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История на село Антимово

През тежките анали на 
историята ,навярно във 
всяко селище е имало 
преселнически дви-
жения в резултата на 
тежките за хоратая  съ-
бития.Безпорно, бежан-
ски преселения следват 
след Освободителната 
война в 1878 г.,тъй като 
Македонският край и 
Тракия остават под ос-
манският гнет. Най –го-
ляма  е това движение 
на населенито   е след 
двете балкански вълни 
1912-13 г.Тогава Бълга-
рия губи Източна Тра-
кия , Солунско , Драм-
ско ,Серско. В 1919 г. 
е подписан мирният 
Ньойският договор в 
резултат  са отнети още 
от Българските земи  
Западна Тракия, Стру-
мишко, Босилевград, 
Цариброд  и Южна 
Добруджа. Нови 120 
х.бежанци прииждат в 
България. 
В околността на Тутра-
кан, можем да изредим  
села,  където мъката 
и скръбта от несигур-
ността на живота  е в 
резултата на преселе-
ния.
 Натъкнах се на истори-
ческото село Антимово, 
закътано встрани от 
централен път. Селото 
се намира в близост на 
15 км. до гр.Тутракан. 
До 1906 г.се казвало 
Кузгун, Вискьойска 
община. Една легенда 
е  запомнена  от въз-
растното население.На 
благоприятното място 
около езерото е живял 
богат и властен бей. 
Преди да се задомят 
красивите български 
моми , слугите на бея ги 
водели при него , като ги 
обладавал и ги пускал. 
Група юначни българи 
не искали да се прими-
рят с неговите прищев-
ки. Една нощ групата 
нападат бея и му отряз-
ват главата. Вземат я с 
тях  и побягват далече 
от селото. След дълги 
скитания се заселват  
на румънска земя.След 
тях е имало кърваво 
отмъщение срещу  бъл-
гарите./Разказ на Радка 
Добрева,родом от Ан-
тимово/
    Константин Симе-
онов Петканов  е бил 
учител в с. Антимово 

и после в с.Бръшлен. 
Петканови са род, кои-
то са били големи родо-
любци и патриоти.
Писателя Константин 
Петканов, написал мно-
го бройни книги за бъл-
гарският, тракийски  бит.
Това „Жътва”,”Белият 
вятър на Странджа”, 
„Хайдути”, „Вятър ечи”, 
„Ангелина””Старото 
време”, „Кирпичената 
къща”, автор на редица 
повести и разкази  пос-
ветени на живота на се-
лянинът и жаждата на 
поробена  Тракия за сво-
бода .Той е бил   е бра-
товчед на Константин 
Симеонов.,настоящият 
автор на историята за 
с.Антимово. Синът на 
Симеонов продължи-
тел на идеите на мъже-
те Петканови  също е 
живял в с.Антимово , 
учител и последствие 
свещеник.
/от записки на Кон-
стантин Симеонов/
Селото Кузгун /името 
на с.Антимово/, преди 
руско-турската  вой-
на било населено пре-
димно с черкези. След 
напускането на селото 
дворовете тънат в бу-
ренаци до населяването 
му с българи от Южна 
Тракия. Днешните по-
томци на с.Кузгун са 
родом от Каваклий е 
Ениджий, Лозенград-
ско., Одрински вилает. 
Причината е била че 
областта през време на 
Руско –турската война  
и след това остава под 
управление на Султана. 
Още на 3 март, понедел-
ник бежанците   поте-
глили към освободени-
те български земи. Кой 
каквото е могъл натова-
рил на каруци,  предим-
но  покъшнина и се-
мейството си . Счита се 
,че били 100-на души, 
н а керван от 30 коли. 
Дори и на гърбовете 
си носили част от иму-
ществото.Минали през 
Одрин/Едерне/, Сви-
ленград/гр.Мустафа 
паша. Стигнали в Хар-
манли, където е бил 
краят на  Хършовата 
железница. Ген.Скобе-
лев е видял кервана на 
бедстващите българи , 
качил  всички  на влака 
и ги закарали до Ямбол. 
Голяма благодарност 

