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Жени, преселнички  в  Балчик от Северна Добруджа, родом  от с. Саръгьол, 
сред които и моята майка Иванка, на фестивал в с. Дебрене през 80-те 
год. 

Леля Станка, свако Панайот и голямата им дъщеря  Вичка пред 
новата им къща в с.Антимово, където заживяват  първоначално след 
насилственото им преселване от Северна Добруджа в Южна. 

Сестрата на баба ми Злата - баба Куна, остава в Румъния, защото е 
женена за румънец, но животът й също е изпълнен с трагедия по време на 
национализацията и кооперирането в Румъния.  

В търсене дирите на моя род
На няколко пъти от 2014 
до 2020 г. ходих в родно-
то село на моите родите-
ли и техните деди - Са-
ръгьол. Проф.дин Калчо 
Калчев от ВТУ, ми беше 
писал,че има две села 
в Северна Добруджа, с 
това име. Първото село 
е на 20 км., югоизточно 
от Тулча, на запад гра-
ничи със село Аджигьол, 
на юг със село Калика, а 
на север с езерото Раз-
им. Днешното му име е 
Йон Дуца.  Сега иде реч 
за второто село с името 

Саръгьол, което отстои 
на 30 км.югоизточно от 
град Бабадак, на изток 
на 10 км.е село Потур, на 
нов е подсигурил децата 
си с  много земя и къщи 
и с възпитание в неистов 
труд. Когато са изкарвали 
печалба – ми разказваше 
дядо Георги, пак са купу-
вали земя. При идването 
си в Балчик, местните са 
ги намразили, защото, за 
да им дадат толкова земя, 
колкото са имали в Румъ-
ния, държавата взема по 
1/3 от земята на местните 
земеделци.  
Преселниците бяха чес-
то ненавиждани, защото 
са  много трудолюбиви. 
С много усилия и недо-
имък са успявали да уре-
дят своето стопанство. И 
тъкмо успяват – започва 
Втората световна война. 
Много от тях дават жи-
вота си за своята нова 
родина, за България. 
Преодоляват тежките 
следвоенни години и –  
пак нещастия. Започва 
колективизацията. Тези, 
които не искат добровол-
но да влязат в ТКЗС,  ги 
нарочват за кулаци и ги 
показват на мегдана с та-

бела на врата: „Кулак-на-
роден враг”. Сестра ми е 
9-годишна, когато вижда 
нашия дядо окован и син 
от бой. А той до послед-
но се съпротивлява. На-
лагат му да дава на дър-
жавата наряд от култури, 
които не е сял. Дядо се е 
връщал в Тутраканско и 
там е разменял за пше-
ница, което може. Това е 
било непосилно за изпъл-
нение и властите го при-
нуждават да даде земята 
на децата си и те да вля-
зат в ТКЗС, както и става. 

Баба ми получаваше 10 
лв. пенсия, а той- нищо. 
Добре, че им оставили 
една крава, за да не умрат 
от глад. 
Предприемчив и непоко-
рен, той се отличава от 
всички- започва гъбарс-
тво, построява в големия 
си дам гъбарник на два 
етажа. Аз много харесвах 
печурките, които вечерта 
поляти, до сутринта на-
истина порасваха - като 
гъби! Баба Злата праве-
ше вкусна гъбена чорба, 
гъбена каша, пълнени 
гъби и задължително с 
резен мамалига, отрязан 
с конец. Но какъв пазар 
за гъби има в един малък 
град като Балчик. Пък и с 
какво да ги носи до До-
брич, след като можеш 
да занесеш на пазара два 
чувала, а автобусите бяха 
рядко явление като белия 
хляб. 
Дядо Георги не спря с но-
востите. Един ден пред 
мен хвана  рой диви пче-
ли. И се започна с пче-
ларството. Запалихме се 
по тази сладка жилеща 
сладост цялото семей-
ство. Много ми беше 
забавно да бъда с маска 

и да бъркам в кошера, 
но дядо ми нямаше да 
жертва фаворитката си и 
опушваше пчелите. 
Дядо беше и много добър 
лозар и винар. Режеше 
лозето си и по него се 
учеха другите. При него 
нямаше бушни пръчка, 
пий вино. Признаваше 
само сорта умео уно и 
нохан. Правеше чудно 
вино, а за децата пресе-
чена сладка шира. 
Ашладисаните фиданки 
от дядо бяха за чудо и 
приказ. В двора все още 

вирее 60-годишна дюля, 
която не се умори да раж-
да дюли,  круши и ябъл-
ки!
Дядо имаше и своите 
лирични отклонения. Ко-
гато го набиех на карти, 
играехме „66”, той ми 
сипваше сладко вино, на 
себе си черен нохан, ма-
минка Злата веднага сла-
гаше великолепните си 
манджи и десерт – цари-
градски рошкови. Кара-
ше ме да му попея някоя 
от любимите му песни от 
Борис Машалов,  Соня 
Кънчева или молдовската 
песен „Трено ле, машина 
мика”. Много по-късно 
се усетих, че той нарочно 
се е оставял да го победя, 
за да го върна към онези 
чувства, на които той ни-
кога не даде показ. 
Преди две години ходих 
на гроба на баща му  - 
прадядо Димитър Енчев 
Господинов. Гробът слу-
чайно бил открит в бу-
ренясалото гробище на 
Саръгьол от покойния 
братовчед на татко Ди-
митър Господинов и бра-
товчедката Иванка Ва-
силева Унгуряну , която 

