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Писателите Енчо Димитров от Балчик,  Георги Балабанов от Генерал Тошево,
Николай Плагов, координатор на бесарабските българи в Североизточна България-
по време на литературна среща в Македонския дом - Варна.

На 20 януари 2015 г. в
Македонския дом във
Варна, по случай него-
вата 130-годишнина,  се
състоя среща на писате-
лите Енчо Димитров от
Балчик и Георги Балаба-
нов от Г.Тошево. Тя за-
почна със слово на Ни-
колай Плагов, координа-
тор на бесарабските
българи-изселници в
Североизточна Бълга-
рия, зам.-председател на
Историческото дружес-
тво „Тараклия” и орга-
низатор на културни ме-
роприятия, с цел соли-
даризирането на бълга-
рите по света, уважение
и съпричастност. Съв-
местно с Генади Гена-
диев, председател на
Македонското дружест-
во към Македонския
дом на културата –Вар-
на и Магдалена Петро-
ва – председател на ЕО-
ОД „Българска шевица”
– Добрич, Николай Пла-
гов е отправил персо-
нални покани за присъ-
ствие на срещата и за-
лата бе пълна с почита-

тели на литературата,
дошли да чуят как изку-
ството обединява идеи-
те на хората за тяхното
добро съвместно съще-
ствуване.

„Нека се изпълним с
любов към ближния и
взаимно да си подаваме
ръце” – призова още в
началото Н.Плагов. Вси-
чки си го помислиха то-
ва, когато слушаха цити-
раните от автора Геор-
ги Балабанов разкази от
книгата „Мълчаливи хо-
ризонти”, излязла от пе-
чат в Македония, в края
на миналата година. Ен-
чо Димитров също из-
дава две книги през 2014
г. Те често се срещат с
читатели, със съгражда-
ни, с хора, които вник-
ват в тяхното творчест-
во. Бях свидетел как бя-
ха възприети техните
разкази по време на
среща с варненци в Арт
салона на БНР през де-
кември. Очароваха вси-
чки със своя мек акцент
и талант. Двамата са из-
раснали в Добруджа и

редовете от техните кни-
ги носят лъх на поле, на
жита, на птичи песни, на
свобода. Като Чехов те
търсят извора на чове-
шката душа, която никой
не знае къде е, но всич-
ки знаят как боли. Като
Йовков следват добру-
джанския огън в сърца-
та на работливите стопа-
ни, верни до гроб на зе-
мята си, и в мирно, и във
военно време.

Георги Балабанов има
преводи на книгите си в
Молдова, Украйна, Маке-
дония, Башкирия. На 1 но-
ември 2014 г. в Чикаго из-
лиза алманах с творби на
световно известни писате-
ли, сред които е и Г.Бала-
банов с разказа „Грешни
пари”. Писателят пленява
сърцата на читателите си
и с това, че не чете произ-
веденията си, а ги цитира
наизуст.

Енчо Димитров е
скромен и не парадира
с името „писател”, с ко-
ето още не е свикнал.
Той е речовит, умее да
общува с хората. Това е

качество, което не всич-
ки имат. Днес хората го-
ворят много и едновре-
менно, сякаш са болни
от логорея. Не се изслу-
шват и не се вслушват в
казаното. Енчо Димит-
ров затова пише, за да
разберат индивидуално
неговата мисъл хората.
Да я усетят и продължат.
И така, аз сама, бих ка-
зала, летях с неговите
думи в добруджанския
простор, над Белия град
на Черно море, високо
стигнах до мечтите си и
ги докоснах.

Това е възможно само,
когато човек е склонен да
вярва в силата на доброто,
което може да стори за сее
си и за другите.

След като Г. Балаба-
нов и Е. Димитров пре-
дставиха лично написа-
ното от тях, литератур-
ната среща продължи с
концерт от народна му-
зика. Понесоха се над
Варна македонски на-
родни песни, изпълнени
от смесен хор и оркес-
тър на Македонския

дом на културата. Ви-
хърни бяха танците на
Михаела Иванова /Доб-
рич/ и Атанас Монов /
Балчик/, солисти  от
Танцов състав „Златна
Добруджа”, носители на
три златни медала от ме-
ждународни фестивали.
Те бяха посветени на
всички варненци, дош-
ли на срещата, на Г.Ге-

надиев, На Н.Плагов, на
двамата писатели Г.Ба-
лабанов и Е.Димитров и
на главния спонсор на
това културно меропри-
ятие – Магдалена Петро-
ва, която подари на Ма-
кедонския дом израбо-
тена от нейната фирма
народна носия – тради-
ционно красива  и с вло-
жен в нея индивидуален

ентусиазъм за популя-
ризиране на национал-
ната българска шевица.

