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Членове на Сдружение „Българско наследство“ Балчик, с председател г-жа Маруся 
Костова, бяха сърдечно посрещнати от бившия кмет на с.Шуменци г-жа Калина 
Михайлова, в храма на селото „Св.Георги“, чиято 25-годишнина се отбеляза тър-
жествено на 10 октомври 2020 г. с литургя от Н.В.Пр. Русенския митрополит 
Наум в съслужие със свещеници и иконом Михаил Михайлов, основоположник на 
храма. Сем.Калина и Михаил Михайлови, заедно с внучетата си Ния и Михаил, 
участваха във водосвта на VI  Международен форум „Българско наследство“ Бал-
чик, България, за което още дълго ще се говори. 
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По следите на балчишките Саръгьолци

Е, преди това отидохме 
до къщата с дърворезбите 
в с. Малък Поровец, но я 
видяхме отвън, защото не 
работеше за посетители. 
До с. Свещари, на площ 
около 6500 дка, се нами-
рат тракийски гробници- 
103 бр. но ние влязохме 
само в Тракийската цар-
ска гробница, построена 
през първата половина 
на III век пр. Хр., като се 
смята, че тук е погребан 
владетел от племето гети 
и се е казвал Дромихед. 
Гробницата е открита 
през 1982 г. от Мария 
Чичикова.  Посрещнаха 
ни многобройни релеф-
ни елементи, изобразя-
ващи религиозни сцени, 
възпроизвеждащи акт на 
обожествяване, с нужна-
та съхранена през векове-
те изящност, изпипаност, 
загадъчност, с уникално-
то присъствие на 10 жен-
ски статуи-кариатиди... 
Една символна врата, за 
да ни напомни за връзка-
та на живота и смъртта. 
Музейният работник от 
Исперих- г- жа Елена Ди-
митрова- изчерпателно и 
компетентно ни разказа 
за всички артефакти. 
С хляб и сол ни посрещна 
в с. Шуменци, пред църк-
вата „ Св. Георги“ /осве-
тена през 1995г./, Калина 
Михайлова, бивш кмет 
на селото, която участва 
в тазгодишния Между-
народен форум „Българ-
ско наследство” в нашия 
град като подреди в ТИЦ 
„Мелницата” прекрасна 
изложба от български но-
сии, които е събирала с 
десетилетия и сред тях и 
стогодишни. Съпругът и 
иконом Михаил Михай-
лов бе също участник в 
Международния форум 
„Българско наследство“ 
и заедно със свещено-
иконом Стратия Алексан-
дров и йерей Тодор Тодо-
ров отслужиха водосвет 
за участниците при от-
криване на тазгодишното 
издание.
Запалихме свещи в хра-
ма, който тази година 
отбелязва своята 25- го-
дишнина. Възхитихме се 
на вътрешната църковна 
уредба и на греещия с 

цветя и зеленина църко-
вен двор.
 Веднага след това се 
насочихме към Мемори-
ален комплекс „Военни 
гробища-1916 г.“, където 
ни посрещнаха историкът 
Георги Василев и Ана-
стасия  Якова, писател и 
краевед. Сведохме глави 
пред силата на обречения 

подвиг на българските 
войници и офицери, ми-
леещи обединението на 
България. Тутраканската 
епопея е започнала на 
пети септември в 08,20 
часа, начело с ген. Панте-
лей Киселов с 55 000 вой-
ни, 132 оръдия, 52 кар-
течници, тръгвайки към 
„ Вердюна на Близкия из-
ток“- Тутракан, с бойния 
вик „Ура“ и песента  „О, 
Добруджански край, ти 
наш си земен рай!“ срещу 
добре укрепен против-
ник, вълчи ями, телени 
заграждения, 15 форта, 
39 000 войни, 246 оръ-
дия, 78 картечници... Ру-
мънският Вердюн паднал 
за 36 часа, като загубите 
от българската и немска 
страна са 1764 загинали 
и 7357 ранени войни. От 
румънска страна -28 000 
пленени войници, 450 
офицера, 151 оръдия, 400 

коня... Мнозина от ру-
мънците искали да избя-
гат с лодки, но българите 
от Тутракан ги пробили и 
оттогава навярно е изля-
зла приказката: „Удавиха 
се като власите на края на 
Дунава“. А пленените ру-
мънци смятали, че били 
победени от германците. 
В мемориала има изгра-

ден параклис от бълга-
рин, дълги години живял 
в САЩ- Стив  Харалам-
пиев /почетен гражданин 
на гр. Тутракан./ Не тряб-
ва да забравяме надмен-
ното поведение на нашия 
тогава съюзник-ген. Ав-
густ фон Макензен, който 
накрая признава силата 
на българския военен 
гений...Генералът, през 
месец декември съща-
та година, в тържествен 
марш заедно с български-
те, немски и турски части 
преминава победоносно в 
румънската столица- Бу-
курещ.
В с. Шуменци дойдоха 
братовчеди на хора от 
балчишката група, също-
то се случи и в гр. Тутра-
кан, където нощувахме, а 
на другия ден посетихме 
етнографския музей „Ду-
навски риболов и лодко-
строене“, спряхме край 

паметниците на ген. Ки-
селов и  ген. Суворов. 
В с. Черногор ни посрещ-
на секретарят на читали-
щето г-жа Марияна На-
цова, която пише книга 
за историята на това село, 
където са живяли много 
саръгьолци /до 1965 г./, 
впоследствие тръгнали 
към Балчик при своите 

