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Да лекуваш с кал: „Европейската“ балнеология и  
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Abstract: The paper follows the initial history and the social contexts of the present 

balneology in Bulgaria and especially the institutionalization of the mud therapy. The 

international contexts and influences in carrying out this policy have been followed. The 

paper presents the institutions and personalities – doctors and social workers from the first 

half of the 20th century who projected the present mud therapy in Bulgaria. 
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Статията представя началното развитие и институционализирането на 

калолечението в България от първата половина на 20. век, положено в култур-

ните контексти на балнеологията (Gianfaldoni и др. 2017) – в симбиотичната 

връзка между здравето и отдиха (Boekstein 2014). Проследяват се усилията на 

хората и институциите, които стоят зад политиките на въвеждането на модер-

ните европейски модели на балнеологията и в частност на калолечението.1 

 

Лечебната кал – исторически контексти 

Лечебните свойства на калта са известни още в древността и терапев-

тичните кaлни бани се използват от хилядолетия насам (Jackson 1990). Еги-

петски, гръцки и римски изображения представят хора, къпещи се в кал и 

прилагащи я върху лицата си. Легендата за десетия подвиг на Херакъл разказ-

ва, че след като убил великана Герион, той и спътниците му намерили осве-

жаваща възстановителна почивка в калта на Абано,2 днешна Италия 

(Anderson, Tabb 2002).  

За калолечение се споменава още в третото хилядолетие пр.н.е в египет-

ския папирус с лечебни напътствия “Кахун” (Haimov-Kochman и др. 2005; 
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Sullivan 1997). Неслучайно и днес методът за калолечение, представляващ 

намазване с кал на открито и на слънце, а после отмиването на калта във во-

доизточник, се нарича „египетски метод“. За лечение на геникологични забо-

лявания с кал се говори и в индийската „Аюр-Веда“ (8. в. пр.н.е.).  

 Хипократ пише подробно за лечебната сила на водата и се застъпва за 

използването на солени бани. Той редовно потапял пациентите си в морска 

вода, за да лекува множество заболявания, включително болки в мускулите и 

артрит и предлага първата класификация на термалните води, като изброява 

техните отличителни лечебни свойства и други полезни медико-терапевтични 

критерии (Katsambas, Antoniou 1996). 

Следвайки опита на гърците, римляните възприемат къпането в мине-

рални води като част от обичайния здравословен режим. Във времето на Рим-

ската империя термалните бани се превръщат в масово социално преживява-

не. Многобройни бани (Balnea) – частни и обществени, са построени в Рим и 

се разпространяват из цялата империя. Възприеман като здравословен, терма-

лизмът се превръща във важен социален опит (Van Tubergen, Van der Linden 

2002). В термалните центрове (или SPA, „Sanus per Aquam“), в допълнение 

към баните, се изграждат градини, магазини и библиотеки. Римските терми 

имат и важно медицинско значение и до голяма степен се използват като въз-

становителни центрове, включително и ранените войници. Много лекари, 

включително и Гален (2. в.), правят опити да изследват водите на топлите 

извори, ефектите и клиничните им показания; предписват специални указания 

за медицинско наблюдение (Cilliers, Retief 2006). Гален препоръчва също тя-

лото на болния да се затрупва с кал при хронични възпаления, отоци, хеморо-

иди, упорити болки и др. За лечебната кал на Кримския полуостров пише 

Плиний Стари (23—79 г.) (Танев и др. 1962: 9). 

Значението на античните балнеоложки центрове намалява през Средно-

вековието по две основни причини. Едната е забраната, обявена от църквата, 

свързана с „неморалността“ на техниките на балнеолечението, както и заради 

това, че балнеоложките курорти стават източник на епидемично разпростра-

нение на смъртоносни болести. По тези причини намалява и популярността на 

използването и на лечебната кал. Сведения за калолечението в Европа се поя-

вяват през 14. век – става въпрос за цитираните по-горе кални бани в Абано 

близо до Падуа в Италия (Palmer 1990). От 16. век именно там се развива едно 

от първите популярни и до днес калолечебни места. Оттогава и италианската 

дума „фанго“ (кал) става популярен термин за лечебната кал, а „фанготера-

пия“3 – съответно за „калолечение“ (Porlezza 1965). Този термин се използва в 

експертното говорене до 30-те години на 20. век (Стоянов 1930а).  

Днес в научните среди е приет терминът „пелоидотерапия“ (от гр. – 

глина). Понятието „пелоид“ се въвежда през 1933 г., а от 1937 г. – и междуна-

родната класификация на пелоидите (Gomes, Carretero и др. 2013). Определе-

нието е установено окончателно през 1938 г. от Международното дружество 
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по медицинска хидрология и обхваща всички видове лечебна кал (Танев и др. 

