
                                                                                                        ОБЩЕСТВО                                  22 - 28 октомври 2020 г.         2                                                                                ОБЩЕСТВО                      28 септември - 4 октомври 2017 г.  4                                                                     ОБЩЕСТВО                            7 - 13 януари 2021 г.          2

Лекоатлетът от СКЛА „Черно море 2005“ Балчик  Живко Михайлов спаси кръста през 
2019 г.                                                                                                         Фото: Маруся КОСТОВА 

Велик Водосвет Йордановден
Кръстът през годините

Лекоатлетът от СКЛА „Черно море 2005“ Балчик Здравко Дими-
тров спаси кръста през 2015 г.                Фото: Маруся КОСТОВА 

От стр. 1
“Избухналата” демокрация 
повръща малко по малко 
хората към църквата. През 
1994, 1995 и 1996 г.  
46-годишният тогава Добри 
Неделчев, син на изселени от 
Северна Добруджа българи, 
с младежки ентусиазъм три 
поредни години вади Йорда-
новденския кръст от студени-
те води на Черно море. Пред 
нашия вестник той обясни, че 
обича предизвикателствата, 
пък и ние мислим, че въз-
растта не е порок, а достой-
но заслужена зрелост.  Днес 
Бай Дока Неделчев твърди 
същото: липсва смелост на 
младите хора. Би било инте-
ресно, ако повече младежи се 
борят за кръста, както е в жи-
вота. Близките на Д.Неделчев 
/Бай Дока/ не приемат по-
ведението му за нормално, 
когато скача за кръста. И 
много други мислят така и 
до днес. През последните 
години,обаче,когато дръзно-
вените атлети на треньора 
Андриан Андреев, скачаха 
за кръста, което за тях беше 
чест, гражданството започна 

да гледа на ритуала с други 
очи. 
 Всяка традиция си има при-
емници и противници. Така 
през 1997 и 1998 г. кръста 
вади Ангел Иванов Ангелов 
/Балашито/, когато изведнъж 
измежду местните рибари се 
престрашава единствено той. 
През 1999 г. сам скача. През 
следващата - 2000 г. той има 
по-млад конкурент - Тун-
джер, когото без усилие над-
хитрява и пръв доплува до 
кръста.През следващите три 
години, освен Йордановден-
ски водосвет има и освеща-
ване на бойните знамена на 
балчишките военни поделе-
ния. Много тържествено това 
ставаше на площада в Балчик, 
който тогава бе преименуван 
от “9 септември” на  “Неза-
висимост”, а сега се нарича 
„21 септември”, обяснимо 
на всички защо. Отец Стра-
тия и отец Драгомир Узунов 
изпълниха своите църковни 
обязяности по начин, който 
ни на¬ка¬ра да се гордеем, 

че сме имали в миналото зна-
чима българска църква, че я 
имаме и сега.     
 През 2001 г. кръстът бе из-
ваден от Лозан Симеонов, в 
конкуренция с Николай Сла-
вов.  
През 2002 г. Балашито имаше 
отново за конкурент  Лозан 
Симеонов, когото пребори, 
защото се насочи в правил-
ната посока и намери бързо 
плаващия кръст. Но Лозан 
се окуражи и на следващата 
година /2003 г. / надделя над 
Балашито, над Тодор Тодоров 
/ученик от техникума, тогава 
17-годишен/и Марин Байчев 
/32-годишен тогава, пожар-
никар в Балчик/.  
През 2004 г.  Марин Байчев/ 
род.на 24 февруари 1971 г./ 
победи 18-годишния Тодор 
Тодоров. 
 Последва пак звездна година 
за Марин Байчев - 2005 г., ко-
гато остави далеч зад себе си 
Виктор Лучиянов /30 г./, Ло-
зан Симеонов /27 г./, Тодор 
Тодоров  /19 г./ и Николай 
Савов, тъй като кръстът бе 
хвърлен доста далеч в зали-
ва.  

 Последва 2006 г. - пак звезд-
на година за Марин Байчев 
- за четвърти път се хвърля 
в студените балчишки води 
и хеттрик. С него се бориха 
Лозан Симеонов и Илия Но-
ваков /32 г./ . 
 2007 г. - Марин Байчев бе 
отново първи. Фаворит на 
публиката. Но и Балашито 
получи възхищение от бал-
чиклии - за 11-и път предиз-
викваше себе си, приятелите 
си и Бай Дока, защото като 
него беше стигнал възраст 47 
г. и все пак беше подвластен 
на морето. 
 През 2008 г. Балашито се 
хвърля за Йордановденския 
кръст за 12-и път, а Марин 
Байчев за 6-и път и той пръв 
вдигна дървения кръст висо-
ко над главата си, плувайки 
към брега.
 Десет смелчаци запориха 
зимните води на Черно море 
на 6 януари 2009 г.: Петър 
Стефанов Петров /1963 г./, 
Александър Любомиров 

