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 Кой спасява кръста в Балчик през годините

Ето колко успях да разгърна 
архива на вестник „Балчишки 
телеграф” и да направя следната 
хроника: През 1991 и 1992 г.си 
спомням много ясно нямаше 
смели и православно убеде-ни 
мъже в Балчик. Отец Стратия бе-
ше вързал за въженце дървения 
кръст. Както го хвърли, така го 
и изтегли от водата. Службите в 
двете църкви бяха с доста хора. 
Някои енориаши не бяха влиза-
ли от десетилетия в Божия храм. 
Почитта към Святата вяра беше 
прикрита. Не се демонстрираше. 
Пък и атеистите преобладаваха 
над вярващите, след толкова 
много години на забрана на цър-
ков-ните ритуали. От 1944 г. де-
цата се кръщаваха тайно по ма-
настири и църкви, далеч от род-
ното мяс-то, за да не се попречи 
на кариерата на родителите, кои-
то каквито и да са, трябваше да са 
верни на комунистическото вето 
и да не пристъпват забраната на 
кръщенетата и църковните бра-
кове. За браковете някак бързо 
се съгласихме, но  децата, за да 
не се разболяват, изпълнени със 
суеве-рие и страх от Божието 
наказание, ги кръщавахме, въ-
преки всичко.   

„Избухналата“ демокрация 
повръща малко по малко хората 
към църквата. През 1994, 1995 
и 1996 г.  

46-годишният тогава Добри 
Неделчев, син на изселени от Се-
верна Добруджа българи, с мла-
деж-ки ентусиазъм три поредни 
години вади Йордановденския 
кръст от студените води на Чер-
но мо-ре. Пред нашия вестник 
той обясни, че обича предиз-
викателствата, пък и ние ми-
слим, че възраст-та не е порок, 
а достойно заслужена зрелост.  
Бай Дока Неделчев твърдеше, че 
липсва смелост на младите хора. 
Би било интересно, ако пове-
че младежи се борят за кръста, 
както е в живота. Близките на 
Д.Неделчев /Бай Дока/ не прием-
ат поведението му за нормално, 
когато скача за кръста. И много 
други мислят така и до днес. Са-
мо преди година Бай Дока на-
пусна земния живот. Той остава 
в паметта на балчиклии с това, 
че единствен се осмеляваше да 
„спаси” Йордановденския кръст 
и също беше ярък привърженик 
на преселския фолклор – беше 
дългогодишен хореограф в НЧ 
„Васил Левски 1959” Балчик.

През последните години,оба-
че,когато дръзновените атлети 
на треньора Андриан Андреев 
от СКЛА „Черно море 2005” Бал-
чик, скачаха за кръста, което за 
тях беше чест, гражданството 
започна да гледа на ритуала с 
други очи. 

Всяка традиция си има прием-
ници и противници. Така през 
1997 и 1998 г. кръста вади Ан-
гел Иванов Ангелов /Балаши-
то/, когато изведнъж измежду 
местните рибари се престрашава 
единствено той. 

През 1999 г. сам скача През 
следваща. та - 2000 г.той има 
по-млад конкурент - Тунджер, 
когото без усилие надхитрява и 
пръв успява да доплува до кръ-
ста.През следващите три години, 
освен Йордановденски водосвет, 
има и освещаване на бойните 
знамена на балчишките военни 
поде-ления. Много тържествено 
това ставаше на площада в Бал-
чик, който тогава бе преимену-
ван от „9 септември“ на „Неза-
висимост“, а сега се нарича „21 
септември”, обяснимо на всички 
защо. Това е датата на освобож-
дението на Балчик от румънска 
окупация. Отец Стратия и отец 
Драгомир Узу-нов изпълниха 
своите църковни обязяности по 
начин, който ни накара да се гор-
деем, че сме имали в миналото 

значима българска църква, че я 
имаме и сега.     

През 2001 г. кръстът бе изва-
ден от Лозан Симеонов, в конку-
ренция с Николай Славов.  

През 2002 г. Балашито имаше 
отново за конкурент  Лозан Си-
меонов, когото пребори, за-щото 
се насочи в правилната посока и 
намери бързо плаващия кръст. 
Но Лозан се окуражи и на след-
ващата година /2003 г. / надделя 
над Балашито, над Тодор Тодо-
ров /ученик от техникума, то-га-
ва 17-годишен/и Марин Байчев 
/32-годишен тогава, пожарникар 
в Балчик/.  