1962: 59). В този смисъл, лечебната кал е субстанция, която се образува в зе-

мята под въздействието на геоложки, биологични и климатични фактори. В 

зависимост от своя произход пелоидите могат да бъдат: лиманна кал, мине-

рално-изворна кал, торф, сапропели, кални вулкани и др. В България има ня-

колко известни находища на лиманна /крайморските езера около Варна и Бур-

гас/, торфена / с. Байкал, Пернишко/ и минерална /с. Марикостиново, Пет-

ричко, и с. Баня, Карловско/ и др. (Танев и др. 1962: 8-9). 

 

 
Пощенска картичка от Дакс, Франция, 20-те години на 20. век. Личен архив 

 

Балнеология и калолечение в Западна Европа, 18–20 век 

Популярността на балнеологията нараства в епохата на Просвещението 

и нараства през 18. и 19. век. От 18. век в Западна Европа здравето и хигиена-

та се превръщат в част от разбирането за буржоазен етос и идентичност. Мо-

дерното калолечение започва постепенно да се практикува именно в този пе-

риод, като през 19. век се превръща в неразделна част от модерните курортни 

практики. Научният прогрес превръща медицинската хидрология в експери-

ментална наука. Биохимичните изследвания върху минералните води подчер-

тават техните свойства и клинични показания. Много лекари са убедени, че за 

всяка болест има подходящ лечебен извор. От тази гледна точка Винсънт 

Присениц (Vincent Priessnitz) и Себастиан Кнайп (Sebastian Kneipp) могат да 

се разглеждат като основателите на съвременната балнеотерапия /лечебно 
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използване на термалните води/ и хидротерапия (Skopec 1991). Разработват се 

комбинирани лечения, като билкови вани, кални процедури, активни физи-

чески упражнения, масажи и диети, основават се важни научни институции и 

известни академични школи в областта на балнеологията в много европейски 

страни. В близост до добиващите популярност минерални извори започват да 

се организират паркове и градини, да се изграждат жилищни и лечебни съо-

ръжения – появява се модерният балнеокурорт (Weisz 2011: 138). Като извест-

ни центрове за лечение и отдих се оформят Баден-Баден в Германия, Карлсбад 

(сега Карлови Вари) и Мариенбад (сега Mariánské Lázně) в Чешката република 

и Спа в Белгия и др. (Towner 1996).  

Именно през 19. век се заражда спа-културата в съвременото й разбира-

не – с курортни места, свободно време, казина, басейни и пр. – популярни 

вече не само сред висшето общество, но и сред средната класа (Wood 2012: 3). 

Именно в Belle Epoque става факт елитарният термализъм /“Elitist 

Thermalism”/ (Gianfaldoni и др. 2017). Курортът се превръща в пресечна точка 

между медикализацията и уелнеса. Появяват се големи хотели, казина, барове 

и ресторанти в близост до спа курортите. Новите балнеоложки центрове, осо-

бено в Германия, се превръщат в неразделна част от всекидневието на средна-

та класа, средищен център за елита и място за творчество за художници и 

композитори. Създават се модерните курорти като специални „оздравителни“ 

места, към които се изгражда специфичната туристическа инфраструктура 

(Huisman, Oosterhuis 2014). И все пак, вече не става въпрос за чисто терапев-

тичното третиране на тялото. И до днес това са топоси, които се разполагат 

между „забавлението и лечението“. 

Епохата на модерността включва и лечебната кал в практиките на бал-

неолечението и „медицинския туризъм“ в Европа (Large 2015). От 17. век на-

татък калолечението започва да се прилага във Франция – курортите Saint-

Amand, Bourbon, Barneges, Dax, Plombieres (Brockliss 1990; Mackaman 1998), а 

през 18. век – и в Германия (Bacon 1997; Sanner 2000) и Австро-Унгария 

(Steward 2000; Steward 2002; Blackbourn 2002).  

В Русия известните калолечебни места се намират в южната част на 

страната – на Кримския полуостров и в Северен Кавказ. Употребата на лечеб-

на кал е традиционно популярна сред татарската общност – езерната кал бли-

зо до Астрахан и тази от кримските езера. В Русия калолечението се прилага 

още преди 18 век край Черно море, в Крим (Одеските лимани). Още през 1807 

г., по указание на Таврическия генерал-губернатор, френският химик Дисер 

започва изследванията на калта в района на Саки в Крим. Малко по-късно 

изследванията там продължават лекарят от Евпатория Н. А. Оже и химикът Н. 