съселяни и роднини, из-
селени директно там през 
1940 г. 
За събиране архива на 
село Черногор на г-жа 
Нацова много и пома-
га нашият съгражданин 
Кръстьо Кръстев, бивш 
кмет на Балчик. 
В с. Антимово ни заведе 
главният редактор на в-к 
„ Тутракански глас“- г-жа 
Калина Грънчарова. Тук 
също са живели саръгьо-
лци, днес живеят в Бал-
чик техните наследници 
и понеже  не са успяли 
да си комасират земята, 
вземат ренти от местната 
земеделска кооперация. 
В скромната църквица 
на Антимово сведохме 
глави и запалихме свещи 
за ония българи /над 67 
000/, насила изселени от 
родните си места през 
1940 г. и запратени в тези 
пусти краища. Тук ги по-

 Историко- археологически резерват „Сборяново“ край гр. 
Исперих, където  потънахме в свещената долина на живо-
творната вода край Гробницата на Демир Баба- духовен 
водач на алианите.                    Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ 

 В приятелски кръг с Клуб на инвалида -Тутракан, сред кои-
то председателят Елена Ангелова и Анастасия Якова-писа-
тел, краевед, участник в три поредни издания на МФ „Бъл-
гарско наследство“ в Балчик.  Фото: хаджи Георги ЙОВЧЕВ 

срещнали рухнали сгра-
ди, изкъртени врати, про-
зорци, липса на вода... На 
прага на идващата зима!? 
А това било по нареж-
дането на тогавашното 
румънско правителство, 
което бързало да обезбъл-
гари Северна Добруджа, 
да ограби северодобру-
джанци, а своите коло-
нисти от Южна Добру-
джа предупреждава да се 
преселят в Румъния през 
лятото, когато Крайов-
ската спогодба още не е 
подписана. Каква нерав-
ностойна размяна !Какво 
фиаско на нашата ди-
пломация, която изгубва 
богатата и неповторима 
изконна българска земя 
– Северна Добруджа, къ-
дето още стои забит край 
село Никулицел мечът на 
Аспарух и има гробове на 
българи още от преди но-
вата ера.
Последва нашето посе-
щение на биосферния ре-
зерват „Сребърна“, за да 
се озовем в гр. Силистра 
и обиколим  укрепле-

нието „Меджиди табия“- 
станало свидетел на две 
войни през 1853- 1856 
и 1877- 1878 г. Тук през 
1853 г., като кореспон-
дент, е идвал и руският 
писател Лев Николаевич 
Толстой. Впоследствие 
малко си съкратихме 
маршрута, защото вече 
нетърпеливо ни очакваше  
г-н Йордан Георгиев, PR 
на областния управител 
на гр. Силистра-г-н Иве-
лин Статев и доц.д-р Ру-
мяна Лебедова. Двамата 
са участници в Междуна-
родния форум „Българско 
наследство” в Балчик, 
съответно през 2019 и 
2020 г. и оттогава са наши 
приятели и сътрудни-
ци. Г-н Йордан Георгиев 
разпалено ни разведе из 
родната Силистра, за да 
допълним прекрасните си 
впечатления от казаното 
от него и видяното от нас. 
Останаха само моменти-
те за осмисляне на пре-
живяното в този край- как 
нашите дядовци и баби, 
техните деца-нашите ро-

дители, са понесли на-
силственото преселване 
от Северна Добруджа и 
на каква цена? В детски-
те ми спомени възкръс-
ват образите им: как са 
застанали в балчишкия 
квартал „В. Левски”-пред 
къщите си спретнати , 
новопостроени, там на 
пейките, с ръце отрудени 
на коленете си, с ръце по 
християнски скръстени. 
Дошли в Балчик през 
1940 г.- на най-равното 
място – някога и останали 
завинаги.
Може би съм пропуснал 
някои неща, защото въл-
нението на всички ни бе 
голямо, дори повече от 
необходимото-бяхме по 
следите на дедите си, а 
това не се забравя.
Благодарим на всички 
тутраканци и силистрен-
ци, които ни посрещнаха 
по свойски, като родни-
ни, и то си е така, защото 
трагедията на преселва-
нето ни е сродила.

хаджи Георги ЙОВЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК 

открива производство за 
издаване на общ административен акт -

Решение на общински съвет със следният текст:
“1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, об-
щински съвет Балчик отпуска финансова помощ на Радостин 

Мирков Мирков от град Балчик, в размер на 600 (шестстотин) лева, за 
превод на английски език и отпечатване на книгата му с наименование 
„Кървавата бразда на Добруджа” по случай 20 години от първото изда-
ние на книгата на автора на български език.
2. Средствата да се осигурят за сметка на заложеният резерв в бюджета 
на община Балчик.”

На основание чл. 66, ал. 1 от АПК откриването на производството по 
издаване на общия административен акт се оповестява публично чрез 
оповестяване на проекта на акта на страницата на община Балчик в ин-
тернет в раздел „Обяви”- към Общински съвет.
На основание чл. 69, ал.1, т. 1 от АПК формата за участие на заинтере-
суваните лица в производството по издаване на акта е „Писмени пред-
ложения и възражения”.
На основание чл. 69, ал. 2 от АПК срокът за предоставяне на писмените 
предложения и възражения е един месец от датата на публикуване на 
съобщението за откриване на производството за издаване на админи-
стративния акт на страницата на община Балчик в интернет.
Мотиви за издаване на акта:
Постъпила е молба за  финансова помощ на Радостин Мирков Мирков 
от град Балчик за сумата от 3500 лв., за превод на английски език и 
издаването на книгата “Кървавата бразда на Добруджа” по повод на-
вършване на 20 години от първото издание на български език. Предста-
веният проект на решение е в израз на трайната политика за подкрепа, 
в т.ч. и финансова на културата и и местните автори и културни дейци. 
Отпуснатият размер на на финансова помощ е съобразен с моментното 
финансово състояние и разполагаемият резерв в бюджета на общината 
за 2020 г.  


