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Всяка година от 20 до 24
септември в красивото ро-
допско селище Златоград
се провеждат тези хубави
народни празници, нарече-
ни Дельови, в памет на ле-
гендарния хайдутин Дельо
войвода. Златоград се про-
славя с песента „Излел е
Дельо хайдутин”, която се
носи в Космоса.
Градът е с богата култура
и многовековна история. В
него се намира най-старата
църква в Родопите – пост-
роена по време на османс-
кото владичество. Тя е ни-
ска, вкопана в земята, пос-

Читалищата на село Змеево, село Стражица и село Сенокос от Община Балчик участваха с хорове за народно пеене във фестивала “Дельови празници” - Златоград, като се представиха впчеатляващо.
Златоградчани проявиха интерес към балчишкия форум “Българско наследство”, където ще участват през 2016 г.                                                                                           Фото: Емилия СТОЯНОВА

троена е на един от най-
високите хълмове през
1834 г. и се нарича „Успе-
ние Богородично”. В дво-
ра на църквата е запазено
килийното училище.
В преддверието на църк-
вата има икона на Богоро-
дица със забит в сърцето
нож.
Църквата е известна с
много старите си икони.
Другата църква в града е
„Свети Георги Победоно-
сец” от 1871 г. с взаимно
училище. В нея се подре-
ждат хубави изложби с
живопис и графика.

Уникален е паметникът на
Дельо хайдутин, издигнат
на мястото, където според
легендите, е смъртно про-
стрелян.
Голямо удоволствие е да се
посети този град, скътан в
пазвите на величествените
Родопи. В сърцето му се
намира Етнографският
ареален комплекс – един
музей на открито, който
всъщност е част от ежедне-
вния живот на хората.
Музеят има археологиче-
ска сбирка, експозиция,
която разказва за поминъ-
ка на местното население,

колекция от накити и но-
сии.
А занаятчийските работил-
ници творят изделия пред
очите на посетителите.
Всичко е много интересно
и човек се пренася в мина-
лите времена. Атмосфера-
та е напълно автентична.
В самия комплекс се про-
вежда и фестивалът „Де-
льови празници”. Община
Балчик се представи с три
фолклорни състава – от НЧ
„Хр исто  Смир ненс ки”
с.Сенокос,  от  НЧ “Йор-
дан Йовков” с.Змеево и от
НЧ „Стефан Кар а-

джа”с.Стражица. Водеща-
та на празника обяви пред
публиката, че на 21 септем-
ври Община Балчик чест-
ва 75 години от възвръща-
нето на Южна Добруджа в
пределите на майка Бълга-
рия и че за Златоград е го-
ляма чест и удоволствие да
посрещне гости от Белия
град, морето и Златна До-
бруджа. Последваха бур-
ни аплодисменти.
Трите състава на Община-
та се представиха блестя-
що, а кулминацията беше,
когато всички заедно изпя-
ха „Мило ми е, мамо, дра-

го ми е тате, в Добруджа
да ида, през нея да мина…”
В момента, когато нашите
самодейци правеха дълбок
поклон пред публиката,
голям състав гайдари, пре-
двождани от кмета на Зла-
тоград с най-пищната гай-
да, приветстваха празнич-
ния фестивал с песента
„Излел е Дельо хайдутин”.
Беше много вълнуващо,
тържествено, мило и кра-
сиво.
В града имаше гости от ця-
лата страна, както и много
чужди граждани. Интере-
сна атракция бяха и краси-

вите кокони, в стари дълги
рокли, с накити, цветя и
красиви шапки. М
ъжете се редяха на опашка
да се фотографират  с тях
за спомен. Тръгнахме си от
Златоград щастливи и удо-
влетворени, с приятелски
чувства и желание за бъде-
щи срещи, а златоградча-
ни обещаха да гостуват и
на нашите фестивали. Про-
явиха голям интерес към
форума „Българско насле-
дство”.

Тодорка ХАРИЗАНОВА
Председател на
клуб „Здраве”

СОНИК СТАРТ е динами-
чно развиваща се стопанс-
ка организация, фокусира-
на в сферата на социалното
предприемачество и орга-
низационното консултира-
не, предоставянето на ус-
луги и подкрепа, както на
територията на страната,
така и в международни пар-
тньорства. От създаването
си през 2008 г. компанията
подкрепя организационния
капацитет в развитието на
социални услуги на тери-
торията на общините Ихти-
ман, Първочай, Дупница,
Брезово, Елхово, Карлово,
Драгоман, Левски, Кавар-
на, Балчик и др.
 Мисията, от която се ръ-
ководи организацията е по-
добряване качеството на

живот и социалните уме-
ния на децата и възраст-
ните в риск и техниге се-
мейства, чрез прилагане
на нови устойчиви и ком-
плексни подходи на рабо-
та с уязвимите групи, пре-
венция на социалното из-
ключване и преодоляване
на неговите последици.
 Център за обществена по-
дкрепа- гр. Балчик при
СОНИК СТАРТ ООД
обявява кампания по на-
биране на доброволци на
територията н община
Балчик под надслов „По-
дай ръка, доброволец ста-
ни, добро направи, съдба
промени и следа остави“.
За повече информация:

гр. Балчик
ул. Петър Берон 1 А
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Пред ученици от ОУ “Антим” I Балчик лекции на тема за това как да се държим в обществото и ролята на развличието и толерантността в
отношенията изнесоха по поръка на “Соник Старт” Балчик на активният общински съветник Иванка Бързакова и успяващият млад кмет на
село Царичино Георги Генов.                                                                                                                                   Фото: “Соник Старт” Балчик