Сушков (1827). Година по-късно в Саки е открита специална калолечебница 

на морския бряг (Antonyuk 2012). Почти веднага Оже публикува своите 

„Практически наблюдения и изследвания на медицинските свойства на ле-

чебната кал от Сакското солено езеро с показания за правилата, от които 
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болните трябва да се ръководят по време на ползването на калта“.4 Изгот-

вената от Оже методика практически се превръща в основа за разработването 

на методите за калолечение в Русия, макар че техниките на зариване на бол-

ните в калта дълго време остават примитивни – почти до края на 19.век. По-

пулярни стават и калолечебниците в Тинаки и Одеса (1820), а по-късно и Сер-

гиевските минерални бани, баните в Липецк (1871), Кавказските минерални 

бани (1886) и баните в Анапа (1900) (Бадалов. Крикорова 2012). 

След Втората световна война се наблюдава няколкодесетилетен упадък 

на популярността на минералните бани в глобален мащаб. Следвоенната криза 

и повишаването на значението на фармакологията радикално променят нагла-

сата към балнеологията. Едва в края на 20. и началото на 21. век – с популяр-

ните реакции срещу синтетичната медицинска терапия и по-голямото търсене 

на естествен начин на здраве и уелнес – започва новото връщане към балнео-

логията – вече като уелнес и спа туризъм (Large 2015).  

 

 

“Кримски метод” на калолечение, Саки, 30-те години на 20. век - История  

курорта Саки. Web: http://www.poltava-crimea.ru/history-saki-kurort 

 

Раждането на балнеологията в България 

Много от основоположниците на „здравното дело“ в България, на меди-

цинската практика, на медицинската научна мисъл, се оказват и сред трегери-
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те за развитието на модерната балнеология и „курортното дело“ (Теодосиева 

1965: 5). 

От необходимостта да се анализират водите на първо време на по-

известните и по-масово посещавани бани, Княжево, Горна баня, София, Кюс-

тендил още през 1881 г. имат количествени и качествени анализи на водите5, а 

малко по-късно и Меричлери, Хасковските и Бургаските мнерални бани.6 

Започват да се публикуват първите статии и книги по използването на 

минералните бани, по-късно и на морските бани и климатичните курорти. 

Първото по-обширно и цялостно изложение е книгата на Шкорпил „Природни 

богатства на целокупна България“, втората част на която разглежда известни-

те до тогава минерални бани и извори.7 Във варненското „Медицинско списа-

ние“ през 1887 г. е публикувана обширната преводна статия на руския лекар 

Л. Ф. Змеев „Топлите минерални извори в България“. Статията дава сведения 

за минералните води – категоризирани и окачествени, кратки описания на 

някои от тях, състоянието на сградите и пр.8 К. Иречек във втората част на 

„Княжество България“ (1899), преведена на български 11 години след излиза-

нето ѝ на чешки език, също дава описания на повечето лековити места в Бъл-

гария.9  

Държавните институции постепенно започват да проявяват ангажимент 

към изучаването и изпозването на минералните води в страната. През 1888 г. 

излиза от печат едно специално издание на Отделението за държавните имоти, 

горите, земеделието и търговията при Министерството на финансите. В него 

на баните са посветени 41 страници. Посочва се и съставът на водите, анали-

зирани до тогава. Предговорът е на Михалаки Георгиев, който по това време е 

началник на отделението, а сведенията са събирани по негово нареждане от 

окръжните управители още през 1884 г. (Теодосиева 1968: 8-9). Малко след 

това е приет първият Закон за топлите и минералните води, за управлението, 

надзора и запазването им (1891).10 По-задълбоченото отношение към мине-

ралните бани и курортите като към лечебни заведения и места намира отра-

жение в обширния доклад на д-р Стефан Ватев на тема „Лечебните места в 

България“, изнесен през 1898 г. в две заседания на Българското природоизпи-

тателно дружество и публикуван в Годишника на българското природоизпи-

тателно дружество (1897-1898).  

От средата на 90-те години на 19. век със средства на бюджета са ко-

мандировани няколко лекари в Западна Европа и Русия, за да специализират 

балнеология и санаториално дело.11 Някои от българските студенти медици в 

чужбина защитават докторски дисертации из областта на балнеологията. Та-

кава е дисертацията на д-р Илия Турчев на тема „Минералните бани в Бълга-

рия“, публикувана в Париж през 1904 г.  

