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Обществените чешми в Балчик
Забравените малки архитектурни паметници
Ибрахим ага е син 
на събирач на данъка 
харач или джизие. 
Данъкът харач или 
джизие се е плащал 
само от немюсюлмани 

(християни и евреи). 
От падането на Бъл-
гария под турско роб-
ство до 16 век, този 
данък е бил събиран 
от всички немюсюл-
мански домакинства 
(ханета), а след това 
от всички пълнолетни 
мъже-гяури (невер-
ници) според тяхното 
имуществено състоя-
ние, т.е превръща се 
от подворен в поголо-
вен.
В статията за образо-
ванието в Балчик от 
епохата на Възраж-
дането до наши дни 
на бившата балчишка 
учителка, музеен и 
културен деятел Кла-
ра Петкова, е цитиран 
заселилият се през 
1833 година в Балчик 
жител на Трявна Кою 
Райчев: „Останал от 
незапомнени години 
без християни, Бал-
чик просъществува до 
1840 година като тур-
ско селище.“ Но в ста-
тията по-долу се чете, 
че през 1845 година 
българите от Балчик 
получават разрешение 
да построят църквата 
„Свети Никола“, а в 
същата година откри-
ват училище в дво-
ра на църквата. Тук 
става дума за явно 
противоречие. Може 
би големият възрож-
денец дядо Кою Рай-
чев, направил много 
за Белия град, е имал 
предвид, че от него-
ва гледна точка не 
е имало достатъчно 
българи-християни в 
Балчик. Това обяснява 
лесното погърчване на 
българските църкви 
и училища в Балчик, 
защото християните в 
града в средата на 19 
век са били най-вече 

Снимка от архива на арх. В. Нейчев: Чешмата на площад „Хори-
зонт“

(гърчеещи се) етни-
чески гагаузи, гърци 
или арменци, както 
твърдяха сестри Кова-
нджиеви. При всички 
случаи през 1855 го-

дина в града са живя-
ли достатъчно невер-
ници (християни и 

евреи), за да е имало 
събирач на данъка ха-
рач (бащата на Ибра-
хим ага), което се чете 
от надписа.
За разлика от другите 
чешми, тази чешма, 
наречена от архитект 
Даскалов „Ибрямова-
та чешма“, е замис-
лена като паметник в 
чест на загиналите за 
вярата. По всяка веро-
ятност този паметник 
е построен в чест на 
балчишките мюсю-
лмани, загубили жи-
вота си в Кримската 
война 1853-1856 годи-
на. От изречението „В 
памет на загиналите 
(за вярата) той напра-
ви тоя недовършен 
извор.“ се разбира, 
че и тук става дума 
за възстановяване на 
вече съществувала 
чешма.

Бюджек чешма
Тази чешма се е на-
мирала недалеч от 
„Ибрахимовата чеш-
ма“, като днес остан-
ките и не се виждат 
от храсти, треви и 

къпинаци. Надписът 
на чешмата отдавна е 
откраднат, но сведе-
ния за него има в изс-
ледването на архитект 
Даскалов:

„Благодетелите Хо-
роззааде Хасан 
ефенди, търговец от 
Капан-Дакип и Бю-

джекзааде Ибрахим 
ага, балчишки гражда-
ни, възобновиха тази 
чешма. Господ да ги 
благослови.“
1272= 1856 година
От надписа се чете, че 
Хасан ефенди е син на 
Хороз (Петелa), а Иб-
рахим ага е син на Бю-
джек (Буболечката). 
Това са прозвища, като 
не става ясно, какви са 
истинските имена на 
бащите им. Чешмата 
е известна като „Бю-
джека“. Според ар-
хитект Даскалов този 
прякор е даден на да-
рителя поради ниския 
му ръст, но това твър-
дение не съвсем убе-
дително. От надписа 
се чете, че Бюджек е 
по-скоро наследствен 
прякор, защото Бю-
джекзааде, преведено 
на български, означа-
ва синът на Буболеч-
ката. Поради близо-
стта на двете чешми 
и съвпадението на 
името (Ибрахим ага) 
може би става дума за 
един и същ благоде-
тел и на двете чешми. 

