свлича от североиз-
ток. Природното бедст-
вие запечатва храма за 15
века, за да бъде открито и
съхранено за гордост на
Балчик и България.

С тези мисли фейсбук-
групата, водена от Анто-
анета Георгиева /София/
и Костадин Димов /Бур-
гас/изрази желание да по-
могне с каквото  може,
най-малкото с информа-
ция и реклама, за да се на-
мерят патриотично нас-
троени инвеститори, ко-
ито да върнат значимост-
та на храма на Кибела ка-
то световен музей. Мно-
го се надяваха на присъ-
ствието на Валерия Фол
и Георги Мишев от Пло-
вдив, които са много ве-
щи  в тази историческа
материя. Важно е и гла-
суването на истински за-
конодателен документ за
културно-историческото

наследство у нас, иначе
ще гледаме  завистливо
турците и гърците, които
с едно камъче възвръщат
историческата памет, ле-
гендите тръгват и правят
културен,  религиозен,
исторически и какъвто
друг искате туризъм.

Вечерта в хотел-рес-
торант „Балчик”, посве-
тена на Кибела, млади-
те превърнаха в карна-
вал, като всички жени
бяха облечени като бо-
гини,  а К.Димов  като
Диоген с лампата, кой-
то осветявал пътя си в
търсене на човека.”Хо-
ра много, човеци  мал-
ко”,  „За да  причиниш
мъка на завистниците,
трябва да си в добро на-
строение”-  афоризми
на Диоген. Умеят да се
веселят младите, да са в
добро настроение и то-
ва им подхожда. Че не
са безразлични, а съп-
ричастни към идеята за
съхраняване и  пълно
реставриране на храма
на Кибела, е повече от
похвално.

Маруся КОСТОВА

Таня Георгиева, Костадин Димов и Антоанета Георгиева - богини и Бог на
карнавал в р-т “Балчик” на 7.12.2013 г.                               Фото: М. КОСТОВА

Община Балчик под-
писа договор за безвъз-
мездна финансова по-
мощ с Агенцията за со-
циално подпомагане за
изпълнение на проект
„Център за настаняване
от  семеен  тип-ЦНСТ
Балчик“. Проектът  се
изпълни по Оперативна
програма “Развитие на
човешките  ресурси
2007-2013”, процедура
“Да не изоставяме ни-
то едно дете”  каза Ми-
тко Димитров, един от
пряко отговарящите  в
ОбА за този проект. На
нарочна  пресконфе-
ренция той обясни, че
Домът за социална по-
мощ на деца от Общи-
ната е завършен навре-
ме и ще започне да фун-
кционира през първото
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тримесечие на 2014 г.
Той  се намира  между
бл.39 и 36 в ж.к. „Балик”
Балчик и стартът за не-
го  е гласуван  своевре-
менно от ОбС. Общата
площ на ЦНСТ е 1150
кв.м.,  а  застроената  е
507.5 кв.м.

Срокът за изпълнение
на  проекта беше 13 ме-
сеца, а общата му стой-
ност -  136 626,70 лв. е за
1 година, след което та-
зи социална дейност ще
бъде делегирана от дър-
жавата. Основната целе-
ва група ще бъде от 14
деца, от които 12 в мо-
мента  са настанени  в
специализирани инсти-
туции (ДДМУИ) и са ли-
шени от родителска гри-
жа. За тях е установено,
че е невъзможно да бъ-

дат върнати в семейст-
вата си или да бъдат на-
станени  при  приемен
родител,  защото  са  с
комплексни увреждания
и/или с хронични здра-
вни заболявания. Стре-
межът е тези деца  при-
оритетно да бъдат изве-
дени от институциите.
При необходимост  ще
бъдат  настанявани  по
спешност в Центъра за
настаняване от семеен
тип в Балчик до 2  деца с
увреждания от общно-
стта в града с цел  оси-
гуряване на  закрила на
помощ за преодоляване
на изолацията и за соци-
ална интеграция в обще-
ството. 12 деца ще дой-
дат от Дома в с.Круша-
ри, където са настанени
до отварянето на ЦНСТ

в Балчик. До  този мо-
мент на територията на
Община Балчик нямаше
изградена специализи-
рана институция за отг-
леждане на деца, лише-
ни от родителска грижа.
По тази причина, деца-
та, родом от Балчик, са
настанени в Дома за де-
ца с умствена изостана-
лост “Св. Николай Чудо-
творец” - с. Крушари”,
област  Добрич. Друга-
та целева група е персо-
налът, който ще бъде на-
ет да работи в центъра.
В него ще бъдат вклю-
чени, както служители,
идващи от закритите ин-
ституции, така и напъл-
но  нови за  системата
служители. С предимс-
тво ще бъдат приети на
работа, безработни ли-

ца, регистрирани в бю-
рото по труда. Персона-
лът, предоставящ услу-
гата, ще бъде от 13 чо-
века /всички ще преми-
нат през съответно обу-
чение/ - ръководител на
ЦНСТ, изпълняващ  и
длъжността «социален
работник», медицинска
сестра, 2 рехабилитато-
ри, 4 детегледачи, 4 са-
нитари,  психолог и  ло-
гопед.  Общата  цел  на
проекта е реализиране
на устойчив модел за де-
институализация на де-
ца с увреждания, наста-
нени в специализирана-
та  институция  в  град
Балчик - Център за нас-
таняване от семеен тип
обясни Димитрин Ди-
митров,  директор  на
Дирекцията, подготвила

проекта.  Специфични
цели: - Реализиране на
модел   за  качествена
грижа за децата с увре-
ждания,  ориентирана
към  индивидуалните
нужди на всяко дете и
гарантираща им живот
в среда,  близка  до  се-
мейната. - Прилагане на
модерни подходи за со-
циална работа от квали-
фициран и обучен пер-
сонал.  - Създаване  на
нова форма на социал-
на услуга в общността,
основана на професио-
налната оценка на нуж-
дите на всяко дете и ана-
лиз на ресурсите и въз-
можностите на средата
да защити в най-висока
степен правата и инте-
ресите на всяко дете.

Издръжката на едно

дете в  ЦНСТ  ще  бъде
650  лв./месечно.Дър-
жавната агенция по за-
крилата на детето има
официална  преценка,
че за децата трябва да
се открие точно такова
жилище,  наподобява-
що  семеен   дом  / три
спални  помещения,
дневна, коридор и ба-
ня/, а общите помеще-
ния са трапезария и ку-
хня, достъпни за всич-
ки.  За  12  деца ще  се
грижат 11 души, но ка-
чествено, и  то ще  си
струва усилията за та-
кива деца, пренебрег-
нати от природата и ня-
мащи семейство, на ко-
ето да разчитат  каза в
заключение  Димитър
Димитров.

/Б.Т./




