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По какъв проект работи-
те /наименование/ и каква 
е връзкатаму с Балчик?
- Първо бихме искали да 
благодарим за възможност-
та да представим част от 
работата си пред жителите 
и гостите в община Бал-
чик. Научно-приложният 
проект, по който работим, 
е наименован „Политики за 
опазване и популяризиране 
на недвижимите културни 
ценности с местно значе-
ние в България. Етноложки 
анализ по примерите на об-
щините Балчик, Каварна, 
Гърмен и Сандански“ и се 
изпълнява в рамките на На-
учна програма Б по проект 
BG05M2OP001-1.001-0001 
“Изграждане и развитие на 
Център за върхови пости-
жения „Наследство БГ“.
Целта ни е да задълбочим 
научното, експертно, об-
щественото и институ-
ционалното познание вър-
ху политиките за опазване 
и управление на недвижи-
мото културно наследство 
и в частност на недвижи-
мите културни ценности 
(НКЦ) с категория „местно 
значение“ или познати като 
паметници на културата с 
категория „местно значе-
ние“. 
Избрахме тези четири об-
щини по няколко причини. 
На първо място за всяка 
една от тях туризмът е во-
дещ или един от основни-
те икономически отрасли. 
На второ – предлаганите 
туристически услуги са 
комплексни и включват 
не само рекреативен, но 
също така балнеоложки, 
еко, културен, селски и/
или религиозен туризъм. 
Не на последно място те 
са диаметрално противо-
положни по отношение 
на географско положение 
и релеф, а в администра-

тивно отношение са част 
от състава на две области 
– Добрич и Благоевград. 
Стремежът ни е на базата 
на етноложко аналитично 
проучване, съпътствано 
от експертизата на тесни 
специалисти в областите 
на правото, археологията 
и религиите да предложим 
препоръки за опазване на 
историческата и културна-
та стойност на недвижи-
мите културни ценности, 
механизми за повишаване 
на тяхната разпознавае-
мост от различни публики 
и експонирането им като 
туристически обекти, с ог-
лед развитието на местните 
икономики и повишаване 
на жизнения стандарт на 
местните общности, без да 
се нарушава историческата 
и художествената им стой-
ност. Така бихме могли 
да предложим решения за 
постигане на балансиран 
управленски подход в усло-
вията на различен експер-
тен капацитет и финансови 
ресурси, удовлетворяващ 
всички заинтересовани 
страни (институции, мест-
ни общности, бизнес, ту-
ристически бранш и др.).
Кои места и селища посе-
тихте в Община Балчик 
и какви констатации на-
правихте, свързани със 
Списъка на Паметници-
те на архитектурата 
в Общината. Знаят ли 
хората за тях. Има ли 
построени нови сгради на 
мястото на Паметници-
те на архитектурата.
- Освен самият град Бал-
чик, работата ни отведе в 
селата Кранево, Оброчище, 
Гурково, Безводица, Дро-
пла, Рогачево и Храброво. 
Тук е важно да направим 
едно уточнение, че изслед-
ването ни се отнася само 
да недвижимите културни 

ценности, които са при-
знати от Министерство на 
културата, а не тези, които 
са декларирани от местни-
те власти и са в очакване 
статутът им да бъде при-
знат. Именно това условие 
определи и маршрутът ни 
в съответните населени 
места. Проучваните от нас 
обекти са 17 на брой, като 
повечето от тях са антични 
и средновековни. Според 
културната и научната об-
ласт, към която принадле-
жат, са: архитектурно-стро-
ителни, археологически и 
художествени. 
В селата Дропла, Безводи-
ца, Рогачево и Храброво 
през 60-те и 70-те години 
на XX в. са разкрити архе-
ологически артефакти, сви-
детелстващи за наличието 
на антични или среднове-
ковни селища или некропо-
ли, но местното население 
не беше чувало за подобни 
находки. 
Бившият кмет на с. Кра-
нево, г-н Костадин Димов, 
ни разказа легендите за 
антични селища в района, 
както и за крепостта Кра-
нея, която според него има 
потенциал да се превърне 
в туристическа атракция. 
Кранея не бе крепостта, 
която търсим, но пък се 
оказа че именно този обект 
се осмисля от местната 
общност като част от кул-
турното ù наследство.
Обратна е ситуацията с 
късносредновековния ком-
плекс Текето „Акязълъ 
баба“ в с. Оброчище, което 
понастоящем се стопанис-
ва от Историческия музей в 
Балчик. То е изключително 
разпознат културен памет-
ник от жителите на общи-
ната под имената „Текето“ 
или „Манастира“. През по-
следните години се полагат 
много усилия и от местната 

Етнолози от БАН на проучване в Балчик
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Църквата в село Гурково

Нимфеумът в Двореца Балчик

Текето в село Оброчище 

Стара икона в църквата на село Гурково

власт и от музейните спе-
циалисти за превръщането 
му в туристически обект. 
Добре поддържано е и 
на неговата територия се 
правят различни събития. 
За наш късмет дори при-
съствахме на фолклорен 
празник, организиран от 
музея и събрал жители и 
фолклорни певчески и тан-
цови състави от общината. 
Наблюдаваме и нарастване 
на туристическия интерес, 
което в бъдеще би могло 
да окаже положително ико-
номическо въздействие за 
селото. 
Не толкова известна като 
Текето, но пък с огромен 
потенциал, е и църквата 
„Св. Димитър“ в с. Гурко-
во. Построена е през 1870 г. 
с помощта на местното на-
селение и  обявена за НКЦ 
с категория „местно зна-
чение“ през 1990 г. Добре 
запазена и още по-добре 
стопанисвана, тя е дейст-
ваща, а в нея се съхраняват 