Възможно е бащата на 
Ибрахим ага, събира-
чът на данъка харач, 
независимо от него-
вия ръст, да е получил 
от съгражданите си 
това не особено ласка-
во прозвище Бюджек, 
защото от както свят 
светува събирачите на 
данъци никъде не са 
особено долюбвани.

Чатал чешма

Тази чешма се на-
мира на около 1 км 
от центъра на града, 
малко преди автобу-
сна спирка „Дарака“. 
В миналото чешмата 
е имала два чучура и 
поради това е наре-
чена „Чатал чешма“. 
Тя отдавна има само 
един чучур и е позната 
под името „Горчивата 
чешма“. 

Преводът на надписа 
и гласи:
[1]Построена от съз-
дателят на добри дела 
Бюджекзааде хаджи 
Ибрахим ага
[2] Да се отбележи в 
неговата книга като 
благодетел (книгата 
на благодетелите).
[3](Той) построи отно-
во Чатал чешма (два 
чучура).
[4] Вземи таса и пий 
водата и се моли за се-
мейството му. 
1275 = 1859 година. 

Източник: Архи-
тект Емил Даскалов 
„Чешмите в Балчик“, 
София 1976г., стр. 30-
31 

Ако има съмнение 
дали благодетелят 
на „Ибрахимовата 
чешма“ и единият 
от благодетелите на 
„Бюджек чешма“ са 
едно и също лице, то 
няма никакво съмне-
ние, че Бюджекзааде 
Ибрахим ага, е бла-
годетел, както на „Бю-
джек чешма“ така и на 

„Горчивата чешма“. 
В надписа от 1859 
година е указано, че 
Бюджекзааде Ибра-
хим ага е вече хаджия. 
Това означава, че Иб-
рахим ага е ходил на 
поклонение на Божи 
гроб най-рано след 
1856 година, т.е. след 
възстановяването на 
„Бюджек чешма“. Ве-
роятно Ибрахим ага е 
живял в района около 
„Горчивата чешма“.
От надписите на 
чешмите прави впе-
чатление, че чешмите 
в горната част на гра-
да са възстановени в 
рамките на няколко 
години от 1855-1859, 
като благодетел на три 
от тях е хаджи Ибра-
хим ага. Реставраци-
ята на чешмите през 
този период може да 
се обясни с увелича-
ване на населението 
в горната част на Бал-
чик в перида около и 
след Кримската война 
и като знак на благо-
дарност към Аллах 
за благополучното 
завършване на Крим-
ската война, в която 
победител е Осман-
ската империя, благо-
дарение на помощта 
на Франция и Англия.
Балчик е древен град 
и със сигурност по-
вечето от изворите са 
ползвани от жителите 
на града още от анти-
чността. След обилен 
валеж през лятото на 
1981 година пропадна 
почвата в частен двор, 
намиращ се между ул. 
„Райко Даскалов“ и 
ул. „Пушкин“. Оказа 
се, че в непосредстве-
на близост се намира 
шахта, която има три 
канала. В миналото 
„Горчивата чешма“ 
е била свързана по-
средством подземен 
канал с чешма, нами-
раща се на площад 
„Хоризонт“, близо 
до трансформатора 
до градинката, която 
отдавна не съществу-
ва. Преди повече от 
100 години каналът 
е бил проходим.По-
ради многобройните 
пропадания на канала 
и лошият му ремонт, 
отдавна не е възможно 
да се върви под земята 
от въпросната шахта 
до „Горчивата чешма“ 
или до площад „Хори-
зонт“. 
Чешмата на площад 
„Хоризонт“е била 
свързана с „Горчивата 
чешма“ чрез подземен 
канал по спомени на 