Двамата писатели ще
продължат своите сре-
щи с читатели. В най-
скоро време ще бъдат в
Аврен, по покана на
зам.-кмета и кмета на
това емблематично вар-
ненско село.

Маруся КОСТОВА
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На ос-
нование
чл.68 от
НОРПУ-

РОИ на Общински съвет
-  Балчик заповед № 63/
20.01.2015 г. на кмета на
Община Балчик, се обя-
вява публичен търг с
тайно наддаване за про-
дажба на  по землен
имот с идентификатор
23769. 61.6 по кадаст-
ралната карта и када-
стралните регистри на
с .  Дропла ,  община
Балчик, одобрена със
Заповед №300-5-85/
13.10.2003 г. на Изпъл-
нителния директор на
АГКК, представляващ
земеделска земя с на-

чин на трайно ползване:
Неизползвана нива
(угар, орница), с площ
от 7122 кв.м., актуван с
Акт за частна общинс-
ка собственост № 3574/
24.03.2009год., на цена
не по-ниска от 13010,00
лв. /тринадесет хиляди и
десет лева / за целия
имот.

Търгът ще се проведе
на 12.02.2015 год. /чет-
въртък / от 10 часа в за-
лата на Общинска адми-
нистрация -Балчик на
адрес: площад "21-ви се-
птември" №6.

Закупуване на тръж-
ни книжа: всеки рабо-
тен ден от 23.01.2015 г. до
14 часа на 10.02.2015 г.

на касата на Общинска
администрация - Бал-
чик, ет.І.

Депозитът за участие
в търга се внася на каса-
та на Община Балчик
или по банков път в срок
до 15.00 часа на
10.02.2015 г.

Молби за участие,
комплектовани с изис-
куемите документи, се
подават в срок до 15.00
часа на 10.02.2015 г. на
Информационния цен-
тър на Община Балчик.

Оглед на обекта мо-
же да бъде извършен
всеки работен ден от
10 до 12 часа в перио-
да от 02.02.2015г. до
06.02.2015 г.

Áàãàòóðñêè êîëàí îòêðèõà àðõåîëîçè   êðàé "Ñëàâíàòà êàíàðà" â ñ. Áàòîâî
 С поредната важна на-

ходка в археологическия
сезон могат да се похвалят
от Регионалния историче-
ски музей в Добрич. Само
преди месец при разкопки-
те в местността "Славната
канара" археолозите успя-
ха да изпреварят иманяри-
те, откривайки гърне, пъл-
но с ранновизантийски
бронзови монети. Преди
дни на бял свят се появи
и следващия значим ар-
тефакт, с който ще бъде
обогатен фондът от цен-
ности на добричкия му-
зей. При разкопаването
на средновековно на-
земно жилище - колиба

главният уредник в от-
дел "Архео логия" на
РИМ - Добрич Добри
Добрев се натъква на
бронзови апликации от
старобългарски колан.
Във времената на Пър-
вото българско царство
мъжкия колан освен ук-
рашение е имал ролята
и на знак, сочещ сана и
положението в общест-
вото на притежателя му.
Най-често богато апли-
кирани колани са носи-
ли воините, по тях се е
разбирало какъв е ран-
гът им. За 4 дни Добри
Добрев открива 16 фра-
гмента от колана. Нахо-

дката е все още непъл-
на, защото не е разкопа-
но цялото жилище и не
може със сигурност да
се твърди какво е било
положението на собст-
веника на колана, живял
преди около 1100 годи-
ни. Откритите елементи
са два типа - представ-
ляват стилизирани рас-
тителни мотиви - трили-
стник, вграден в лотос.
В подкрепа на тази хи-
потеза е и факта, че в са-
мата Славна канара през
Средновековието  са
обособени скални ма-
настири, където мона-
си-отшелници са биту-

вали в общение с Бога.
Крепостните стени си-
гурно са издигнати, за да
пазят святото място от
набезите на варварски
племена, които са кръс-
тосвали Добруджа в пе-
риода на късната анти-
чност или ранното Сре-
дновековие - епоха, из-
вестна като Великото
преселение на народи-
те. Именно недалеч от
базиликата бе намерено
и гърнето с 2002 моне-
ти, което вероятно е би-
ло дарохранителница,
предначначена за съби-
ране на волните пожер-
твования от миряните за
храма. След създаването
на българската държава
край бреговете на Дунав,
крепостта в гората на Ба-
товската долина е добила
и военно-охранителни
функции. В подкрепа на
твърдението, че тук е
имало воински контин-
генти е и една находка
от разкопки, извършва-
ни преди повече от три
десетилетия. Именно в
крепостта "Славната кана-
ра" тогава е открита отли-
чно запазена българска са-
бя от времето на Първото
българско царство. Тя съ-
що е датирана в 9-ти - 10
ти век, както и новооткри-
тият колан. След налага-
нето на християнството
като официална рели-
гия, местността възвръ-
ща значението си на ду-
ховно средище. Не е из-
ключено тук да е имало
и манас тирски комп-
лекс, предполагат  архе-

