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От проф. Вл. Дер-
менджиев, астроном 
и бивш ръководител 
на сектор „Слънце“ 
в Института по ас-
трономия при БАН 
знам, че изборът на 
патрона на църквата, 
чието име тя ще носи, 
предхожда нейното 
построяване. Т.е. пър-
во се избира името, а 
след това започва из-
граждането на храма. 
Друг интересен факт 
е, че олтарът не вина-
ги е ориентиран точно 
към географския из-
ток. Олтарът се ори-
ентира към точката 
от хоризонта, от която 
изгрява Слънцето в 
деня на светията, чие-
то име ще носи бъде-
щият храм.
Не зная как е било из-
бирано името на хра-
ма „Свети Николай“. 
Може би е свързано 
с името на квартала - 
„Гемиджи махлеси“. 
Може би по времето, 
когато е изграждан 
храмът в квартала са 
живяли гемиджии, а 
знаем, че Свети Нико-
ла е техен покровител.
Независимо, че на 
много места името на 
храма е изписано като 
„Свети Никола“, във 
всички стари доку-
менти и литературни 
източници то се отбе-
лязва като „Свети Ни-
колай“.
Основните сведения 
за историята на тази 
църква, синтезирано 

и все пак доста изчер-
пателно поднесени, 
всеки може да про-
чете на монтираната 
на външната порта на 
храма табела. Ще си 
позволя да я цитирам 

дословно:
„Първата църква в гр. 
Балчик е построена 
през 1847г. в новата 
българска махала Ге-
меджи махлеси, дн. 
кв. „Хоризонт”. Неин 
патрон е Св. Никола, 
покровителят на мо-
ряците, търговците и 
рибарите. Църквата е 
издигната със съдей-
ствието на варнен-
ския владика Йосиф, 
който издейства раз-
решение от Високата 
порта; с доброволния 
труд и даренията на 
българите от Балчик 
и околните села и с 
помощта на балчиш-
кия мюдюрин Мех-
мед Харачеиоглу. При 
храма е изградено и 

взаимно училище. 
Една година по-късно 
гръцкото духовенство 
закрива училището, 
разпродава книгите и 
учебниците, изгонва 
българските свеще-

ници и връща бого-
служението на гръцки 
език. През 1865-1866 
г. на мястото на разру-
шения вече храм бъл-
гарите издигат наново 
църквата «Св. Нико-
ла». Новата сграда е 
трикорабна базилика, 
с полукръгла източ-
на абсида, входове на 
западната и южната 
стена и декоративен 
корниз.
Иконостасът на църк-
вата е таблен, двуре-
дов, с рисувана цо-
кълна и надиконна 
растителна украса, 
с резбовани царски 
двери, с разпятие над 
тях, рипиди и драко-
ни. Той включва осем 
царски и двадесет и 

седем апостолски ико-
ни, рисувани от Козма 
Блаженов, значително 
по-късно, през 1894 
г. Северният аналой* 
впечатлява с икона-
та «св. Спиридон», 
дело на тревненския 
майстор зограф Кой-
чо Досюв през 1868 
г. Интересни са също 
така богато резбо-
вания архийерейски 
трон и полихромният 
таван с апликирана 
украса, наподобяваща 
цветно слънце.
Днес църквата «Св. 
Никола» и възрожден-
ското училище при 
нея са един от най-по-
сещавани-те и пред-
почитани обекти на 
културния туризъм по 

Северното българско 
Черноморие.
В друг източник (Л.1), 
четем:
„Църквата „Св. Ни-
кола“ – най-старата 
в града, била отно-
во подновена през 
1865-1866 г. Строена 
е била от майстор Ге-
орги Денюв от с. Ку-
маните, Тревненско, 
а вътрешната ѝ укра-
са била направена от 
иконописеца Койчо 
Досюв, който работил 
в Южна Добруджа 
след освобождение-
то от турско робство. 
Тези данни ни е оста-
вил в полето на един 
миней**, издаден в 

Русия през 1853г. учи-
телят Петър Стоянов 
от Котел“.
За имената на свеще-
ниците, служили в 

църквата, не са ми из-
вестни подробни све-
дения. В Българските 
алманаси от периода 
1893 – 1897 години 
(Л.2,3,4)са споменати 
две имена на българ-
ски свещеници – Н. 
Неделчев и Илия Са-
пунджиев – архий-
ерейски наместник. 
В моето кръщелно 
свидетелство, издаде-
но през 1943 година, 
името но свещеника 
е Ангел Стоянов. От 
1948-ма година, до ре-
шението за променяне 
на статута на църква-

та от действащ храм, 
в музеен комплекс, 
свещеник беше отец 
Василий (Вълчо Де-
мирев).

Що се отнася до въз-
рожденското учили-
ще, според коментара 
на моята баба, учи-
телката Веса Шишма-

нова, след реставри-
рането или по-точно 
построяването му от-
ново, училището в не-
говия автентичен вид 
е било доста по-
скромно – по-малко и 
по-ниско. Тя самата е 
учила в това училище 
и си го спомняше до-
бре.
Предлагам няколко 
мои снимки, правени 
във възрожденския 
комплекс през 2009-та 
година.
Искам да насоча вни-
манието на читателите 
и към една интересна 

находка, незабелязва-
на досега: - На камък 
от зидарията, вграден 
високо в лицевата сте-
на на храма, личи из-

дълбан кръст. Вдясно 
от него се вижда още 
един, по-слабо очер-
тан кръст.
Дали тези знаци не 

са оставени от самия 
майстор Георги Де-
нюв? Това едва ли ня-
кога ще узнаем...
В заключение мога да 
кажа, че моите знания 
за храма Св. Николай 
са непрофесионални 
и непълни. За съжале-
ние, въпреки желание-
то ми, не бих могъл да 
дам допълнителна ин-
формация за неговата 
история. Надявам се 
обаче, че има хора по-
компетентни от мен 
по този въпрос, които 
биха могли да добавят 
нови и все още неиз-
вестни исторически 
сведения, касаещи 
храма.
* Аналой - Висока че-
тириъгълна маса с на-
клонен плот служещ 
за поставка на книга. 
В църквата се използ-
ва при богослужение 
за поставяне на биб-
лията.
**Миней-бого слу-
жебна книга, която 
съдържа песнопения 
и четива за неподвиж-
ните празници от го-
дината, подредени по 
календарен ред от 1 
септември, според на-
чалото на църковната 
година.
Илко Цветанов Илиев 
Доктор на физически-
те науки
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