настанени 30 семей-
ства, които адаптирали 
за живеене.
      Просветените бъл-
гари са знаели за бъл-
гарски дейци , които 
подкрепяли вярата за 
освобождение на Бъл-
гария. Един от тях е 
бил екзарх Антим І, 
радетел на българската 
свобода .Също живял в 
в Кавакли и съпричас-
тен в съдбата им. При 
обиколките си  за  под-
крепа на вярата  на на-
селението е минал през 
с.Кузгун, където бъл-
гарското населението 
го  приело с упование 
и надежда. Селото е из-
вестно с преминаване-
то на четата на Панайот 
Хитов със знаменосец 
Васил Левски и писарят 
на четата П.Кършовски 
през 1976 г.През съща-
та година преминава 
и четата на Таньо вой-
вода  и спирала тук на 
почивка. 
 За измъчените бежа-
нци и мъката  по  род-
ните места  започва 
нов живот.  Построяват 
се  българско училище 
, селска каса  „Сърп”.  
През 1906 г. преиме-
нуват селото   на име-
то на Екзарх Антим І /
Енциклопедия-Силис-
тренска област -2017 
г./ Предложението за 
името дава учителя  
Константин Симео-
нов  Петканов,  чичо 
на писателя Констан-
тин Петканов на когото 
семейството се засел-
ва в селото. До 1879 г. 
селото се изчиства от 
черкезите , а от Кава-
клии прииждат още 125 
семейства /траки/ Ка-
ваклийци.  Покрепени  
от учителя Константин 
Петканов, отворили 

отправили към генера-
ла бежанците.Пътят им 
е бил дълъг и изпъл-
нен с мъки и труднос-
ти.  20 дни престояли 
с.Сеймен, Сливенско 
,  Карнобат, Айтос . 
Заселели ги в селата 
и им раздали пушки , 
за да се предпазват от 
турците.Тук пристояли 
30 дни , но предпочели 
да търсят други земи. 
Продължили през Про-
вадия. Тук са живели 30 
дни, но продължили и 
стигнали до с.Кузгун В 
Тутракан е имало вече 
преселени тракийци, 
техни познати  Юрдан 
Кремедчи, Стайко Ди-
мов /виден търговец/. 
Свещеникът Г. Калу-
дов и други българи 
също дошли в с.Кузгун. 
Установили се тук на 
14.08.1879 г. Къщите 
били изоставени и се 
нуждаели от възтанов-
ка  , Преселниците сто-
яли с имуществото си  
на поляните 7 дни. По-
късно  в 14 къщи били 

църква и училище в се-
лото. 
     Илинденско-Прео-
браженско въстание е 
въстание в Османската 
империя, организирано 
от Вътрешната македо-
но-одринска револю-
ционна организация. То 
избухва на 2 август (нов 
стил[1]) 1903 година и 
обхваща Македония и 
Одринско. Въстанието 
отбелязва връхна точ-
ка в национално-осво-
бодителната борба на 
македонските и тракий-
ски българи. По данни 
на ВМОРО[2], заради 
потушаването на въс-
танието 30 000 души 
от засегнатите региони 
на Османската империя 
бягат в България
   Но идва нова беля! 

През Първата  световна 
война, въпреки побе-
дата на битките в 1916 
г., следва подписването 
на Ньойският договор 
в 1918 г. Несправед-
ливост  е решението 
големите държави  да 
прехвърлят   земите на 
Южна Добруджа, на 
Румъния.

 Малката скромна църква на преселниците от Северна Доб-
руджа в с.Антимово, които по-късно се преселват при ос-
таналите си роднини в Балчик.   Фото: Маруся КОСТОВА 

 Анастасия Якова, автор на статията за с.Антимово, пред 
олтара на църквата в с.Антимово. 
                                                              Фото: Маруся КОСТОВА 

    По време на румън-
ската окупацията  в 
1919 г. антимовци хо-
дили да протестират 
против румънската 
власт,. Много от тях 
,румънската власт из-
пратили в концлагери-
те в Молдова. Десет 
човека не се връщат , 
намерили смъртта си,  
след мъките които из-
питали в територията./
Документи за истори-
ята на Тутракан/. След  
като не  отвърнали  на 
протеста  изплашеното 
население  поели пак на 
път. Това става  в 1920 
г. Цели родове намират 
закрила край морето  в 
Балчик. По този начин 
селото се обезлюдява и 
затова тук са били пре-
селени в 1920 г.власи 

от с.Кирноч, срещу 
Тутракан през р.Дунав 
. Малко по-късно били 
прехвърлени и цинцари 
от Солун диво, звер-
ско племе. /Алманах.
Родно Лудогорие .Бо-
рис Илиев/  През 1940 
г.след подписване на 
Крайовският договор 
за Освобождаване на 
Южна Добруджа , тук 
се заселват старите 
българи, изселени в от 
с.Саръгьол Тулчанско. 
Така селото се оказва 
гнездо на преселени, 
измъчени българи от 
различни краища нна 
Балканите..
В красивото и спокой-
но село кипи живот 
на труд, традиции и 
просвета.След редица 
запитвания, упоритост  
и настояване , тук се 
изгражда училище с 
основно образование. 
В изграждането  му 
се включват и хора от 