Въпросите за пътищата на развитие на българската балнеология започ-

ват да се дискутират в лекарските среди – в медицинския печат, а и в други 

вестници и списания.12 Въпросите за минералните бани се повдигат пред Вто-



 BALKANISTIC FORUM 

Vol. 2/2018 
 
 

118 

рия лекарски събор през 1903 г., на който се възлага на д-р Величко Георгиев 

да състави изследване „върху лечебните сили на минералните води в Бълга-

рия“. Така той публикува през 1904 г. своя труд „Минералните бани в Бълга-

рия.13 Споменатият труд на д-р В. Георгиев по въпросите на балнеологията в 

страната динамизира интереса сред лекарските среди и представителите на 

държавната администрация. В новопостроените бански сгради във Вършец, 

Банкя, Меричлери и др. се назначават постоянни директори-лекари, провеж-

дат се хидрогеоложки проучвания, каптажи, анализи, организират се курортни 

съвети, приемат се документи по администриране на баните и курортите. 

Важно е включването на първитe български балнеолози в дискусиите на 

международни научни конгреси и събори. За първи път през 1900 година 

Стефан Ватев изнася доклад на международния конгрес по медицина в Париж 

на тема: „Минералните извори в България“. 

 

 
Корица на книгата на Марин Русев „Минерални води и баньолечение:  

Карловска баня“, София, 1929. 

 

Може да се каже, че след Втория и Третия лекарски събор започва раз-

витието на балнеологията в България и динамиката се запазва до периода на 
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войните 1912-1918 г. След войните изникват по-важни възстановителни прио-

ритети. Освен това „дейците“ в областта на балнеологията, поне най-

известните сред тях – Белинов, Ватев, Стоянов и Петров – се насочват към 

преподавателска работа в новоткрития през 1918 г. Медицински факултет, а 

някои и към други области на активност. Намалява интензивността на диску-

сиите. Показателно е, че от около общо 46 публикации по проблеми на балне-

ологията мезду 1913 и 1920 г. повечето са с „общ характер“ или се отнасят до 

исторически дании, археологически находки и пр.  

От края на 20-те години на 20. век. отново започва постепенното увели-

чаване на вниманието и интереса към въпросите на „курортологията“. Трудът 

на проф. Тошко Петров „Минералните води в България“ от 1930 г., съставяне-

то на който му е възложен от ГДНЗ, особено динамизира интереса. Авторът 

представя и актуални данни за извършените анализи на водите, за подобрени-

ята в банските съоръжения, каптажите и пр. Балнеологията вече интересува не 

само лекарските среди, но и други експерти – химици, хидролози, архитекти, 

инженери.  

През 1930 г. познати вече и като „балнеолози“ публични фигури като: 

проф. Ст. Ватев, д-р Хр. Стойчев, д-р Н. Радев, инж. Б. Радославов, д-р Г. 

Трифонов, проф. П. Стоянов, проф. Р. Райнов, архитектът Д. Кацев-Бурски, д-

р Д. Бурилков, химикът Илия Цонев и др., основават Балнеоложкото дру-

жество в България, което със своите клонове и научни секции в курортните 

общини в България започва да работи по изграждането на балнеологията в 

България в унисон с тогавашните европейски стандарти. Показателна е прог-

рамната статия в първия брой на списанието: 

„[...] В последно време се построиха при повечето морски и минерални 

води модерни бани, а също и хотели с големи удобства и обществото почна 

повече да се интересува и да изисква от лекарите упътвания за правилното 

използване на водите [...] Днес лекарите, за лекуване на болните, си служат 

не само с многобройните видове лекарства, но и с мощните средства на при-

родата – въздуха, слънцето, въздуха, слънцето, водата на реките, морската 

кал, морската вода, и тази, която топла и минерализирана извира от земя-

та, а също тъй и хранителните продукти от природата – гроздето, овощи-

ята, зеленчуците, поради което, доброто познаване действието на всички 

споменати фактори се явява още по-належащо. 

Напоследък в странство се образуваха много дружества и съюзи по 

водолечението [...] Също и станалите напоследък международни конгреси по 

хидрология и балнеология, показват големия интерес по проучването на водо-

лечението и на минералните води [...] Заинтересованите по всички научни 

въпроси вещи лица: лекари, геолози, климатолози, инженери-хидролози, архи-

текти и много видни общественици се обединиха и бразуваха Балнеоложко 

дружество, с цел да се даде по голям тласък за проучване на нашите естес-

твени лечебни богатства и курортни места [...]“14 



 BALKANISTIC FORUM 

Vol. 2/2018 
 
 

120 

 

 
Устав на Балнеоложкото дружество в България, 1930. 