олозите. Крепостта е раз-
положена сред гъстата го-
ра започваща недалеч от
морския бряг - в Батовс-
ката долина и стигаща до
равнината на платото. Ар-
хеологическият обект отс-
тои на няколко километра
от добричкото село Дебре-
не. До Славната канара се
стига трудно - по черни пъ-
тища с високопроходими
автомобили и по горска
пътека, която води в под-
ножието на някогашната
твърдина. Тя е слабо из-
вестна за историческа-
та наука. За съществува-
нето й няма никакви по-
датки в изворите, не е из-
вестно как се е нарича-
ла в миналото. Описана
е за пръв път от основа-
теля на българската ар-
хеология Карел Шкор-
пил в началото на 20-ти
век. Разкопки са правени
в края на 80-те години на
миналия век от доц. Сер-
гей Торбатов. Отдалечено-
стта и труднодостъпния те-
рен са спомогнали крепо-
стните стени да се съхра-
нят на височина до 2-3 м.
на някои места. За разлика
от много други старини,
камъните на тази крепост
не са били вложени в стро-
ежи на къщи и огради в
околните села.  Но същес-
твуването й не е останало
скрито за иманярите.
Търсачите на съкрови-
ща знаят наизуст носе-
щите се сред местното
население митове за
хайдушкото  имане на
Вълчан войвода или пък
за скритите пари от тур-

ските хазни, които про-
славения добруджански
хайдутин Пею Буюкли-
ята е обирал, причак-
вайки керваните в гори-
те на Батовската долина.
Тези легенди привличат
като магнит иманярите,
за които отдалечеността
и трудният достъп са
предимство. Необезпоко-
явани в продължение на
десетилетия нелегалните
копачи са издълбали десе-
тки дупки, някои с внуши-
телна дълбочина - до 10 ме-
тра. Иманярите са копа-
ли не само в меката по-
чва, взривявали са дори
самата скала. Археоло-
зите не могат да се начу-
дят колко наивен трябва
да си, за да дълбаеш в мо-
нолитен камък, където ня-
ма как да бъде открито
друго освен скалист мате-
риал. Край жилището, в
чиито останки за повече от
11 века е престоял бага-
турския колан например
има четири иманярски из-
копа и не е изключено ко-
пачите да са се натъкнали
и на част от апликациите, а
със сигурност са потро-
шили керамиката и са съ-
сипали евентуални архео-
логически хоризонти, ко-
ито могат да хвърлят свет-
лина върху неизвестните,
които учените тепърва
предстои да разгадават.
Древните строители на
крепостта са използвали
отлично даденостите на
релефа. Той е спомогнал
да се обособи ров с дълбо-
чина около 15 м. - един от
най-дълбоките сред изве-

стните досега в България,
при това отлично запазен.
Недалеч от крепостта е
разположена и една от
най-старите ч ешми в
Добруджа. Наблизо се
провежда и ежегодния
фолклорен събор "Пес-
ни и танци от слънчева
Добруджа". Разкопките
в местността "Славната
канара" са финансира-
ни с 20 000 лв. от Общи-
на Добричка. Амбици-
ята ни е следващата го-
дина да се улесни дос-
тъпа с два подхода - от
Прилеп за туристите от
Албена и от Дебрене, за
идващите от Добрич и
Варна. Ще разработим
проект, с който мястото
да се социализира и да
се превърне в туристи-
ческа атракция ,обяви
Костадин Костадинов.
Той съобщи, че за след-
ващата година от Общи-
на Добричка са обеща-
ли да увеличат финан-
сирането за разкопки на
30 000 лв. Предвижда се
реставрация на крепост-
ните стени и на базилика-
та. Това би трябвало да
стане в следващите 2-3 го-
дини. Това място има как-
во да покаже не само на до-
бруджанци, а и на всички
българи, както и на чуж-
дестранните туристи, кои-
то са изкушени от истори-
ята,убеден е Костадин Ко-
стадинов. Нашата работа е
да го популяризираме и да
го превърнем в привлека-
телно за посещения, каза в
заключение директорът на
добричкия музей.




