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Балчик - през погледа на влюбените в него Айтен и Джемал

Балчик – градът на мечтателите
Първата ми среща с този 
прекрасен приключен-
ски град беше през август 
2011 година. Моя колежка 
от университета е родом 
от Балчик и организира 
срещата на випуска ни да 
се случи тук. Пристигнах 
неочаквано и без резерва-
ция и тя успя да ми намери 
квартира в дома на своя 
съученичка. Разгледах 
Ботаническата градина, 
по стечение на обстоятел-
ствата боса, защото скъсах 
чехлите си. Може би за-
ради това не оцених пър-
воначално мащабността и 
красотата на тази градина. 
Година по-късно, с моя 
приятел дойдохме отно-
во тук. Оказа се, че това е 
градът на неговите детски 
спомени. Резервирахме 
си стая в хотел „Балчик” 
– приятно и спокойно мяс-
то, с изглед към морето и 
много любезни домакини. 
Тук приключението про-
дължи. Забравих си люби-
мата пола, която по-късно 
получих по куриер. Но не 
само в това е приключе-
нието. Моят приятел ме 
разведе из цялата ботани-
ческа градина на Дворе-

ца, която не бях обходила 
предната година. Моите 
думи: „О, аз вече познавам 
тази градина, този град” се 
оказаха неточни. Открих и 
преоткривам всяка година, 
всеки сезон, различните 
красоти на този град. Ни-
кога не е едно и също. Ви-
наги има нещо, което ме 
изненадва. 
Когато не успявахме да си 
запазим стая в любимия 
хотел „Балчик” посети-
хме и други хотели: „Ди-
амант”, „Париж”, „Магно-
лия”, „Бяла къща”.
Забележителностите на 
града, които ме впечатлиха 
са: градините на Двореца 
със своята стъпаловидна 
структура, прекрасни цве-

тя и дървета, хълмовете на 
града с гледка към морето, 
къщите със старинна ар-
хитектура, местностите в 
близост до Балчик: „Туз-
лата”, „Бялата лагуна”, 
„Русалка”, „Иканталъка”, 
„Яйлата” и др.
Ако трябва да степенувам 
забележителностите на 
града, които са ме впеча-
тлили, това са:
1. Ботаническата градина 
на Двореца;
2. Мелницата и лодките 

пред нея;
3. Една стара къща, която е 
на морската алея;
4. Надписът „Балчик” на 
хълма;
5. Читалнята на алеята;
6. Пристанището за лодки;
7. Стадионът.
Имаме си и „наши” места, 
които ще запазя в тайна. 
Те не са исторически или 
архитектурни забележи-
телности, а места за ре-
лакс. За нас те са особено 
важни, защото ни карат 
да се чувстваме като част 
от природата, като част 
от Балчик, зареждат ни с 
много енергия и ни карат 
отново и отново да се връ-
щаме в това райско кътче.
Любими и често посеща-

вани ресторанти за нас са 
„Кестенът”, „Синият лъв”, 
„Бяла къща”, „Номад”, а 
любимото място за кафе 
– кафене „Интелигент” и 
едно място, което за съжа-
ление вече не работи „Се-
демте лули”.
Хората, които свързвам 
с този град са колежка от 
университета, която в мо-
мента не живее в България 
и любезните домакини на 
хотел „Балчик”, които ви-
наги ни посрещат с уваже-

ние и се грижат за нашето 
спокойствие, персоналът 
на посещаваните от нас 
заведения до известна сте-
пен е също като „стар при-
ятел”. Имаме си и любим 
магазин на крайбрежната 
алея, откъдето всеки път 
си купуваме сувенири за 
спомен, защото със сла-
дкодумната собственичка 
сме вече като близки при-
ятели.
За тези близо десет години 
посещения в Балчик имам 
хиляди снимки, от едни и 
същи места, в различни 
сезони и с различни спо-
мени. 
Спокойствие, уникалност, 
романтика и приключен-
ски дух има в Балчик. 
За мен Балчик е не само 
море, Балчик е приказка, 
незабравимо преживяване.
Пожелания към общинска-
та управа:
1. Да възроди фестивалите 
на площада пред община-
та;
2. Новогодишните търже-
ства да бъдат на морския 
бряг;
3. Да се реконструира, ако 
е възможно, алеята, свърз-
ваща Балчик и Албена.