 

В областта на законодателството се формулират нови законоположения 

по администрирането, уредбата и лечението в минералните бани и курорти. 

Одобрен е Правилникът за безплатното къпане и лечение. Търсят се и се 

признават за курорти нови селища, особено морски и климатични. Отстъпват 

се минерални бани на общините, които поемат задължения да подобрят и бла-

гоустроят курортните селища. За по-бързото благоустрояване и хигиенизира-

не на курортите се създава Фонд за разхубавяване на държавните, а по-късно 

и на общинските курорти.15 Следват правителствени разпоредби през 

МВРНЗ, под чието ведомство са минералните бани, да се предвиждат по-

големи суми в бюджета за уредбата им.  

Стига се до идеята за въвеждането на обучение на специалисти по ку-

рортология в университета. Началото се поставя с уредените курсове за лека-

ри от Института по балнеотерапия към Отделението за природни богатства и 

от Института по балнеолечение и физиотерапия в „Овча купел“. Създава се 

Катедра по балнеолечение и физиотерапия към Института по радиология в 
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Медицинския факултет, завеждана от проф. А. Сахатчиев.16 Така през 1940 г. 

е публикуван първият „Курс по балнеология“ (1940), съдържащ 47 лекции, 

изнесени на курсовете по курортология през 1935-1939, организирани от Инс-

титута по балнеология и физиотерапия при Дирекцията за природни богатства 

при Министерството на търговията, промишлеността и труда.  

Поставя се началото на модерното планиране на сградите на баните в 

курортите, на изработването на адекватни градоустройствени планове за ку-

рортните селища. Във Вършец през 1930 г. се строи нова сграда и казино-

колонада; бански сгради се строят в Сулудервент (1932), в Баня, Карловско 

(1934), а в Анхиало – калолечебница (1931). 

 

Калолечението в България и усилията на д-р Параскев Стоянов 

В Княжество България усвояването на медикализирани калолечебни 

практики започва с внасянето на руския опит. Още 1883-1885 г. руснакът д-р 

Игнатов – тогава окръжен лекар на Балчик, предписва и прилага калта от Бал-

чишката Тузла за лечение на различни заболявания (Stoianoff 1933). 

За основател на научното калолечение в България се смята проф. Парас-

кев Стоянов.17 Още в 1905 г., като лекар в основания от него детски морски 

санаториум за костно-ставна туберкулоза във Варна, той започва да прилага 

калолечение (също от Балчишката Тузла). За начало той инсталира казан, в 

който затопля морската вода и в чугунени или порцеланови вани я смесва с 

лечебната кал, докарана с лодки от езерото Тузлата. Същото организират и в 

частната лечебница във Варна д-р Тодоров и д-р Фарашев (Стоянов 1930а). 

Параскев Стоянов прави първите специални проучвания върху формирането, 

разпространението, запасите на Балчишката Тузла и Анхиалското езеро, както 

и на езерата край Шабла и Варна (1911 г.) Заедно с това той дава и първите 

данни за химическия състав на тази кал (Танев и др. 1962:5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Параскев Стоянов, ЦДА, ф. 1001K, оп. 1, а.е. 669, 

л. 3. 
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По време на Първата световна война започва да се прилага аеро-морско 

и калолечение на огнестрелни и други наранявания. Освен Параскев Стоянов, 

в тази посока работи и проф. Стефан Ватев, който по това време проучва със-

тоянието на физикалната терапия у нас (включваща използването на минерал-

ни извори и естествени лечебни места), както и нейното място в лечението на 

болестните и травматични последици от войната (Танев и др. 1962: 5).  

През 1921-1922 г. – отново по внушение на Параскев Стоянов, работе-

щият в „Майчин дом“ в София професор Рейн провежда лечение в с кал, до-

карана с варели от Анхиало. 

Проф. Стоянов години наред обикаля и изследва находищата на лечебна 

кал в цялата страна и анализира възможностите за по-пълноценното им изпол-

зване:  

“[...] Едно време, когато нашите минерални бани бяха първобитни, око-

ло изворите им е имало обилна кал от реакцията на водите около терена с 

водораслите и фауната им. Така беше в Банкя, Горна баня, Сливен, Вър-

шец.Така е сега и при Марикостинските бани до Петрич, при Момина баня в 

Хисаря, в Карловските бани и около Солудервент. Санитарните власти прес-

ледват тия гьолища като като огнища на комарите [...]“ (Танев и др. 1962: 

10-11). 