През 2004 г.  Марин Байчев/
род.на 24 февруари 1971 г./ побе-
ди 18-годишния Тодор Тодо-ров. 

Последва пак звездна година 
за Марин Байчев - 2005 г., ко-
гато остави далеч зад себе си 
Ви-ктор Лучиянов /30 г./, Лозан 
Симеонов /27 г./, Тодор Тодоров  
/19 г./и Николай Савов, тъй като 
кръстът бе хвърлен доста далеч 
в залива.  

Последва 2006 г. - пак звездна 
година за Марин Байчев - за чет-
върти път се хвърля в студе-ните 
балчишки води и хеттрик. С не-
го се бориха Лозан Симеонов и 
Илия Новаков /32 г./ . 

2007 г. - Марин Байчев бе от-
ново първи. Фаворит на пуб-
ликата. Но и Балашито получи 
въз-хищение от балчиклии - за 
11 -и път предизвикваше себе 
си, приятелите си и Бай Дока, 
защото като него беше стигнал 
възраст 47 г. и все пак беше под-
властен на морето. 

През 2008 г. Балашито се хвър-
ля за Йордановденския кръст за 
12-и път, а Марин Байчев за 6-и 
път и той пръв вдигна дървения 
кръст високо над главата си, плу-
вайки към брега.

Десет смелчаци запориха зим-
ните води на Черно море на 6 
януари 2009 г.: Петър Стефа-нов 
Петров /1963 г./, Александър 
Любомиров Шопски /1983 г./, 
Валентин Георгиев Петров/1979 
г./, Ангел Димитров Ангелов - 
Балашито /1960 г./, Тодор Нико-
лов Костадинов /1990 г./, Пламен 
Костадинов Великов /1974 г./, 
Крум Николаев Карлуков /1972 
г./, Милен Димитров Младенов 
/1972 г./, Марин Байчев Петров 
/1971 г./ и познатият ни от пет 
предишни хвърляния Лозан То-
до-ров Симеонов /1978 г./, който 
пръв улови Йордановденския 
кръст и го вдигна високо да го 
видят насъбралите се над 500 
балчиклии. 

След 2009 г. военни поделения 
в Балчик почти не останаха. Бой-
ните знамена са в музеи-те. Оста-
на само традиционният Йорда-
новденски водосвет с хвърляне 
на кръста в залива до Морс-ка 
гара. Много хора се събраха и 
аплодираха през 2010 г. 8 мъже 
и една жена, които смело ско-
чи-ха в морето: Стоян Павлов 
Стефанов /20 г./ - първи намери 
кръста в бурното море; Борис 
Йорда-нов Йорданов /20 г./, До-
бромир Димитров Славов /19 г./, 
Ангел Д.Ангелов - Балашито /50 
г./, Светлозар Аксениев Стоянов 
/21 г./, Крум Николаев Карлуков 
/38 г./, Иван Красенов Иванов /21 
г./, Лозан Тодоров Симеонов/31 
г./, Антоанета Лазарова Василе-
ва /27 г./   

През 2011 г. отново е наче-
ло Марин Байчев /40 г./ , кой-
то предната година пропуска 
учас-тие. Заедно с него са още 
20 души, което говори за попу-
ляризирането на празника,  до-
брата слу-жба на протойереите 
Стратия Александров  и Георги 
Петков, както и финансовата 
подкрепа от Общината и Църк-
вата. Благословия получиха още: 
Добромир Димитров Савов /21 
г./, Бюлент Ор-ханов Юсеинов 

/20 г./, Стоян Върбанов Стоянов 
/44 г./, Владислав Владимиров 
Пътов /28 г./, Анас-тас Илиев Па-
пазов /19 г./, Адриан Красимиров 
Костов /19 г./, Крум Николаев 
Карлуков /39 г./, Сто-ян Павлов 
Стефанов /22 г./, Пламен Коста-
динов Великов /37 г./, Ангел Ди-
митров Ангелов - Бала-шито /51 
г./, Борис Йорданов Йорданов /22 
г./, Димитър Стефанов Дими-
тров /19 г./, Ивайло Си-меонов 
Иванов /47 г./, Ивайло Петков 
Събев /37 г./, Николай Пла-
менов Димитров /23 г./, Росен 
Павлов Стефанов /20 г./, Дими-
тър Александров Алексиев /23 
г./, Тодор Николов Костадинов 
/21 г./, Здравко Пламенов Дими-
тров /20 г./, Светослав Аксениев 
Стоянов /23 г./ Повечето от Йор-
да-новденските младежи бяха 
спортисти от СКЛА „Черно мо-
ре 2005“ Балчик. Респект за ръ-
ководството на клуба, в лицето 
на треньора Андриан Андреев и 
председателя на клуба Десислава 
Андреева! 

