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На 11 октомври се от-
зовахме на поканата на на-
шите приятели пенсионе-
ри от гр. Нови пазар да
им гостуваме по случай
техния празник на града  и
15-  годишен юбилей на
клуба им.

Посрещнаха ни по стар
български обичай с топла
хубава погача,  с много
обич, тържествено наст-
роение, народна музика и
кръшно хоро. От словото
на Г-жа Илиева  предсе-
дател на клуба, научихме
за историята на  града им,
културното  развитие  и
участието на пенсионери-
те в обществения живот.
С голямо  удоволствие
изслушахме концерта на
тяхната  вокална  група.
Ние пък им разказахме за
Белия град и морето. По-
здравихме ги с песни за
Добруджа, Земята, море-
то и с патриотични песни
за нашата родина.

Срещата премина въл-
нуващо  и задушевно,  в
много приятна атмосфера.
Пожелахме си нови срещи
и добро приятелство. Съ-
четахме  посещението  в
Нови пазар с провеждане-
то на есенната екскурзия.
Посетихме град Плиска и
грандиозния паметник на

Борис I, разгледахме ста-
рините от Първата бъл-
гарска столица, музея, го-
лямата базилика, докосна-
хме се до древното ни ми-
нало и  величие  в  град
Преслав, възхитихме се на
Мадарския конник  един
безспорен символ на бъл-
гарския народ. Издялана-
та в камъка фигура се счи-
та за  част от голям анти-
чен археологически комп-
лекс. Около фигурата на
конника ясно личат издъл-
бани надписи на гръцки
език, които дават истори-
чески важни сведения за
събития, свързани с осно-
воположниците на Бъл-
гарската държава  Аспа-
рух, Крум, Омуртаг. Ма-
дарският конник е една ис-
торическа светиня, гор-
дост българска.

Посетихме и град Шу-
мен, един от най-старите
градове у нас. В града и
платото зад него са запа-
зени неповторими истори-
чески паметници от дълбо-
ка древност. Разгледахме
и историческия музей, в
който в момента имаше из-
ложение на старите бъл-
гарски занаяти.

Вторият ден от нашата
екскурзия премина в раз-
глеждане на гр.Котел и с.

Жеравна. Котел съхраня-
ва ценни реликви от ми-
налото- саркофаг с кости-
те  на Георги  Раковски,
сърцето на д-р Петър Бе-
рон, ръкописи на Левски,
Софроний  Врачански.
Град Котел е най-старият
център на художествената
тъкан у нас. На 12 км. от
него се намира живопис-
ното село Жеравна- род-
ното място на певеца на
Добруджа  Йордан Йов-
ков. Разгледахме къщата
музей на писателя, както
и  къщите музеи на Сава
Филаретов и утвар Руси
Чорбаджи, църквата „ Св.
Николай” , в която е под-
редена експозиция от ико-
ни, пластика и църковна.

 Атмосферата в това се-
ло  е неповторима.  Има
много възрожденски къ-
щи, изографисани с изящ-
на дърворезба. Много от
къщите са паметници на
културата. Не пропуснах-
ме да посетим и  Несебър,
но този път с нощувка в
стария град, основан пре-
ди повече от 3200 години.
Градът става част от пър-
вата Българска държава
през  812  година,  когато
хан Крум го превзема. Ва-
жна роля за управлението
на Несебър имат Цар Ка-
лоян, Иван Асен II, Конс-
тантин Тих, но голям раз-
цвет преживява при Цар
Иван Александър. Строят
се много църкви, развива
се културата и духовната
дейност. Особен интерес
представляват Археоло-
гическият музей и Етног-
рафската къща. Църквите
„ Св. Спас” и „ Св. Сте-
фан” са превърнати в му-
зейни обекти.

Така  премина  нашата
разходка из страната. Ра-
двахме се на красивите
есенни багри,  топлото
време и позитивното нас-
троение, с което се заре-
дихме. А Балчик ни пос-
рещна със слънчеви ласки
и  залив  примамно  кра-
сив.Само дни след това за-
почна неочакваното ран-
но настъпление на зимата.

Тодорка
ХАРИЗАНОВА

Председател на клуб
„Здраве” гр. Балчик

Настроение по време на екскурзия винаги има.
Симеон Николов,  Тодорка Харизанова,  Тодор
Тодоров.                                 фото: Д. ГРОЗДЕВА
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Архангеловата задуш-
ница, наричана още Ар-
хангелска  задушница,
Рангелова  задушница,
Хрангеловото одуше  е
една от трите най-голе-
ми. Отбелязва се в пър-
вата събота преди Ар-
хангеловден  -  защото
събота е отредена за ден
на покойниците.