местното население с 
доброволен труд и ма-
териали. Не след дълго 
се изгражда църква , 
която се посещава  от  
хора от околните села. 
Селото наброява много 
млади хора, които имат 
нужда и от просвеще-
ние, развиване на пев-
чески и музикални та-
ланти . Затова, не след 
дълго се открива и Чи-
талище. В селото кипи 
живот ,което създава 
задружност и взаимно  
справяне с трудности-
те в труда и ведселието 
слез знаменателната 
1940 г.
В своят задружен жи-
вот, не са забравяли и 
битовите празници.Хо-
рото е било традицион-
но на което са вземали 

участие местни талант-
ливи певци, музиканти  
и танцьори.
   В Антимово е роден 
народният певец Ата-
нас Ценев Стоилов, 
който възпявал песни 
за поробената Добру-
джа  и злощастията от 
цинцарите.
  В селото започва въз-
ходът. Тук са живели 
авторитетни родове  
Щереви, Маджарови, 
Кирови, Пейчеви и 
Петканови , хора с ин-
телект  и писателски 
таланти.
   Тук е израстноло ново 
поколение , завършили 
образование , добили 
и специалности на аг-
рономи, икономисти, 
инженери , музиканти, 
певци намерили своето 
поприще по празни-
ци  и народни обичаи, 
завоювали авторитет в 
района и в Родината.

Разни

* Купувам земеделски 
земи в Балчик, Каварна, Ша-
бла, Г.Тошево, Добричка, 
Тервел, Тутракан, Силистра. 
Тел.0898 372271

* Купувам земеделски земи 
в общините Балчик, Каварна, 
шабла, Г.Тошево и Варненска 
област. Подготовка на доку-
менти. Тел. 0885838354 0579 
7 70 11  /10-4/

*  Купувам земеделска 
земя в общините Балчик, 
Каварна, Шабла, Г.Тошево, 
и Добрич. Изготвяне на до-
кументи.Тел. 0895 71 83 83 и 
тел. 09888 790 83  /10-1/

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 
* Продавам къща с дворно 

място 10 декара в село Дра-
ганово, квартал Войсил – Ра-
фаил Арсов, 0898/66-26-21.

* Продавам Дворно място 
с вода и ток - 664 кв.м. в.з. 
„Кулака“, срещу Помпена 
станция Балчик тел.0899 
115 993

* Продавам двустаен апар-
тамент в ж.к.“Балик“ Балчик, 
в бл.11. Тел. 0888552899   
/2-1/

* Продавам в град Каварна, 
среден южен апартамент, 
ул.“България“ № 39, вх.Б ет.7; 
50 000 лв. Тел. за справка: 
0885 67 11 47 

*Продавам  двустаен апар-
тамент в ж.к.”Балик4 1 ет. 
Цена 52 000 лв. Тел.0887 

* Църковно настоя-
телство при храм „Св.
Великомъченик Георги 
победоносец” град Балчик

До Боголюбивите пра-
вославни християни на 
град Балчик

Позволете ми от името 
на Църковното настоятел-
ство и от мое име, най-
сърдечно да се обърна към 
Вас с молба да ни окажете 
финансова помощ за нуж-
дите на храма.

Предприели сме някои 
неотложни ремонти по 
храма. За извършване на 
ремонтните работи имаме 
събрани средства, но те не 
са достатъчни. Обръщаме 
се към Вас, понеже Ви 
познаваме като добри, 
честни и благочестиви. 

521783  0579 7 7011  /3-3/
* Продавам дворно мяс-

то в с.Даричино 1.2 дка 
тел.0887249111  /10-4/

*  П р од а в а м  к ъ щ а  в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. 

   Тел.0884474858 /10-4/
* Продавам двуместен 

разтегателен диван, с ка-
фява дамаска 140/200 см. 
Цена 150 лв., договаряне. 
Тел.0889436312

Ще Ви бъдем много бла-
годарни, ако можете да 
отделите, каквато сума Ви 
е възможна. Средствата, 
които се набират по смет-
ката на Църковното насто-
ятелство, ще се използват 
само за ремонт на храма.

ВЯРВАМЕ, ЧЕ МОЛ-
БАТА НИ ЩЕ БЪДЕ УДО-
ВЛЕТВОРЕНА И ОСТА-
ВАМЕ С ПОЧИТ И УВА-
ЖЕНИЕ КЪМ ВАС. БОГ 
ДА ВИ БЛАГОСЛОВИ!

С почит: иконом Стра-
тия Александров

Банкова сметка Банка 
ДСК ЕАД Балчик

Сметка 
0000000008123087 BGN

IBAN  BG58STSA
93000008123087
LIC  STSABGSF
Иконом  Стратия Алек-

сандров
Председател на Църков-

ното настоятелство
*  Т ъ р с я  к ва рт и р а 

в ж.к.“Балик“ Балчик, 
до  120 -130  лв .  т ел . 
0898840381               

                                /2-1/ 
* Предлагаме парцел 

от 300 кв.м. в центъра на 
град Балчик, срещу обез-
щетение. 

Тел.0885029966 
/5-5/