Шопски /1983 г./, Валентин 
Георгиев Петров/1979 г./, 
Ангел Димитров Ангелов - 
Балашито /1960 г./, Тодор Ни-
колов Костадинов /1990 г./, 
Пламен Костадинов Великов 
/1974 г./, Крум Николаев Кар-
луков /1972 г./, Милен Дими-
тров Младенов /1972 г./, Ма-
рин Байчев Петров /1971 г./ и 
познатият ни от пет предиш-
ни хвърляния Лозан Тодоров 
Симеонов /1978 г./, който 
пръв улови Йордановденския 
кръст и го вдигна високо да 
го видят насъбралите се над 
500 балчиклии. 
 След 2009 г. военни поделе-
ния в Балчик почти не оста-
наха. Бойните знамена са в 
музеите. Остана само тради-
ционният Йордановденски 
водосвет с хвърляне на кръ-
ста в залива до Морска гара. 
Много хора се събраха и ап-
лодираха през 2010 г. 8 мъже 
и една жена, които смело ско-
чиха в морето: Стоян Павлов 
Сте-фанов /20 г./ - първи на-
мери кръста в бурното море; 
Борис Йорданов Йорданов 
/20 г./, Добромир Димитров 
Славов /19 г./, Ангел Д. Анге-

лов - Балашито /50 г./, Свет-
лозар Аксениев Стоянов /21 
г./, Крум Николаев Карлуков 
/38 г./, Иван Красенов Иванов 
/21 г./, Лозан Тодоров Симео-
нов/31 г./, Антоанета Лазаро-
ва Василева /27 г./   
 През 2011 г. отново е начело 
Марин Байчев /40 г./ , който 
предната година пропуска 
участие. Заедно с него са 
още 20 души, което гово-
ри за популяризирането на 
празника,  добрата служба на 
протойереите Стратия Алек-
сандров  и Георги Петков, 
както и финансовата подкре-
па от Общината и Църквата. 
Благословия получиха още: 
Добромир Димитров Савов 
/21 г./, Бюлент Орханов Юсе-
инов /20 г./, Стоян Върбанов 
Стоянов /44 г./, Владислав 
Владимиров Пътов /28 г./, 
Анастас Илиев Папазов /19 
г./, Адриан Красимиров Кос-
тов /19 г./, Крум Николаев 
Карлуков /39 г./, Стоян Пав-
лов Стефанов /22 г./, Пламен 

Костадинов Великов /37 г./, 
Ангел Димитров Ангелов 
- Балашито /51 г./, Борис 
Йорданов Йорданов /22 г./, 
Димитър Стефанов Дими-
тров /19 г./, Ивайло Симео-
нов Иванов /47 г./, Ивайло 
Петков Събев /37 г./,Николай 
Пламенов Димитров /23 г./, 
Росен Павлов Стефанов /20 
г./, Димитър Александров 
Алексиев /23 г./, Тодор Ни-
колов Костадинов /21 г./, 
Здравко Пламенов Димитров 
/20 г./, Светослав Аксениев 
Стоянов /23 г./ Повечето от 
Йордановденските младежи 
бяха спортисти от СКЛА 
“Черно море 2005” Балчик. 
Респект за ръководството на 
клуба, в лицето на треньора 
Андриан Андреев и предсе-
дателя на клуба Десислава 
Андреева! 
 През 2012 г. Светозар Ак-
сениев Стоянов /23 г./ скача 
за трети път в Йорданов-
денските води на морето и 
става първи. След него оста-
ват: Владислав Владимиров 
Пътов /29 г./, Александър 
Любомиров Шопски /29 г./, 
Милен Димитров Младенов 
/40 г./, Стоян Павлов Стефа-
нов /23 г./, Бедри Рушидов 
Аптулов /44 г./, Валентин 
Валентинов Иванов /21 г./, 
Пламен Костадинов Велков 
/38 г./, Кузман Анастасов 
Зарънов /22 г./, Ма-рин Бай-
чев Петров /41 г./, Димитър 
Александров Алексиев /24 
г./, Марин Мариев Василев 
/28 г./, Иван Валентинов То-
доров /24 г./, Венцислав Ата-
насов Василев /20 г./, Ивайло 
Симеонов Иванов /20 г./, Пол 
Джон Бълок /43 г./, Радомир 
Илиев Димитров /24 г./, Йон-
ко Енчев Динев /19 г./, Пе-
тър Венциславов Коцовски 
/19 г./, Джон Бълок /43 г./от 
с.Соколово. 
 На 6 януари 2013 г. 21 смел-
чаци се хвърлиха подир Йор-
дановденския кръст в бал-
чишкото море: 
Добромир Димитров Славов 
/22 г./, Валентин Валентинов 
Иванов /22 г./, Стефан Весе-
линов Тодоров /18 г./, Ивайло 
Симеонов Иванов /21 г./, Пол 
Джон Бълок /44 г./, Пламен 
Костадинов Велков /39 г./, 
Ангел Димитров - Балаши-
то /53 г./, Здравко Пламе-
нов Димитров /22 г./, Борис 
Йорданов Йорданов /24 г./, 
Георги Манолов Манолов 
/22 г./, Иван Ненков Ангелов 
/22 г./, Петър Венциславов 
Коцовски /20 г./, Иван Вален-
тинов Тодоров /23 г./, Жули-
ен Петров Георгиев /24 г./, 
Емил Георгиев Николов /23 
г./, Владислав Владимиров 