През 2012 г. Светозар Аксени-
ев Стоянов /23 г./ скача за трети 
път в Йордановденските во-ди 
на морето и става първи. След 
него остават: Владислав Влади-
миров Пътов /29 г./, Алексан-
дър Любомиров Шопски /29 г./, 
Милен Димитров Младенов /40 
г./, Стоян Павлов Стефанов /23 
г./, Бедри Рушидов Аптулов /44 
г./, Валентин Валентинов Ива-
нов /21 г./, Пламен Костадинов 
Велков /38 г./, Кузман Анастасов 
Зарънов /22 г./, Марин Байчев 
Петров /41 г./, Димитър Алек-
сандров Алексиев /24 г./, Марин 
Мариев Василев /28 г./, Иван 
Валентинов Тодоров /24 г./, Вен-
цислав Ата-насов Василев /20 г./, 
Ивайло Симеонов Иванов /20 г./, 
Радомир Илиев Димитров /24 г./, 
Йонко Енчев Динев /19 г./, Петър 
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 балчиш-
кото море: 

Добромир Димитров Славов 
/22 г./, Валентин Валентинов 
Иванов /22 г./, Стефан Весели-
нов Тодо-ров /18 г./, Ивайло 
Симеонов Иванов /21 г./, Джон 
Бълок /44 г./, Пламен Костади-
нов Велков /39 г./, Ангел Дими-
тров - Балашито /53 г./, Здравко 
Пламенов Димитров /22 г./, Бо-
рис Йорданов Йор-данов /24 г./, 
Георги Манолов Манолов /22 г./, 
Иван Ненков Ангелов /22 г./, Пе-
тър Венциславов Коцовски /20 
г./, Иван Валентинов Тодоров /23 
г./, Жулиен Петров Георгиев /24 
г./, Емил Георгиев Николов /23 
г./, Владислав Владимиров Пъ-
тов /30 г./, Радомир Илиев Дими-
тров /25 г./, Илиан Ва-лентинов 
Иванов /25 г./, Бедри Рушидов 
Аптулов /45 г./, Венцислав Ата-
насов Василев /21 г./ и от-ново 
първенец бе фаворитът от мина-
лата година Светозар Аксениев 
Стоянов.  

През 2014 г. отново лекоат-
летите на СКЛА „Черно море 
2005“ са най-нетърпеливи, ка-
то на спортно състезание, да се 
хвърлят в морето. Те са 24 на 
брой. Пръв е студентът от ВИФ 
Здравко Пламенов Димитров /23 
г./. Пол Бълок, английски жител 
на с.Соколово се хвърли в море-
то за трета поредна година, като 
посвети своята постъпка на ба-
ща си, който е бил много рели-
гиозен приживе. Подкрепяха го 
дъщеря му Риана, ученичка в ОУ 
„Св.Св.Кирил и Методий“ Бал-
чик и съп-ругата му Кери Бълок, 
избрана за „Лице на Балчик за 
2014 г.“. Останалите скачачи бя-
ха все позна-ти: Марин Байчев /
многократен скачач, пожарникар 
от Балчик, седем пъти победител 
за вадене-то на кръста/, Стефан 

Тодоров, ученик, който скача за 
първи път и други.  

