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„Омаж за Балчик”има цената на едно 
приятелство и цената на един дълг към родния 

град 

 Откога познава-
те д-р Димитър 
Станков,чийто текст, 
посветен на Балчик, 
вглъбихте чрез речи-
татив в музикалното 
произведение „Омаж-
заБалчик”? 
Ние с Митко се знаем 
още от ученическите го-
дини, когато свирихме в 
гимназиалния духов ор-

кестър.
Той споделяше много 
с мен, макар да беше 
по-малък. Свиреше на 
тромпет, а аз на баритон. 
Имаме снимка от 24 май 
пред чешмата до чита-
лището, която ще Ви из-
пратя за вестника. 
Как се стигна до иде-
ята точно ти да проче-
теш текста на „Омаж за 
Балчик”? Митко замина 
за Германия. Нашето 
приятелство продължи, 
често се виждахме, тъй 
като аз имах много пред-
ставления в различни 
немски градове. Когато 
играя в Берлин, Митко 
винаги е на моите пред-
ставления.Той ми прави 
задължително програма 
за разглеждане на гер-
манската столица, която 
познава детайлно добре.
Той е моят гид, защото 
може да разкаже за вся-
ка една сграда, улица, 
плочка… Запознава ме 

с всички значими исто-
рически места. Митко е 
невероятен събеседник. 
Обиколките ни завърш-
ват с приятни вечери, по-
черпки, весели моменти, 
незабравими мигове. 
Вие обединявате с Ми-
тко своята обич към 
Балчик в този„Омаж”, 
нали? 
Това, което Балчик е дал 

и на двамата, го въплъ-
тихме в този омаж, чи-
ято музика е на маестро 
Нелко Коларов. 
Защо Балчик, Каварна, 
Българево и Гурково те 
смятат за свой?
През първите ми 3 го-
дини сме живели в Гур-
ково и Балчик, когато 
моите родители  рабо-
тили в помпената стан-
ция и строели къщата 
ни в Българево. След 
8-ми клас отново бях в 
Балчик- в Гимназията. 
Една година от казарма-
та бях също в Балчик и 
след като не ме приеха 
във ВИТИЗ, работих, по 
препоръка на Жоржета 
Джилянова, една година 
като възпитател в Гимна-
зият. Бях колега на моите 
учители! 
Израснах в самодейния 
театрален колектив на 
читалището с неверо-
ятните, интелигентни 
театрали Георги Костов, 

Петя Петкова, Жоржета 
Джилянова, ЖороАне-
щев, Стефан Джилянов, 
Христо Войчев, Емилия 
Иванова, Здравка и Пла-
мен Банчеви. 
Какво още си спомняте 
от своите балчишки 
години? 
Роден  съм в Каварна. 
До Осми клас учих в 
Българево, а след това 
в Гимназията в Балчик 
и когато започна да се  
чува моето име,имаше 
шеговит спор,откъде 
съм всъщност аз и каква 
е връзката ми с Балчик, 
Каварна, Българево и 
Гурково. Родителите ми 
са работили в помпената 
станция и на Гурково и 
аз съм живял и там. Кога-
то гостувах, по покана на 
кмета–Тодор Георгиев, 
бабите в Гурково бърза-
ха да споделят, че аз съм 
проходил там. Аз не деля 
селищата.Всичко е едно-
нашата прекрасна и при-
казна Морска Добруджа! 
Балчик ми е дал много 
за израстването ми като 
юноша и като актьор в 
самодейния театър. 
Кои роли си изиграл в 
Балчик? 
Първата ми роля беше 
на крадец от „При-
ключения на тавана”от 

Рада Москова. Партни-
рах си със Здравчето 
Банчева, с Женя,с Ал-
бена Ташкова и други 
деца,защото това беше 
детско-юношески ко-
лектив, с режисьор Мар-
гарита Тихинова. След 
това влязох в големия 
самодеен колектив на 
читалището, където пър-
вата ми роля беше във 
„Всяка есенна вечер”от 
Ив.Пейчев,отново с ре-
жисьор Маргарита Тихи-
нова. Заедно с Огнян Ла-
тев бяхме тайни агенти, 
при големите балчишки 
артисти Георги Костов, 
ЖороАнещев, Христо 
Войчев, Петя Петкова. 
След това играх Павлин 
в „Българи от старо вре-
ме”, постановка на Йо-
сиф Венков. Помня тре-
петните сцени с Емилия 
Иванова и артистите, от 
които се учих. Помня 
Митьо Стружката, Ма-
рия Миркова и все из-