АЙТЕН – момичето, 
влюбено в момчето, кое-

то обича морето

Интервю с момчето, което обича 
морето
Кога за първи път си бил 
в Балчик?
Не си спомням точно, но 
съм бил някъде на около 
2-3 годинки. Фабриката в 
Шумен, в която работеше 
майка ми, притежаваше 
почивна база в близост до 
Двореца. Почти всяко лято, 
до 1989 година, съм посе-
щавал Балчик с родителите 
си.
Къде си пребивавал най-
напред и после къде? 
След 1989 година, до 2012 
не съм посещавал Балчик. 
Основно поради финансо-
ви причини. През 2012 г.  
отседнахме с половинката 
ми в хотел „Балчик”. От 
2012 сме редовни посети-
тели на града. Били сме и в  
други хотели,  като напри-
мер „Бяла къща”, „Магно-
лия”, „Диамант”, „Париж”.
Кое от природата, по-
стройките, улиците, хоте-
лите, парковете и др. Ви 

харесва?
Градът е уникално красив. 
Има прекрасно разположе-
ние и пейзажи. От малък 
съм влюбен в Двореца и 
плажа му, който за съжале-

ние в момента е доста про-
менен и загрознен.
 Степенувайте културни-
те обекти, ресторантите 
по важност. 
На първо място безспорно 
е „Дворецът”, след него ид-
ват „Мелницата”, старите 

румънски вили, Художест-
вената галерия и Историче-
ският музей. А от ресторан-
тите ми харесват: „Синият 
лъв”, „Номад”, „Кестена”, 
„Каваците”.

Познавате ли околността 
на Балчик?
Посещаваме често мест-
ността „Тузлата”, също така 
„Бялата лагуна”, Каварна. 
Има много красиви екопъ-
теки, с прекрасни изгледи.
Имате ли приятели и до-
бри познати в Балчик?
Половинката ми има бивша 
състудентка от Балчик.
Знаете ли факти от мест-
ната история?
Знам историята на създава-
нето на Двореца, по жела-
ние на румънската кралица 
Мария. По това време Бал-
чик е бил част от Румъния.
Купували ли сте си нещо 
от Балчик? 
Купували сме си много су-
венири, сред които и моде-
ли на кораб и яхта. 

Какво Ви говори дуетът 
Риба-Балчик? 
Аз не съм особен почитател 
на рибата. 
Колко снимки на Балчик 
сте направили?
Фотографията ми е хоби. 
Имам стотици, да не кажа и 
повече, снимки от Балчик и 
околността му.
Имат ли снимките исто-
рия?
Всяка снимка е запечатала 
частица време и място в 
себе си. При преглеждането 
им си спомням момента на 
заснемането им.
Посочете някои снимки с 
мисли на Омар Хайам, чие-
то творчество превеждате и 
добре познавате. 
Творчеството на този автор 
не е много добре познато в 
България. Аз го изучавам 
основно от турски и руски 
източници. Трудно ми е да 
определя любима мисъл. 
Ще цитирам една от тях:
„Тези, които вярват сляпо-
пътя няма да намерят.
Тези, които мислят-съмне-
ния вечно ги гнетят.
Боя се, че глас ще се разчуе 
някой ден:
“О, невежи! Пътят не е нито 
там, и нито тук!”
Има ли професията Ви 
връзка с хобито Ви и увле-
чението Ви по туризма из 
Северното Черноморие?
По професия съм машинен 
инженер, а любимото ми 
хоби е фотографията. Фото-
графията не е само снима-
не, а и последващо обработ-
ване на заснетия материал.
Един вид индивидуално 
творчество и изкуство.
Правите ли сравнение с 
други места и аналогии с 
различни събития. Какво 
пожелавате на общинската 
управа, за да бъде Балчик 
още по-добро място за жи-
веене и привлекателна ту-
ристическа дестинация. 
За мен Балчик има уни-
кално място в Българско-
то черноморие и туризъм. 
Основната ми забележка е 
прекъснатата поради свла-
чище дамба, която свързва 
Балчик с „Албена”. Ако 
се възстанови ще е голям 
плюс и за двата курорта. 
Другото ми предложение е, 
ако е възможно, да се въз-
станови лятното кино, от 
което имам много хубави, 
детски спомени.
За снимките си използвал 
някаква интересна техни-
ка и метод?
Както посочих по-горе, аз 
обработвам снимките си 
със специализирана про-
грама. Така постигам подо-
бряване на изображението.
Бихте ли се преместил да 
живеете и работите в Бал-
чик?
Категорично „Да!”

Джемал МЕХМЕДОВ