На 6 януари 2015 г. за кръста се 
хвърлиха: Адриан Красимиров 
Костов /23 г./, Георги Атана-сов 
Тошев /23 г./, Вилимир Евгениев 
Караиванов /19 г./, Стефан Весе-
линов Тодоров /19 г./, Стани-слав 
Николаев Николов /20 г./, Дими-
тър Банков Панайотов /42г./, Ан-
гел Димитров Ангелов /Бала-ши-
то/ -за 18-и път в борба с водната 
шир за кръста, Живко Тодоров 
Господинов /16г./-най-млади-
ят скачач; Даниел Тодоров Ми-
хайлов /17 г./, Иван Валентинов 
Тодоров /24 г./, Даниел Рахмат 
Фа-йаз -Джахани /19 г./, Кирил 
Михайлов Савов /32 г./, Милен 
Димитров Маринов /19 г./, Вла-
дислав Владимиров Пътов /31 г./, 
Галин Рахмат Файаз-Джахани /18 
г./, Георги Иванов Андреев /19 г./, 
Бе-дри Рушидов Аптулов /46 г./, 
Александър Антонов Антонов 
/20 г./, Марин Байчев Петров /43 
г./, Стоян Павлов Стефанов /25 
г./-хвърля се за 4-и път, но има 
куража да се бори за кръста и 
през сле-дващите години; Иван 
Илиев Колев /26 г./. Кръста изва-
ди студентът Здравко Пламенов 
Димит-ров /23 г./, който и мина-
лата година победи всички като 
на лекоатлетическо състезание, 
изплува пръв от морето и високо 
вдигна йордановденския 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 Госпо-
динов /18 год./; Стойчо Стани-
миров Иванов /19 год./; Велис-
лав Георгиев Опралов /21 год./; 
Вилимир Евгениев Караиванов 
/21 год./; Даниел Рахмат Файаз 
Джахани / 21 год./; Станислав 
Николаев Николов /22 год./; 
Влади Иванов Владев /23 год./; 
Здравко Пламенов Димитров /25 
год./; Цанко Владимиров Велич-
ков /25 год./; Иван Илиев Колев 
/28 год./; Владислав Владимиров 
Пътов  /на Христовата възраст 
-33 год./; Танжу Илдъз Мустафов 
/36 год./и най-възрастният - Ми-
рослав Михайлов Илиев /48 год./ 
Пръв скочи в морето Влади Ив. 
Владев и бързо, почти без конку-
ренция, стигна до кръста. 

През 2017 г. Силният вятър и 
снежната обстановка наложиха 
отмяна на масовото събиране за 
ритуала по хвърляне на кръста 
в морето на Йордановден. Риту-
алът бе отслужен пред дверите 
на църквата „Св.Георги Победо-
носец” в Балчик от свещеноико-
ном Стратия Александров.

През 2018 г. 26 души плуваха 
за кръста в Балчик: Тодор Звез-
дов Тодоров /27 г./; Йонислав 
Станимиров Димов /28 г./; Ва-
лентин Валентинов Иванов /26 
г./; Живко Георгиев Жеков /21 
г./; Никола Николов Колев /18 
г./; Добромир Димитров Сла-
вов /27 г./; Валентин Андрианов 
Андреев /15 г./; Живко Тодоров 
Господинов /19 г./; Иван Станис-
лавов Марчев /20 г./; Станислав 
Николаев Николов /24 г./; Ангел 
Димитров Ангелов / Балашито 
– 58 г./; Георги Величков Васи-
лев /22 г./; Адриан Красимиров 
Костов /25 г./; Николай Велков 
Кулев /50 г./; Васил Ивелинов 
Симеонов /18 г./; Жеко Коста-
динов Жеков /21 г./; Мирослав 
Михайлов Илиев /50 г./; Бедри 
Рушидов Аптулов /50 г./; Вили-
мир Евгениев Караиванов /17 г./; 
Мариян Веселинов Колев /26 г./; 
Борис Йорданов Йорданов /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. ./и Адриан Красимиров Костов 
/25 г./, който стана победител в 
това оспорвано състезание за 
кръста.

На 6 януари 2019 г. от водите 
на Балчишкия черноморски за-
лив студентът-лекоатлет от На-
ционалната спортна академия в 
София Живко Михайлов извади 
дървения ритуален кръст. Той 
започва спортната си кариера в 
СКЛА „Черно море 2005“ Балчик 
и е скачал пет пъти за кръста, 
като тази година успява за вто-
ри път. Парите, които Общината 
му е отредила като на победител, 
Живко пак дарява за лечението 
на Митко от с.Оброчище. След 
празника Живко ще бърза за се-
сията си като второкурсник. Той 
е постигнал редица национални 
и международни рекорди. Из-
бран е през 2017 г.от ОбА, ОбС и 
вестник „Балчишки телеграф“ за 
„Общественик на годината“, а от 
сп.“Атлетика“ за „Мистър БГ Ат-
летик“. Още във водата всичките 
12 участници в ритуала целунаха 
Йордановския кръст, хвърлен в 
морето от свещеноиконом Стра-
тия Александров и отец Тодор, 
след проведеното литийно шест-
вие и Велик Водосвет, под егида-
та на г-н Николай Ангелов - кмет 
на Община Балчик. 