дигнати и интелигентни 
хора, които виждаха у 
мен тяхното театрално 
продължение. Предста-
вихме се на всички ре-
гионални и национални 
фестивали. Балчишкият 
театър беше решено да 
представя България на 
всички международни 
фестивали през следва-
щите четири години. 
Бяхте ли с театъра в 
Япония, Индия, Гър-
ция, Дания?  
За съжаление - не. На 
моето място дойде Ве-
ско Романов, а аз оти-
дох в родната казарма. 
Беше ми мъчно и си 
казвах:„Как може спор-
тистите от казармата да 
се състезават в чужби-
на, а артистите-не. Явно 
спортното министерство 
бе по-силно от културно-
то и моята мечта бе нере-
ализуема. 
След като се уволних 
от казармата, с Жоро 
Анещев направихме 
към Младежкия дом в 
Балчик една постанов-
ка - „Щурци в студено 
време”от Г. Крумов, по 
идея на Тихомир Та-
чев, който ръководе-
ше клуб„Фантастика и 
прогностика”, както и 
спектакъла „Тя и Той“.
Кои спомени често из-
виквате в съзнанието си? 
И аз, и моите съучени-
ци, с умиление помним 
разходките по„Ехото”, 
по „Дамбата”, до „Дво-
реца”, изпълнени с 
младежки вълнения, 
любовни трепети и сме-
ли мечти. Този спомен 
стои съхранен и често го 
споделях с Митко, кога-
то съм ходил в Берлин, 
по едно време и по два, 
три пъти в годината. Съ-
буждахме двамата тези 
спомени. Когато Митко 
ми се обади, че е готов с 
текста на „Омажа”, че е 
говорил с Нелко Коларов 
за музиката и ме попита 
каква ще е цената на из-
пълнението от моя стра-
на, аз му отговорих, че 
цената е цената на едно 
приятелство и на един 
дълг към любимия град. 
После Нелко се обади, 
че е готов с музиката, 
аз отидох във Варна и в 
звукозаписното студио 
на кукления театър запи-
сахме „Омаж за Балчик”.   
Разбирам, че обожаваш 
музиката, а харесваш 
ли текста на „Ома-
жа”? 
И музиката, и текста, 
харесвам абсолютно.
Текстът плуваше по въл-
ните. Не гонеше някаква 
рима, а имаше някакъв 
вътрешен ритъм. Напом-
няше ми стила на Артюр 
Рембо. Аз чувах все едно 
сблъсъка на вълните със 
скалите, този танц и тази 
пяна, която е като бале-
рина в бяло. 
Поддържаш ли постоян-
на връзка с Балчик?

Актьорът Николай Урумов пред в.”Балчишки телеграф” 

Моята връзка с Балчик 
продължава в ежегод-
ните срещи през лятото 
със съучениците ми от 
гимназията.Тази година 
се навършват 40 години 
от завършването ни и 
живот и здраве, надявам 
се всички да се съберем. 
Знаеш ли, ние, момчета-
та, като че ли сме „попо-
раснали“ малко, но сме 
съхранили онази непри-
нудена хлапашка лудост, 
а  момичетата ни като 
че ли са се консервира-
ли, те са все така кра-
сиви, нежни и сияещи! 
Последната ми среща с 
Балчишката публика бе 
по покана на кмета г-н 
Николай Ангелов, кой-
то откупи спектакъла 
„Мъжка Задушница” по 
книгата „Видрица”от 
Поп Минчо Кънчев и тя 
остави много траен спо-
мен у всички зрители в 
Деня на народните бу-
дители миналата година. 
Получих много поздрав-
ления и много ценна 
похвала от моя колега и 
приятел-Красимир Ран-
ков. Благодаря на кмета 
и на секретаря на чи-
талището       – Пламен 
Банчев,за предоставени-
те условия Русенският 
театър да изиграе тази 
моя постановка. 
В кой театрален афиш 
на София можем да ви-
дим твоето име сега?  
В момента репетирам в 
Народния театър, къде-
то съм на щат. Изпъл-
нявам роля в спектакъл 
по последния роман 
на Иван Вазов –„Нова 
земя”, постановка Бина 
Харалампиева. Пак там 
играя в „НеоДачници“по 
М.Горки. Играя в спек-
таклите „Сюрприз”по 
Чудомир, „Страхотни 
момчета“ и „Бай Ганьо“ 
в Младежкия театър. Иг-
рая в „Името“и „Прощал-
на вечеря“ в Сатиричния 
театър,“Мръсното ко-
пеле“ в Театър „Сълза 
и смях“и др. Режисирах 
„Суматоха”от Й. Радич-
ков в Русенския театър, 
която е с 4 номинации 
за тазгодишните награди 
„Златен кукерикон”, кои-
то се дават за най-добри 
комедийни и сатирични 
спектакли. Надявам се 
да гостуваме и в Балчик. 
Къде ще посрещнеш 27 
март 2021г.? 
Трябваше да играя 
„Сюрприз“ в Младеж-
кия театър, но поради 
локдауна ще посрещна 
27 март–Международ-
ния ден на театъра, ре-
петирайки на сцената на 
Народния театър. Бла-
годаря на д-р Димитър 
Станков и на маестро 
Нелко Коларов, че на-
правихме един духовен 
паметник–„Омаж за Бал-
чик”, с който се гордея. 