Пътов /30 г./, Радомир Или-
ев Димитров /25 г./, Илиан 
Валентинов Иванов /25 г./, 
Бедри Рушидов Аптулов /45 
г./, Венцислав Атанасов Ва-
силев /21 г./ и отново първе-
нец бе фаворитът от минала-
та година Светозар Аксениев 
Стоя-нов.  
 През 2014 г. отново леко-
атлетите на СКЛА “Черно 
море 2005” са най-нетърпе-
ливи като на спортно състе-
зание да се хвърлят в морето. 
Те са 24 на брой. Пръв е сту-
дентът от ВИФ Здравко Пла-
менов Димитров /23 г./. Пол 
Бълок, английски жител на с. 
Соколово се хвърли в морето 
за трета поредна година, като 
посвети своята постъпка на 
баща си, който е бил много 
религиозен приживе. Под-
крепяха го дъщеря му Риа-
на, учени-чка в ОУ “Св. Св. 
Кирил и Методий” Балчик 
и съпругата му Кери Бълок, 
избрана за “Лице на Балчик 
за 2014 г.”. Останалите скача-
чи бяха все познати: Марин 
Байчев/многократен скачач, 
пожарникар от Балчик, се-
дем пъти победител за ваде-
нето на кръста/, Стефан То-
доров, ученик, който скача за 
първи път и други.  
 На 6 януари 2015 г. за кръста 
се хвърлиха: Адриан Краси-
миров Костов /23 г./, Георги 
Атанасов Тошев /23 г./, Ви-
лимир Евгениев Карайванов 
/19 г./, Стефан Веселинов То-
доров /19 г./, Станислав Ни-
колаев Николов /20 г./, Дими-
тър Банков Панайотов /42г./, 
Ангел Димитров Ангелов /
Балашито/ -за 18-и път в бор-
ба с водната шир за кръста, 
Живко Тодоров Господинов 
/16г./-най-младият скачач; 
Даниел Тодоров Михайлов 
/17 г./, Иван Валентинов То-
доров /24 г./, Даниел Рахмат 
Файаз -Джахани /19 г./, Ки-
рил Михайлов Савов /32 г./, 
Милен Димитров Маринов 
/19 г./, Владислав Владими-
ров Пътов /31 г./, Галин Рах-
мат Файаз-Джахани /18 г./, 
Георги Иванов Андреев /19 
г./, Бедри Рушидов Аптулов 
/46 г./, Александър Антонов 
Антонов /20 г./, Марин Бай-
чев Петров /43 г./, Стоян Па-
влов Стефанов /25 г./-хвърля 
се за 4-и път, но има куража 
да се бори за кръста и през 
следващите години; Иван 
Илиев Колев /26 г./. Кръста 
извади студентът Здравко 
Пламенов Димитров /23 г./, 
който и миналата година 
победи всички като на ле-
коатлетическо състезание, 
изплува пръв от морето и 
високо вдигна йордановден-