Така например около Сливенските бани е имало три малки езера, които 

Противомаларичната дирекция пресушава. Параскев Стоянов дава идея на 

кмета на Сливен да оставят третото езеро, да отведат отводния канал на мине-

ралните бани в него и след 2-3 години ферментация да разполагат с лечебна 

кал. Същото предлага и за тресавищата около минералните извори в Мари-

костиново. Професорът изготвя специален проект и за Софийската баня. До-

като е на посещение в Спа (Белгия) през 1927 г., той изучава калните бани със 

смлян горски торф, затоплен и смесен с морска вода. Предлага да се направи 

нещо подобно с торф от Витоша. В онзи момент Софийските бани предлагат 

калолечение с кал, докарана във варели от Анхиало, което излиза доста скъпо 

по тогавашните стандарти /120-150 лв./ (Танев и др. 1962: 10-11). 

Специално за Банкя интересни сведения дава химикът Петър Ченегели-

ев през 1930 г. Преди каптирането на водата там е имало „калищник“. През 

30-те години той вече е изсушен и изоставен. Ченгелиев смята, че преди мо-

дерното каптиране на водата в Банкя, лечебната ѝ слава е била повече заради 

калта. Цитира думите на възрастни хора, с които разговаря, че калта е прочула 

Банкя, а не водата. „Тогавашната управляюща интелигенция – заключава той 

– леко е погледнала на дългогодишния опит на „невежествената“ маса на-

род. И днес още правилна оценка на калолечението нямаме. И гдето имаме 

лечебна кал, както при Карловските бани, гледаме да ги засушим. У нас още с 

пренебрежение се гледа на калолечението [...]“ (Ченгелиев 1930: 11).  
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Параскев Стоянов също посочва множество примери, които представят 

недооценяването на възможностите за използване на лечебната кал от страна 

на местните власти:  

„През 1927 г., при едно посещение в Лъдженските бани, видях една 

дървено-тухлена барака с отделение за жени и мъже с по един естествен 

басейн с минерална вода с обилна минерална кал в тях – на едно тресавище 

от около 1 декар между Лъджене и Каменица. Градският лекар ме повика за 

да си дам авторитетното мнение, за да се събори тая барака, дигната от 

общината без негово разрешение.Остана поразен, когато му казах, че не 

само не трябва да се събори, но напротив – да се разшири [...] че в бъдеще 

Лъдженските бани могат да се прославят и със своите кални бани“. (Стоя-

нов 1930а: 10). 

 
Стоянов, П., 1911. Калолечението в България и Балчишката Тузла:  

Нейната лечебна кал, лечебните и свойства при разните болести, Балчик:  

Балчишка градска община 
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Сборникът „Лечбна пръст“ под редакцията на д-р Кирил Йорданов, 1940. 

 

Финалът на статията на П. Стоянов „Калолечението въобще и в Бълга-

рия в частност“ в Известия на балнеоложкото дружество от 1930 г. е с патети-

чен финал: „Преди 22 години, когато писах своята книга за калолечението в 

България, загатнах минималното, което можеше да се постигне тогава. 

Сега обаче хоризонтите се разшириха и границите по калолечението се раз-

ширяват и се налагат вече на вниманието ни и на медицинските и балнео-

ложките нужди [...] Можем да привлечем страдаща публика не само от 

България, но и от съседните, па и от по-далечните страни“ (Стоянов 1930а: 

10). 

Параскев Стоянов познава добре международните тенденции в балнео-

логията и самият той представя българския опит на международни форуми. 
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През есента на 1930 г. в Лиеж се провежда Петият световен конгрес по физио-

терапия и проф. Стоянов е делегат от българска страна, като представлява 

Медицинския факултет и Балнеоложкото дружество в България. Неговият 

доклад е на тема „Физиотерапията в България и специално морелечението“. 

Представяйки участието си в конгреса, той подчертава: „Аз възхвалих много 

калолечението с морска нептуническа или вулканическа кал [...] Подчертах, 

колко малко е изучавана фанготерапията и настоях да й се даде нужната 

почит и важност, като се турне на дневен ред на някой конгрес“ (Стоянов 

1930б: 7).  

В началото на 30-те години, когато започва да излиза списанието „Из-

вестия на Балнеоложкото дружество в България“, още в първия брой се 

появява една статия на д-р Димо Бурилков за калолечението в Анхиало (Бу-

рилков 1930а). Въпреки публикациите в това списание (като орган на непра-

вителствена организация) и усилията на няколкото ентусиасти (иначе експер-

ти в медицината и балнеологията), калолечението през този период не се 

превръща във фокус на внимание на държавните институции и не става обект 

на специално законодателство и практики – поне до края на 30-те години на 

20. век. Един от малкото сравнително успешни модели на изпозване на ресур-

сите на лечебната кал от края на 20-те и 30-те години на 20. в. е общинската 

калолечебница в Анхиало (от 1934 г. - Поморие). 