Интервю:
Маруся КОСТОВА

Гимназиялният духов оркестър на Балчик. 
                                                                      Фотоархив: Николай Урумов 

Изслушах с удоволствие 
„Омаж за Балчик”! Хареса ми!
Понеже думата “омаж” 
(или “оммаж, както е в 
речника) не ми беше из-
вестна, първо се запознах 
със значението ѝ. И така 
си обясних тържестве-
ността и “тежестта” на 
музиката, защото като 
обикновен слушател, на 
места ми се стори малко 
натоварваща. И единстве-
ното, което мога да кажа 
само е, че музиката там, 
където актьорът чете те-

кста, малко го заглушава. 
Една идея по-тиха, би поз-
волила да се чуе той по-
ясно ! Но тъй като не съм 
нито музикант, нито поет, 
още повече режисьор, съм 
сигурна, че всичко е дос-
татъчно професионално 
направено ! Поздравления 
за екипа!

Радка ПЕТРОВА
С.Оброчище, 

Община Балчик

Здравейте, редакция !

Получавам вестник „Балчишки телеграф” 
регулярно по Интернет като абонат. 
Чрез вестника получих линк и възможността 
да чуя „Омаж за Балчик“. Впечатляващ е, не 
само с тържествеността, която наслагва, а и с 
дълбочината, до която достига.
С благопожелания за здраве и устремност 
на екипа на редакцията и екипа, създал този 
изключителен омаж за Балчик! Градът Ви го 
заслужава!

Недялко ИЛИЕВ
Плевен

В музиката не съм много 
силен, но мисля, че тя се 
покрива добре с текста. А 

текстът ми харесва. Хубав е!
Случи се така, че между 
последното ми посещение 
в Балчик като инструктор-
леководолаз през далечна-
та 1975 (тогава посеще-
нието беше откъм морето) 
и последното - от август-
септември 2020/времето 
на МФ „Българско на-
следство”/ по балчишкото 
крайбрежие са настъпили 

много промени, които 
предизвикаха у мен про-
тиворечиви чувства. 
Единственото, което при-
ех на 100% и като ехо на 
моя Балчик беше статуята 
на капитан Кощи.

 Но...какво да се прави!? 
Tempus fugit казвали древ-
ните римляни.

ДРУГОТО МОРЕ

               Една вечер полъхна
                    от морето на миди…
                                                      Иван Радоев

Вече вечер не лъхва
от морето на миди,
бризът връща и носи
дъха на пари,
друго време дойде,
нещо, там, си отиде,
фарът вече не  праща
инфарктни вълни.
Рано сутрин и
в късната вечер на плажа
ден и нощ палят
и гасят звезди,
само няма черупки
на миди в пейзажа
след прибоя среднощен
както преди.
Някой плажа открадна.
Пристъпват хотели,
поглъщат човешки
и птичи следи,
прегръща бетонът
рекламно-панелен,
дюни на влюбени
непощадил.
Търпи то! До есен!
Когато Бореят
безмилостно кича
на суетите ще помете,
то пак се превръща
до другата пролет
в моето, старото
 Черно море!

Адриан Василев
Русе