ския кръст. 
През 2016 г. 15 смелчаци 
се хвърлиха във водите на 
Черно море в Балчик: най-
младият - Никола Николаев 
Колев /15 год./; Йонислав 
Станимиров Димов /17 
год./; Живко Тодоров Гос-
подинов /18 год./; Стойчо 
Станимиров Иванов /19 
год./;Велислав Георгиев Оп-
ралов /21 год./; Вилимир Ев-
гениев Караиванов /21 год./; 
Даниел Рахмат Файаз Джа-
хани / 21 год./; Станислав 
Николаев Николов /22 год./; 
Влади Иванов Владев /23 
год./; Здравко Пламенов Ди-
митров /25 год./; Цанко Вла-
димиров Величков /25 год./; 
Иван Илиев Колев /28 год./; 
Владислав Владимиров Пъ-
тов /на Христовата възраст 
-33 год./; Танжу Илдъз Мус-
тафов /36 год./и най-възраст-
ният - Мирослав Михайлов 
Илиев /48 год./ Пръв скочи 
в морето Влади Ив. Владев 
и бързо, почти без конкурен-
ция, стигна до кръста. 
 През 2017 г. Силният вятър 
и снежната обстановка на-
ложиха отмяна на масовото 
събиране за ритуала по хвър-
ляне на кръста в морето на 
Йордановден. Ритуалът бе 
отслужен пред дверите на 
църквата „Св.Георги” в Бал-
чик от свещеноиконом Стра-
тия Александров.
 През 2018 г. 26 души плу-
ваха за кръ¬ста в Балчик: 
Тодор Зве¬здов Тодоров /27 
г./; Йо¬нислав Станими-
ров Димов /28 г./; Валентин 
Валенти¬нов Иванов /26 г./; 
Живко Георгиев Жеков /21 
г./; Никола Николов Колев 
/18 г./; Добромир Димитров 
Славов /27 г./; Валентин 
Андрианов Андреев /15 г./; 
Живко Тодоров Господинов 
/19 г./; Иван Станиславов 
Марчев /20 г./; Станислав 
Николаев Николов /24 г./; 
Ангел Димитров Ангелов / 
Балашито – 58 г./; Георги Ве-
личков Василев /22 г./; Ад-
риан Красимиров Кос¬тов 
/25 г./; Николай Велков Ку-
лев /50 г./; Васил Ивелинов 
Симеонов /18 г./; Жеко Кос-
тадинов Жеков /21 г./; Ми-
рослав Михайлов Илиев /50 
г./; Бедри Рушидов Аптулов 
/50 г./; Вилимир Евгениев 
Караиванов /17 г./; Мари-
ян Веселинов Колев /26 г./; 
Борис Йор¬данов Йорда-
нов /28 г./; Мартин Деянов 
Божидаров /19 г./; Димитър 
Димитров Николов /23 г./; 
Петър Мариянов Денев /18 
г./; Виолин Ивелинов Филев 
/18 г./; Петър Николов Коев 
/18 г. ./; Адриан Красимиров 

Кос¬тов /25 г./бе победител 
в това оспорвано състезание 
за кръста.
 На 6 януари 2019 г. от во-
дите на Балчишкия черно-
морски залив студентът-ле-
коатлет от Националната 
спортна академия в София 
Живко Михайлов извади 
дървения ритуален кръст. 
Той започва спортната си 
кариера в СКЛА „Черно 
море 2005“ Балчик и е ска-
чал пет пъти за кръста, като 
тази година успява за втори 
път. Парите, които Общи-
ната му е отредила като на 
победи¬тел, Живко пак да-
рява за лечението на Митко 
от с.Оброчище. След праз-
ника Живко ще бърза за се-
сията си като второкурсник. 
Той е постигнал редица на-
ционални и международни 
рекорди. Избран е през 2017 
г.от ОбА, ОбС и вестник 
„Балчишки теле¬граф“ за 
„Общественик на годината“, 
а от сп.“Атлетика“ за „Мис-
тър БГ Атлетик“. Още във 
водата всичките 12 участни-
ци в ритуала целунаха Йор-
дановския кръст, хвърлен в 
морето от свещеноиконом 
Стратия Александров и отец 
Тодор, след прове¬деното 
литийно шествие и Велик 
Водосвет, под егидата на г-н 
Николай Ангелов - кмет на 
Община Балчик. 
 На 6 януари 2020 г. 15 мла-
дежи и мъже се впуснаха да 
спасяват кръста в Балчик: 
Драгомир Желязков Георги-
ев /41 г./от Добрич, полицай 
в „Албена”, надви остана-
лите като пръв доплува до 
кръста. След него останаха 
- Тодор Звездов Тодоров /40 
г./; Живко Йорданов Дими-
тров /67 г./; Станислав Ни-
колаев Николов /26 г./; Жеко 
Костадинов Жеков /24 г./; 
Иван ненков Ангелов /29 г./; 
Калоян Великов Кулев /30 
г./; Димитър банков Панай-
отов /48 г./; Живко Тодоров 
Господинов /22 г./; Стойчо 
Станимиров Иванов /47 г./; 
Мартин Илиев Пенев /21 г./; 
Ясен Веселинов Великов /18 
г./; Георги Асенов Гатев /18 
г./; Александър Миленов Ма-
нев /18 г./ и Цанко Владими-
ров Величков.
 Да се помолим на Господ, да 
вървим към духовно просвет-
ление и съвършенство, защо-
то това е пътят към преодоля-
ване на световната здравна, 
икономическа и политическа 
криза и страхът от нея. Само 
духовно просветлените хора 
ще надживеят пандемията

Хроника: Маруся КОСТОВА