икони от 1889 г. В Гурково 
ни посрещна г-жа Димка 
Кирчева, която не само се 
грижи за храма, но проуч-
ва историята му и я разказ-
ва повече от завладяващо. 
Горещо препоръчваме на 
читателите Ви да посетят 
църквата, ако все още не са 
го направили.
И накрая, но не по значе-
ние, град Балчик. Именно 
тук констатирахме, че по-
вечето значими за балчи-
клии културни обекти имат 
различен статут и различна 
туристическа посещаемост. 
Повечето градски жители с 
чувство на гордост посочи-
ха значими за тях различни 
културни обекти като Дво-
реца, Мелницата, килийно-
то училище.
По отношение на послед-
ната част от въпроса, за 
разлика от други общини, в 

Балчик и региона не откри-
хме недвижими културни 
ценности с местно значе-
ние, върху които да има 
ново застрояване, следова-
телно няма регистриране 
на загубени обекти, скрити 
под нови сгради. Има обаче 
културни ценности, които 
убедено смятаме, че трябва 
да бъдат добавени към спи-
съка с обявени недвижими 
културни ценности, които 
трябва да се рекламират 
чрез модерни технологии в 
национален и междунаро-
ден мащаб, което би допри-
несло не само за увеличава-
не на туристопотока извън 
летния сезон, но и за ут-
върждаването им като част 
от културното наследство и 
идентичност на балчиклии. 
Имате ли влияние да се 
организира една каса за 
туристите в Двореца? 
А за стопанисването на 
Двореца?
- Знаем, че отговорът на 
този въпрос ще разоча-
рова читателите ви, но за 
съжаление нямаме такова 
влияние. Като учени от 
Българската академия на 
науките ние сме страничен 
наблюдател на този казус. 
Онова, с което можем да 
допринесем е още веднъж 
да му дадем гласност, тъй 
като той създава сериозни 
неудобства за посетителите 
на Двореца, които изпита-
хме и самите ние. 
Какво очаквахте  да чуети 
в събеседването – музейни 
работници, общински слу-
жители, журналисти?
- Проведената среща с жур-
налисти, общински служи-
тели и музейни работници 
имаше за цел да провокира 
дискусия във връзка с раз-
познаваемостта на обяве-
ните недвижими културни 
ценностис категория „мест-
но значение“, тяхното опаз-

ване и популяризиране, 
както сред туристите, така 
и сред жителите на общи-
ната и региона. Конкретно 
на въпроса можем да от-
говорим, че очаквахме да 
чуем вашите мнения от-
носно значимостта на тези 
обекти, нуждата от тяхното 
стопанисване, проблемите 
и добрите практики, свър-
зани с тях. Чрез проведе-
ните интервюта и фокус 
групова дискусия, ние по-
лучихме детайлна инфор-
мация не само във връзка 
с паметниците, които ние 
издирваме и изучаваме, но 
и важните за местната общ-
ност недвижими културни 
ценности. Разбрахме също 
така, че местната власт и 
медии, както и музейните 
специалисти работят в тяс-
но сътрудничество, позна-
вате се помежду си и преди 

всичко познавате взаимно 
дейността си, което вече е 
своеобразна формула за ус-
пех. Чухме различни глед-
ни точки и нагласи, за това 
по какъв начин трябва да 
се опазва и популяризира 
недвижимото културно на-
следство, как да бъде попу-
ляризирано на туристиче-
ския пазар, как да засилим 
ролята му в развитието на 
местната икономика, а съ-
щото така бе дискутирана 
и необходимостта от по-ак-
тивно включване на млади-
те и трудоспособни хора.
Благодарни сме на всеки 
един от участниците в сре-
щата за това, че откликнаха 
и очертаха откровено пре-
дизвикателствата, свързани 
с рекламирането, достъпа и 

стопанисването на недви-
жимите ценности. Извън 
чисто изследователската 
ни работа, в чисто човеш-
ки план създадохте у нас 
усещането за близост, ди-
алогичност и ни показахте 
огромното гостоприемство 
на балчиклии.
Ще дойдете ли пак по 
този или друг проект в 
Балчик?
- С огромно удоволствие 
бихме се връщали, както с 
изследователска цел, така 
и за отдих със семействата 
и приятелите си. Всъщност 
ние го правим и сега, тъй 
като това не е първото по-
сещение на членовете на 
екипа ни в Балчик. Ваши-
ят град има свой собствен, 
индивидуален облик, а ос-
вен с море, той е богат и на 
история.
--

Кой е р-л на проекта и 
какво е участието на д-р 
Ваня Иванова и Вашето в 
него? 
Проектът се ръководи от 
д-р Йелис Еролова, главен 
асистент в секция „Балкан-
ска етнология“ в Института 
за етнология и фолклори-
стика с Етнографски музей 
към Българската академия 
на науките. Екипът се със-
тои от шестима учени, част 
от същата секция, сред 
които д-р Ваня Иванова и 
докторант Юлия Попчева, 
които заедно с ръководите-
ля, посетиха град Балчик и 
региона през м. май 2022 г.

Снимките са на 
докторант Юлия 

Попчева


