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Сецесион в Балчик?

Балчик. Сграда до р-т “Морско око” 

Чакам мнения на арх.Велин Нейчев и други архитекти, привлечени от Балчик

През май ми се наложи 
да посетя София. Бях там 
само два дни, обаче имах 
свободно време и използ-
вах тази възможност, за да 

направя снимки на сгради, 
построени в периода края 
на 19-ти век и началото 
на 20-ти век. Както вина-
ги посетих моята любима 
книжарница „Книгома-
ния“, коята се намира на 
бул. ,,Прага” № 17. Попи-
тах за книги по архитекту-
ра, включващи периода на 
смяната на 19-20-ти век. 
Имах късмет. Купих кни-
гата на Здравко Петров - 
„Исторически маршрути: 
София“, 2019. Той пише за 
80 обекта. За моя голяма 
радост той описва повече 
от 20 сгради, свързани с 
архитектурния стил „Се-
цесион”.
   Аз, когато говоря за този 
период, използвам терми-
на „модерн“. За България 
традиционна дума  е - 
„сецесион“. Обаче в дру-
ги страни са използвани 
различни обозначения  на 
този стил. „Югендстил – в 
Германия, „ар нуво“ - във 
Франция, „сецесион“ - в 
Белгия и Австрия, „либер-
ти“ - в Италия, „модерни-
зъм“ (Антони Гауди) – в 
Испания.

    Някои хора смятат, че 
архитектура е музика в ка-
мъка. Аз, за съжаление, не 
чувам тази музика. Виж-
дам история – история на 

културата, икономиката и 
бита на хората. 
Краят на 19-ти век и нача-
лото на 20-ти век е много 

интересен период - с нови 
идеи във всички области -  
музика, балет, живопис и 
архитектура. Това е време 
на икономически подем. 
Като резултат, се появяват 
богати хора, които стро-

ят нови къщи, като тяхна 
визитна картичка. Не ис-
кат стари традиционни за 
това време архитектурни 
възгледи, в които цари ек-

лектиката. 
През 19 век много големи 
градове изглеждат еднак-
во в Европа. Популярна 

неоготика за църкви и ка-
тедрали, неокласицизъм и 
барок за театри, класици-
зъм и ренесанс за общест-
вени сгради.  
  Интересно е, че начало-
то на новото мислене се 

Търговско-промишлената палата 

Софийска банка

Чиновническо застрахователно дружество 

Релеф на софийска сграда 

Корниз на софийска сграда 

появява още през 60-те 
години в Англия в твор-
чеството на Уилям Мо-
рис. Обикновено смятат, 
че разцветът на този стил 
продължава само около 25 
години, от 1891 г. до 1914 
г. и изобщо не говорят за 
България, когато го ана-
лизират. Затова проявих 
голям интерес към сеце-
сионовите сгради в Со-
фия и книгата на Здравко 
Петров ми беше от голяма 
полза. Сигурна съм, че и 
други хора ще намерят 
много нови неща в това 
издание. Авторът не само 
коментира архитектурни-
те особености на стила, 
но и дава информация за 
архитектите и собствени-
ците.
 Архитектите активно 
използват не само метал 

като изразно средство, но 
и майолика, женски гла-
ви, лица на жени и мъже, 
скулптура, гирлянди, вен-
ци, извити корнизи над 
прозорците, големи про-
зорци и куполи. Интерес-

но и познавателно е, кога-
то някой те води по всички 

тези детайли, показва ста-
ро и ново, обръща внима-
ние на особености и уни-
калност.

 Нашият град не е голям, 
обаче и тук можем да за-

бележим архитектурните 
стъпки на времето. Ние 

също имаме интересни 
сгради в Балчик. Има тол-
кова много хора, които 
са влюбени в този град. 

Може би, докато това не е 
късно, ще съберем инфор-

мация за най-интересните 
къщи. Знам, че има по-

щенски картички с изгле-
ди на Стария Балчик. Има 
хора, които се интересу-
ват от история на своите 
семейства и събират раз-
лична информация за тях-
ното миналото, включая и 
история на къщи. Би било  
чудесно да имаме снимки 
на майоликовите печки, 
резбованите врати, инте-
ресни тавани, покриви и 
стари дървени мебели.
Много харесвам сецесио-
нови сгради с купол. Всич-
ки можем да видим малка 
реплика на такава в нашия 
град - близо до „Морско 
око“. Някой в Балчик е 
искал да бъде в тон с ар-
хитектурните изисквания 
в големите градове. Надя-
вам се арх.Велин Нейчев 
да излезе със статия по въ-
проса, тъй като той е мно-
го вещ архитект.А също и 
архитектската колегия на 

Варна.
Людмила ПЕТРОВА

„Креативният туризъм” – ниша за интелигентни браншовици

              Участници по време на дискусия в 
Семинара по креативен туризъм в 
Каварна.       Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ 