сега живее в Констанца и 
благодарение на нейния 
български език и ентуси-
азъм обиколихме почти 
цяла Северна Добруджа. 
Тя безплатно преведе на 
румънски език книгата на 
Радостин Мирков от Бал-
чик за откараните от ру-
мънците в робство бълга-
ри през Първата световна 
война „Кървавата бразда 
на Добруджа”. Има ли 
по-голям израз на родо-
любие от този превод? И 
героизъм!
Северна и Южна Добру-
джа, откъснати от сър-
цето на Майка България, 
бяха противопоставяни 
години наред. В исто-

На етнофестивал в Саръгьол през 2019 г. Иванка Унгуряну, кметът 
на с.Саръгьол, хаджи Георги Йовчев, Маруся Костова, директорът на 
фестивала Думитру Каймакан.                       Фото: Зинаида ГОЛОВЧУК  

рически план Добру-
джанският въпрос беше 
премълчаван. Говореха 
откъслечно за Западните 
покрайнини, но не и за 
Добруджа, откъдето за-
почва настоящата наша 
българска държава. Ис-
ториците са в голям дълг 
към нас, към следващите 
поколения, та нали мечът 
на кан Аспарух е забит 
основополагащо в село 
Никулицел, Северна Доб-
руджа, където е Онгълът, 
първата земя на Дунавска 
България.   

Маруся КОСТОВА
Директор на Междуна-

родния форум 
„Българско наследство” 

Балчик, България

Заповед 826/08.07.2020 г. - резултат от конкурс за отдаване под наем на 
11 бр. павилиони на алея “Двореца”

З А П О В Е Д № 826
гр. Балчик 08.07.2020 г.

 
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.81, ал.1 и ал.5 от Наредба, определяща реда за придобива-
не, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС, приета с Решение №238 по Протокол 
№27/27.02.2009 г.  - и Решение № 82 Протокол 8 от 28.04.2020 г. на Общински съвет Балчик във връзка с 
Доклад входящ № 01ТО-5_007/06.07.2020  г. на Комисия,  назначена със Заповед № 714/15.06.2020 г.

О П Р Е Д Е Л Я М :
 1. За спечелил публично публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем на 11 бр. /
единадесет броя/ павилиони, всеки с площ 4,5 м2, находящи се на алея “Двореца”, гр. Балчик-публична 
общинска собственост за срок от 5  /пет / години:
1. павилион № 4 - ЕТ “Кондор-Капка Желева”, ЕИК 124612195, седалище и адрес на управление гр. Бал-
чик, ул. Волга №18, управител Капка Красимирова Колева, достигната годишна наемна цена в размер на 
3594, 98 лв. / три хиляди петстотин деветдесет и четири лева и деветдесет и осем стотинки/ без ДДС.
2. павилион № 7- Незает
3. павилион № 10- Незает
4. павилион № 14 -  „Инвест строй - ДИА 2010” ЕООД, ЕИК 201142079, седалище и адрес на управление 
гр. Балчик, ул. Л. Каравелов № 12, вх. А, ет. 3, ап. 8, управител Деница Красимирова Желева, достигната 
годишна наемна цена в размер на 2285 лв. / две хиляди двеста осемдесет и пет лева / без ДДС.
5. павилион № 20- Незает
6. павилион № 22- от ЕТ “Венцислав Димитров-Мелис”, ЕИК124130793, седалище и адрес на управление 
с. Сенокос, ул. Рила №18, управител Венцислав Демиров Димитров, достигната годишна наемна цена в 
размер на 2222 лв. / две хиляди двеста двадесет и два лева/ без ДДС
7. павилион № 23- ЕООД”АР БИ ПРОПЪРТИС”, ЕИК 124638795, седалище и адрес на управление гр. 
Балчик, в.з “Овчаровски плаж”, управител Айвър Робин Бойтън, достигната годишна наемна цена в раз-
мер на 2303 лв. / две хиляди триста и три лева/ без ДДС.
8. павилион № 25- Незает
9. павилион № 26- Незает
10. павилион № 29- Незает
11. павилион № 30- ЕТ “Ивера-Ивана Иванова”, ЕИК 124607928, седалище и адрес на управление гр. 
Балчик, ж.к “Балик”, бл. № 3, вх.А, ет.1, ап.1, управител Ивана Петрова Иванова, достигната годишна 
наемна цена в размер на 3507 лв. / три хиляди петстотин и седем лева/ без ДДС.
 
2. Спечелилите участници в 14 дневен срок след влизане на заповедта в сила трябва да заплати сумата, 
представляваща  разликата между  пълния размер за първото шестмесечие  наемна цена  и внесения 
депозит на касата в Община Балчик или по банкова сметка ІВАN BG 38 UNCR 9660 84 97 5033 15 и ВІС 
UNCR BGSF в Уни Кредит Булбанк, код на плащане 44 41 00. При неплащане на сумата в определения 
срок, спечелилият участник правото сключи договор по предмета на конкурса, както и внесения депозит.
3.  Дължимата сума да се внесе в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед.
4. Договорът за наем да се сключи с всеки от спечелилите участници след извършване на дължимите 
плащания и представяне на платежни документи.
Настоящата Заповед да се обяви на публично място в сградата на ОбА - Балчик и да се връчи на спечели-
лите участници. Да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Заповедта подлежи на обжалване по АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик


