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Сенокосци от 15 години ратуват за идеята 
да имат църква и събират пари за нея. Оч-
акват тя да бъде осветена на 21 май 2021 г.

Село Сенокос се готви за официалното освещаване на 
новопостроената църква “Св. Константин и Елена”

За това са направени 
простъпки пред Варнен-

ския и Великопреслав-
ски митрополит Йоан 
от кмета г-н Красимир 
Иванов. Започнати са 
успешни диалози, с цел 
освещаването да стане 
на храмовия празник 21 
май.
Художникът г-н Ясен Ра-
чев от Русе е иконописец 
на тавана на църквата, а 

стенописите са дело на 
художника от Нови пазар 
г-н Йордан Славчев Йор-
данов. 
Сенокос заслужава своя 
духовен дом, който ще 
дарява утеха, ще обна-

деждава 670 - те жите-
ли на селото, малки и 

големи християни, сред 
които и шест семейства 
на чужденци. Духовен 
пастир на Сенокос е отец 
Велико. Нека младите 
поколения свободно да 
изповядват християн-
ската религия и се въз-
питават в християнски-
те ценности, което през 
годините на социализма 

беше строго забранено и 
Сенокоската църква нео-
пазена и изгорена.
 Кметът на село Сено-
кос е Красимир Иванов. 
Това е родното му село и 
той подробно и с много 

Църковната чешма.

Кметът г-н Красимир Иванов с обич към 
родното си село разказва историята му.

Иконостасът на църквата, която ще се налича „Св.Св.Константин 
и Елена“

Кметството на с.Сенокос.

Паркът на селото се поддържа само от двама души по програма 
за чистота в района и с много ентусиазъм да бъде паркът пак гор-
дост за сенокосци, където да бъде възстановена и спортната пло-
щадка заволейбол и баскетбол.

С Коледно-Новогодишната елха с. СЕНО-
КОС, ОБЩ. БАЛЧИК, се надява Старата 
2020 г. да не се повтори; да няма трагични 
случаи като инцидента с джет в морето на 
Балчик, когато загива  млада жена от село-
то и в предколедните дни, когато от елек-
трически удар почина младеж от Балчик, 
сенокоски зет.
Да бъде здрава и благословена, безковидна 
2021 г.!

Бай Петър Гатев, ветеран от Втората 
световна война, често е пред иконостаса в                    
своята скромна къщичка.

Читалището и Пенсионерският клуб на 
село Сенокос - център на богата духовна 
дейност.

обич разказва за него. 
Основано е през XVI в. 
през 1573 г. от турски 
занаятчии, които са из-
градили чифлик, в кой-
то са работили основно 
български мъже и жени. 
Старото име на селото 
е било Черли Гьол. На-
рекли го така, защото 
цялата местност е била 
блатиста. Поради тази 

причина основният по-
минък на населението 
тогава е грънчарството.
С течение на времето и 
годините чифликът се 
разраснал и се е пре-
върнал в средно голямо 
село. Заради плодород-
ната земя на Дунавска-
та равнина тогавашните 
заселници я засели с 

първите декари зимни 
култури, и така през ве-
ковете до наши дни. Не 
напразно днес този край 
е известен като житни-
цата на България.
В село Сенокос има 
едно Основно учили-

ще, на името на видния 
български възрожде-
нец, революционер и 
народен будител Георги 
Стойков Раковски. От 
1-7 клас тук се учат 110 
деца. Гордостта на учи-
лището е новооткритата 
компютърна зала, която 
е оборудвана с 10 нови 
компютъра. Освен това 
в селото функционират 

Детска градина с 19 деца 
и Библиотека, в която се 
съхраняват над 10 000 
български и чуждес-
транни произведения. 
Активна е дейността на 
местното читалище „Хр.
Смирненски” с предсе-

дател г-н Георги Геор-
гиев и читалищен секре-
тар г-жа Живка Канева. 
През 2019 г. читалище-
то сключи договор за 
побратимяване с кмет-
ството на с.Холмское, 
Украйна, населено с бе-
сарабски българи и гага-
узи предимно.
Селото си има и 3дравна 
служба с изградена жи-
лищна част, която е пре-
доставена за живеене на 
обслужващия медицин-
ски персонал. Жителите 
разполагат и с Аптека и 
Пощенски клон.

60% от населението на 
село Сенокос работи в 
трите  кооперации – ЗК 
“Вихър”, ЗК “Дъга” и ЗК 
“Енигма”. Авторитетен 

е бизнесът на г-н Хрис-
томир Иванов за кон-
сервиране на плодове и 
зеленчуци и обработка 
на земя.

240 са къщите в Сенокос. 
Шест от тях са собстве-
ност на чужденци. 670 
са постоянните жители 
на добруджанското село, 
което е разположено на 

площ от лр2120 дка., на 
средищно място – между 
областния град Добрич и 
сребърния  северночер-
номорски град Балчик. 
Най-много местни жите-
ли се събират на ежегод-
ния сбор на 2 юни.

Маруся КОСТОВА