Почувствах се полезен и необ-
ходим , когато присъствах на се-
минара в Каварна по креативен 
туризъм, проект BSB-1130. Това 
е една нова вълна за генериране 
на идеи, проведени теоретично 
и практически от г-н Красен Ру-
сев, председател на Сдружение 
„Европейски институт по кул-
турен туризъм „Еврика” Добрич 
и г-жа Божанка Добрева, коор-
динатор. Това бе едно полезно 
събитие, с практически ефект 
по предприемачество в туризма. 
Проектът „Туризъм, културно 
наследство и креативност” е 
следствие на съвместната опера-
тивна програма за трансгранич-
но сътрудничество “Черномор-
ски басейн 2014-2020”,  начело 
с водещ партньор GACC – Гру-
зинският център за изкуства и 
култура, Тбилиси; Фондацията 
за развитие на гр. Николаев- Ук-
райна; Националната агенция за 
опазване на културното наслед-

ство на Грузия - Тбилиси. Това 
е нов вид сътрудничество и спо-
деляне на идеи с равностойно 
участие на партньорите, което 
има практически еквивалент в 
опознаването на даден туристи-
чески обект; запознаване с раз-
лични ритуали и традиции като 
устойчиви практики на иден-
тичността; обсъждане производ-
ството на различни видове ястия 
и питиета, привличащи туристи; 
фестивални събори; изучаване 
потенциала на малкия туристи-
чески бизнес, който просперира, 
стремейки се да достигне злат-
ната среда. 
Семинарът се проведе в къщата 
за гости “Наш дом” Каварна, с 
управител неуморимият, комби-
нативен, пълен с гагаузка ори-
гиналност г-н Коста Аргиров, с 
неговите десни ръце-децата му: 
Дарина и Георги. 
Активно участие взеха предста-
вители от туристически и кул-

турни обекти на Добрич, Балчик, 
Ген. Тошево, Каварна, Бълга-
рево. Водещите семинара: г-жа 
Божанка Добрева и г-н Красен 
Русев, умело поднесоха в специ-
ални презентации необходимото 
познание с полезната практиче-
ска информация, за да добием 
ясна представа за усилията, кои-
то полагат, за популяризиране на 
креативния туризъм. 
Поотделно и изчерпателно спо-
делиха с нас своите идеи: г-н До-
брин Добрев, директор на РИМ 
Добрич; г-жа Петя Плугчиева, 
оперна певица, основоположник 
и гл.организатор на Фестивала 
за старинна музика ”Страваган-
ца” Каварна; г-н Хинчо Хинев, 
културтрегер, преводач от и на 
румънски език; г-н Пенко Геор-
гиев, директор на ИМ Каварна; 
г-жа Тинка Сивриева от Сдру-
жение „Българско наследство” 
Балчик; г-н Богдан Богдев, соб-
ственик на ресторант „Вила Ди 

Полета” Добрич; г-жа Дарина 
Аргирова, туристически мени-
джър на „Наш дом” Каварна, 
основен двигател, в станалите 
неповторими, семинарни часове. 
Посетихме семейната ферма за 
охлюви в с. Българево “Еко те-
лус”, с управител Пенчо Петков, 
който ни разказа подробно за 
бюрокрацията, която демонстри-
рат висшестоящите наши инсти-
туции за издаване на нужните 
документи. Разбира се, бе инте-
ресен екскурзовод в собствена-
та си ферма, забавен, дори като 
говори за двата си фалита; не 
забрави да бъде и любезен дома-
кин като ни почерпи с фирмения 
им деликатес „Охлювен пастет”, 
а съпругата му ни предложи 
козметика и сапуни с охлювени 
екстракти. 
Посетихме и “Медената къща” 
в с. Прилеп, в която ни очакваха 
Недялка и Димитър Михови, за 
да се запознаем отблизо с цена-

та на труда при обработката на 
течното злато за нашето здраве-
Негово величество Медът.
Връх на кулинарното изкуство 
и сервиз ни демонстрираха рес-
торантите „Тюленово”, с упра-
вител Радо Хаджиев , ресторант 
„При Гагауза” с.Българево, рес-
торант „Лагуна” край Каварна и 
домакинът ни ресторант „Наш 
дом” Каварна. 
Впечатлени сме от органи-
зацията на Етнофестивала в 
с.Българево, в лицето на кмета 
г-н Георги Янев, читалищния 
председател г-н Красимир Ми-
тев, читалищния секретар г-жа 
Мая Чалъкова и диригента г-жа 
Невелина Василева.  
Е, при дискусиите не подминах-
ме и проблемите на Архитектур-
но-етнографския музей на откри-
то „Стария Добрич”, с препоръка 
за сключване на договори с ус-
ловия за изпълнение, които не 
само да го поддържат в опрятен 
вид, но и да го превърнат в ос-
новна туристическа дестинация 
на областния град. Тук заработи 

“ тежката артилерия “ от Добрич 
– г-н Добри Добрев, г-жа Татяна 
Гичева, г-н Красен Русев, г-жа 
Божанка Добрева и др.
Семинарът в Каварна осъщест-
ви поредната загриженост и от-
говорност на СНЦ „Еропейски 
институт по културен туризъм 

„Еврика” Добрич  примамлива-
та ниша „креативен туризъм” да 
добие повече популярност като 
дава увереност и самочувствие 
на браншовиците да работят 
с ентусиазъм, да печелят и да 
стъпват с тежест.

хаджи Георги ЙОВЧЕВ