На 6 януари 2020 г. 15 младежи 
и мъже се впуснаха да спасяват 
кръста в Балчик: Драгомир Же-
лязков Георгиев /41 г./от Доб-
рич, полицай в „Албена”, надви 
останалите като пръв доплува 

до кръста. След него останаха 
- Тодор Звездов Тодоров /40 г./; 
Живко Йорданов Димитров /67 
г./; Станислав Николаев Николов 
/26 г./; Жеко Костадинов Жеков 
/24 г./; Иван Ненков Ангелов /29 
г./; Калоян Великов Кулев /30 г./; 
Димитър Банков Панайотов /48 
г./; Живко Тодоров Господинов 
/22 г./; Стойчо Станимиров Ива-
нов /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 Владимиров 
Величков.

На Йордановден 2021 г. за 
кръста се пребори отново леко-
атлетът Живко Михайлов, който 
дари средствата, дадени му от 
Общината, на лекуващия се Ми-
тко, младеж от село Оброчище.

13 младежи, 5 мъже и 1 девой-
ка сочиха в морето на 6 януари 
2022 г., за да „спасят” Йорданов-
ския кръст:пръв се пребори за 
кръста Севастиян Радославов 
Георгиев /19 г./ от село Кране-
во, бивш футболист от „Черно-
морец” Балчик; най-малкият 
Йордановски спасител – Огнян 
Веселинов Великов /13 г./активен 
състезател на Морски клуб Бал-
чик; Георги Орлинов Георгиев/18 
г./; Добромир Димитров Славов 
/32 ./; Мартин Димиров Славов; 
Станислав Николаев Николов 
/28 г./;Преслав Юлиянов Нико-
лов /19 г./; Димитър Пламенов 
Първанов /22 г./; Михаил Радев 
Стоев /17 г./; Кристиян Пламенов 
Кръстев /23 г./; Живко Тодоров 
Господинов /24 г./; Калоян Ва-
силев Гочев /30 г./; Християн Ва-
лентинов Димитров /20 г./; Иван 
Пламенов Недев /18 г./; Цанко 
Владимиров Величков /31 г./; 
Драгомир Желязков Георгиев /44 
г./ Ветераните на тазгодишния 
ритуал са Мирослав Михайлов 
Илиев /54 г./ и Живко Йорданов 
Димитров /69 г./, който пое кръ-
ста от Севастиян и го пренесе до 
брега.  След Антоанета Лазарова 
Василева /27 г./, която скочи за 
кръста през 2009 г. през тази го-
дина за втори път скача девойка 
– Румена Николаева Георгиева 
/19 г./студентка от Варна.

Да се помолим на Господ, да 
вървим към духовно просвет-
ление и съвършенство, защото 
това е пътят към преодоляване 
на световната здравна, иконо-
мическа и политическа криза и 
страхът от нея. Само духовно 
просветлените хора ще наджи-
веят пандемията.

Хроника: Маруся КОСТОВА

Пожеланието на тези две момчета Никола Колев и Живко Михайлов за здраве, по-
беда и вяра в моите „скромни“ мечти ме докосна и трогна много! Респект пред Никола 
Колев,който извади кръстта от красивото ни море и благородната дарителска кампа-
ния към мен, която той организира, на всички смели момчета от отбора, които скачаха 
днес- БЛАГОДАРЯ! Младежи,бъдете все толкова добри и всеотдайни- на доброто! Гос-
под отвръща с добро-не забравяйте! Продължавайте да правите добрини, светът има 
нужда от Вас! Благодаря на: Виктор Лучиянов, Георги Петров, Момчил Баев, Божидар 
Йорданов, Божидар Маринов, Павел Стоянов, Християн Димитров, Джем Акиф, Георги 
Михайлов, Венцислав Христов, Димитър Митев, Георги Даскалов, Борислав Влаев- бъ-
дете здрави и благословени! И още веднъж РЕСПЕКТ!             Магдалена ХРИСТОВА

Пожелание за здраве