Във всеки  правосла-
вен храм на Архангело-
ва задушница се прави
Обща панихида за почи-
налите, молим се за ду-
шата на мъртвите и па-

лим свещ.
На  задушница  посе-

щаваме гробовете  на
нашите близки. Почис-
тваме ги, прекадяваме с
тамян  и  украсяваме  с
цветя. В миналото най-
възрастната жена пре-
ливалаа гроба с черве-
но  вино. Ритуалът  по
преливане на вино запо-
чвало от мястото, къде-
то е главата на покойни-
ка в посока наляво - пра-
вило  се  три кръга  по
края на гроба. В църк-
вата пък се прави бого-
служение с молитви за
починалите.

Върху гроба на почи-
налите палим свещ, коя-
то е символ  на нашата
вяра, а пламъкът напом-
ня  за безсмъртието  на
душите. Тамянът  пък
символизира  чистата
молитва, цветята - доб-
родетелите на  почина-

лия.
На Архангелова заду-

шница се отдава и вечна
признателност на офи-
церите и войниците, за-
гинали за България.

На Архангелова заду-
шница, така както при
другите задушници, се
правят  общи  трапези.
Наричаната още Голяма
задушница, тя е послед-
ната за годината, затова
на  общата  трапеза  на
гробищния парк се по-
ставят седем различни
ястия (между, които та-
кива любими на почи-
налия),  за   да  „чуят“
благослова на мъртвите
в настъпващите коледни
пости. Първата хапка се
слага на земята, а първа-
та глътка вино се изсип-
ва на земята и спомена-
ваме починалите с думи-
те “Бог да прости”. Ста-
рите хора казват, че ви-

диш ли мушица или пе-
перудка да жужи около
тебе на този ден, значи е
душата на покойника.

Правят се помени или
наричани още раздавки,
подавки. Раздават се на
близки, комшии, родни-
ни, дошли на  гроба на
починалия, а също и на
другите хора около съ-
седните  гробове,  дори
непознати.

В  раздавката  за  Ар-
хангелова  задушница
традиционно присъства
вино, варено жито, пит-
ки (или хляб), пилешко,
агнешко или въобще ме-
со, дребни сладки, бон-
бони,  ябълки  и  други
плодове, кекс, но всъщ-
ност можете да подадете
каквото пожелаете. Жи-
тото символизира възк-
ресението, хляба и вино-
то - за спомен на Хрис-
товата жертва за нас.
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            ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА
 публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска

собственост
  1. Част от терен, находящ се в с. Оброчище - частна общинска собственост, съгласно АЧОС №

4384/23.09.2014 г., представляващ част от ПИ № 53120.50.319 по кад. карта на с. Оброчище, с площ
192.00 м2, целия с площ 1 603.00 м2, да бъде отдаден под наем за изграждане на преместваем обект
за сервиз на гуми, с начална годишна наемна цена в размер на 898,56 лв. /осемстотин деветдесет и
осем лева и петдесет и шест стотинки/, без ДДС.

 2. Срок на договора - 5 год. /пет години/.
 3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския

закон. Същите трябва да спазват предмета на дейност на търга и да нямат задължения към Община
Балчик.

            Търгът ще се проведе на 03.11.2014 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на
Общинска администрация - Балчик, пл. “21 - септември” № 6.

Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от
16.10.2014 г. до 31.10.2014 г. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения за участие е 31.10.2014 г. до 16,00 ч. в информационния
център на ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община
Балчик.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна
документация.

            За справки: тел. 0579/7-10-54,   Веселина Маринова

БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ЗА НАЧИНАЕЩИ ВОДОЛАЗИ
В началото на месец ноември 2014 г. стартира проект за безплатно

обучение  за начинаещи водолази във Водолазен център „Посейдон”,
село Тюленово, община Шабла.  Обучението се реализира по проект
№399/09.09.2014 г., финансирано от Местната стратегия за развитие на
Местна  инициативна рибарска  група „Шабла-Каварна-Балчик”  по
Оперативна програма за развитие на Сектор „Рибарство” (2007-2013),
съфинансирана от ЕС, чрез Европейския фонд за рибарство.

Параметри на обучението:
- Ниво на обучението:  1* водолаз по стандартите на IDA/CMAS
- Времетраене на курса: 5 работни дни
- Брой курсисти: 15 души
- Изисквания към кандидатите: над 14 години, физически здрави,

наличие на медицинско удостоверение от личен лекар за участие
в курса

- След успешно полагане на теоретичен и практичен изпит, се
издават сертификати на IDA/CMAS и паспорти

Регистрация за участие в обучението може да се направи на e-mail:
office@interconnectionbg.com или на телефон

0888 643 099 до 3 ноември 2014 г.

Ето ,че и ние станахме част от инициативата на програмата на ИААФ „Детска атлетика – Нестле
здрави деца“ на 25-26 октомври, проведено в гр.Шабла. 11 души от СКЛА“Черно море – 2005“
гр.Балчик, успешно преминаха семинара и бяха обучени по програмата, като получиха сертификати
и правото да се занимават деца от 6 до 12-годишна възраст с игрите и упражненията от програмата.
Очарователните ни лекторки Магдалена Христова и Иванка Кърпарова  направиха тези два дни за нас
едно незабравимо изживяване. фото: личен архив
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