 

Представителният модел – калолечебницата в Анхиало 

През 1905-1906 г. Параскев Стоянов посещава Анхиало при обиколката 

му за изучаване на калонаходищата по Черноморието. Именно тогава той пра-

ви първите анализи на калта от Анхиалското езеро и препоръчва в бъдеще да 

се построи специална калолечебница там (Стоянов 1911). Иначе, калонаходи-

щето традиционно се посещава от болни, които сами ползват калта на брега 

на езерото през летния сезон.  

През 1921 г. проф. Стоянов провежда обстойно проучване на анхиал-

ската кал в рамките на специална научна командировка – да довърши проуч-

ванията на калта и да определи дали е добре да се построи специален санато-

риум в Анхиало за костна и скрофулозна туберкулоза, какъвто по това време 

Главната дирекция на народното здраве планира да построи край Месем-

врия.18 Той публикува резултатите в „Годишника на Софийския университет“ 

– студията „Анхиалското езеро и неговата лечебна кал“ (Стоянов 1923/1924). 

По време на престоя си в Анхиало П. Стоянов дори изготвя план за калоле-

чебница и я предоставя на общината. Когато след няколко години д-р Д. Бу-

рилков става първият лекар на новопостроената калолечебница, свидетелства 

за това: „Изработеният по негово внушение план за калолечебницата и днес 

краси заседателната зала на анхиалското общинско управление [...]“ (Бурил-

ков 1930а).  
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Бурилков, Д., 1930. Калолечението в Анхиало – Известия на балнеоложкото 

дружество в България, 1, 15-17 

 

В резултат на проучванията си в Анхиало, Параскев Стоянов определя, 

че идеалното място за един морски санаториум за Южна България е прос-

транството между морето и езерото: „[...] тъкмо както румънския санатори-

ум до Текир-гьол, с още по хубаво изложение – с по-солена морска вода и по-

голяма близост в един град [...] Така би могло да се използва тази чудесна 

лечебна кал, тази морска, маринна кал, която може би е по-полезна от вул-

каническата кал от прочутия курорт Баталия в Италия и Франценсбат в 

Чехия. Така би се повдигнал освен поминъка и на така заможните анхиалци, 

но и значението на града като курортен град и би се увеличил нашия тера-

певтичен арсенал с един мощен лечебен фактор: калолечението“.19 Въпреки 

патоса и лобирането на професора пред Дирекцията за народно здраве, дър-

жавен санаториум в Анхиало не се случва. За сметка на това представители на 

местната власт в Анхиало проявяват собствена инициатива. 

Още през 1925 г. общината построява една барака за жени и за мъже с 2 

вани, за да правят болните кални бани край езерото. Параскев Стоянов про-

дължава да настоява за изграждането и поддържането на по-хубава сграда и 

организирането на санаториум. Следва разширение на сградата през 1929 г. – 

мъжко и женско отделение, както и лекарска амбулатория. Въвежда се задъл-
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жителен лекарски контрол в калолечебницата, като се приемат страдащи от 

ревматични и геникологични заболявания (Бурилков 1930б). 

Като лекар-управител на Анхиалската калолечебница д-р Димо Бурил-

ков дава директните си впечатления от практиките там в първите години на 

съществуването ѝ: 

„През 1927 г. се направиха няколко дървени корита и една малка скеля, 

отгдето се вадеше лечебна кал от дъното на езерото. Калта се стопляше на 

слънце или в тенекии. Това беше съвършено примитивно и свързано с разпи-

ляване на много време и пари. Само сериозно болни и измъчени от страдани-

ята хора предприемаха и издържаха лекуването при тези условия. Самите 

болни от гр. Анхиало и от други места станаха най-добрите агитатори на 

идеята за създавне на една калова баня, още повече, че имаше добри резул-

тати. 