сестри Кованджиеви. 
В горния ляв ъгъл на 
снимката се вижда 
стъблото на кавака, 
който се намираше до 
„Голямата чешма“, на 
който според легенда-
та след потопа балчи-
клии са връзвали лод-
ките си.
Чешмите в Балчик са 
разглеждани до този 
момент по отделно 
всяка сама за себе си. 
Както вече споменах, 
някои от тях са били 
свързани чрез канал 
помежду си или с 
други кладенци. За 
по-добро разбиране на 
градоустроството на 
Балчик през по-ранни 
периоди е добре на 
този факт да се обърне 
по-голямо внимание. 
От старите планове на 
град Балчик вероятно 
може да се локализира 
месторазположението 
и на други изчезнали 
чешми и така да се оп-
редели точният брой 
на градските чешми 
през различните пе-
риоди.
Със сигурност по 
време на римското 
владичество в Диони-
сополис/Дионисопол 
е изградена добра во-
доснабдителна си-
стема, осигуряваща 
качествен живот и 
комфорт на по-замож-
ните граждани. При 
всички случаи в гра-
да е имало и римска 
баня, която е допри-
насяла също за по-ви-
сок жизнен стандарт 
на заселените римски 
ветерани в града.
В дясната част на 
снимката, останки 
от канализацията на 
Балчик , вероятно от 
времето, когато Дио-
нисополис е бил част 
от Римската империя. 
По спомени на ста-
ри балчиклии от този 
канал е можело да се 
отиде под земята до 
„Темелковата чешма“, 
която е съществувала 
до 1956 година. В не-
посредствена близост 
до чешмата през 1907 
година е открита гроб-
ница на римски ле-
кар-жрец, живял през 
2 век от новата ера.

Конструктивна крити-
ка
Град, който се намира 
в застой, не се проме-
ня. Балчик е един от 
градовете в България, 
които се променят, ко-
ето е добре, както за 
града, така и за жите-
лите му. От друга стра-

на Балчик не е само 
Ботаническата гради-
на и Двореца, а град с 
многовековна история 
и култура. При взема-
нето на нови архитек-
турни решения трябва 
да се внимава много, 
за да се запазят непов-
торимият облик и ха-
рактерната атмосфера 
на града. 
Като архитекти Емил 
Даскалов и Велин 
Нейчев са видяли по-
тенциала на чешмите 
и апелират за запаз-
ването, поддържане-
то и включването на 
тези, така наречени 
малки архитектурни 
паметници в архитек-
турни ансамбли, за 
да намерят съответно 
подходящо място в 
градоустройственото 
решение на даден пло-
щад или улица. Може 
би е крайно време апе-
лът им да бъде чут и 
да се вземат мерки за 
възстановяване и по-
ддържане, преди да е 
изчезнала и последна-
та градска чешма.
В сравнение с подо-
бни архитектурни 
паметници в други 
европейски държави 
запазените до днес 
балчишки чешми имат 
по-скоро ориенталски 
характер и от архи-
тектурна гледна точка 
изглеждат скромно, 
но въпреки това имат 
своя чар и историче-
ска стойност. Поради 
това чешмите не бива 
да бъдат оставени на 
разграбване и разру-
шение.
Не може да не се 
съгласим с отдавна на-
писаното от архитект 
Даскалов за чешмите 
в Балчик: „Би било 
добре, ако от техните 
чучури наново поте-
че бистра вода. Пред 
тях няма вече да има 
моми и жени с менци, 
но затова пък чешма-
та ще се възроди и ще 
ни напомни по-добре 
за моменти тъжни 
или весели от нашата 
история“. 
Задължение на всяко 
поколение е да съхра-
ни културно-истори-
ческото наследство 
за идните поколения.
Без своите малки ар-
хитектурни паметни-
ци Балчик ще стане 
по-беден.

Aвтор: д-р Димитър 
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2021 г.

Снимка от архива на арх. В. Нейчев: Останки от римската кана-
лизация