 
Бурилков, Д., 1930. Калолечението в Анхиало – Известия на балнеоложкото 

дружество в България, 1, 15-17 

 

На следната 1928 г. се направи значителна крачка, като се построи 

един котел за постоянна вряла вода и се огради едно място, гдето да се пра-

вят каловите бани, ане както по-рано, на открито. Поставиха се във всяко 

отделение по шест дървени плитки корита. Извадената от езерото кал има 

температура между 20 и 23 градуса. Тя се стопля, като се смесва с вряла 

вода от котела и се разпраща във всяко отделение с по една тръба [...] 
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Болните в така откритите вани правеха едновременни и калови и 

слънчеви бани. А от друга страна, нямаше един компетентен медицински 

надзор върху болните. Който искаше, правеше бани и всеки ги правеше, как-

то сам смяташе за добре. Общинските съветници и по-интелигентните 

граждани схванаха, че една калолечебница не бива така да функционира, 

защото не ще може да се развива. И затова миналата 1929 г. се направиха 

две нови крачки в развитието на калолечението в Анхиало. 

Първо. Банята се преустрои, като се направи специално здание с мъж-

ко и женско отделение и с амбулатория за лекаря. Направиха се циментови 

вани, които сега се облицоват отвътре с дъски. До всяка вана се направи 

кран с вряла вода и обща курна за измиване след каловата вана. Направи се 

до самата баня резервоар за кал, за да може заблаговременно да се складира 

потребната кал. 

Второ. Общинският съвет реши да ми възложи да проследя и да разуча 

влиянието на каловите бани при разните болести. Това наложи да се нареди 

медицинаска контрола. Нито един болен не може да прави калови бани без 

преглед и предписание от лекаря... 

Каква беше миналата година клиентелата на анхиалската калолечеб-

ница, т.е. какви болни се лекуваха там? На първо място, това са т.нар. рев-

матични заболявания [...] Втора значителна група болести, лекувани с кал, са 

хроническите възпаления на женската полова система... Добри резултати 

бяха добити и при лекуването на отдавнашни, консолидирани тромбофлеби-

ти [...] Добитите резултати са напълно задоволителни и когато се натру-

пат повечко наблюдения, те ще бъдат разработени и публикувани“ (Бурил-

ков 1930б: 15-17). 

Поради популярността на калолечебницата и наплива на болни, общи-

ната в Анхиало взема решение през 1932 г. за отпускане на 2 млн. лева за из-

граждането на модерна калолечебница. Провежда се и общински референдум 

по този повод, но парите така и не се намират (Продромов 1965: 42).  

Когато през 1933 г. Параскев Стоянов отново посещава Анхиало, за да 

види „какви изменения са станали в езерото и калта“, той публикува впечат-

ленията си на страниците на вестник „Мир“: „В Анхиало имах щастието да 

видя най-сетне отдавна почната калолечебница – скромна, но доста добре 

стъкмена, която дава от 100 до 160 кални бани дневно. Гребането на калта 

вървеше усилено...под вещото ръководство на младия и енергичен д-р Тузлу-

ков, ръководител на лечебницата. Преди 5-6 години – 3 дървени вани, загра-

дени с дъски, а сега – скромно, но доста смислено здание с около 40 вани ци-

ментни и дървени! Какъв прогрес! Мечтаем, обаче, всички за голямо модерно 

здание – бъдещия морски санаториум и калолечебницата. Тогава Анхиало ще 

стане нашия Текир-гьол и нашите Одески лимани и Саки“.20  

 



Милена Ангелова 

Да лекуваш с кал: „Европейската“ балнеология и… 

 

 

129 

 
Анхиалската калолечебница – сп. „Известия на балнеоложкото дружество  

в България“, 1930, 1, 15. 

 

След като през 1930 г. Анхиало е обявен за курорт, общинските власти 

продължават, според възможностите си, да подобряват условията в калоле-

чебницата до към края на 30-те години. По това време в нея вече има и събле-

кални, бюфет, чакалня и отопление с парен котел. Последната местна инициа-

тива в това отношение е опитът от 1946 г. на Общинския съвет на гр. Поморие 

да сключи заем и съвместно с Министерството на народното здраве и социал-

ните грижи да се построи модерна калолечебница.  

След 1944 г. в България постепенно се въвежда съветският опит в кало-

лечението, включително и методите за физико-химичното проучване на ле-

чебната кал на съветските изследователи. Създава се държавно Санаторно-

курортно управление и Национален изследователски институт по курортоло-

гия и физиотерапия (НИИКФ) и до края на 80-те години тази институция за-

дава парамертите на „курортното дело“ в страната. Преминаването на изцяло 

държавно планиране в рамките на новия политически режим поставя калоле-

чението, а и балнеологията като цяло, извън възможностите на местната ини-

циатива. 
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Бурилков, Д., 1930. Показания и противопоказания при лекуването  

на тежките полови заболявания с лечебна кал в Анхиало –  

Известия на балнеоложкото дружество в България, 2, 23-24. 
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