
На 8.09.2012г. в с.Алеково беше открит християнски храм „Рождество  

на Света Богородица” . 

Църковният празник „Рождество на Пресвета Богородица”, който се 

чества на осми септември ще остане в историята на с.Алеково и като празник на 

новоизградения храм „Рождество на Света Богородица”.  

На 7 септември в храма бе отслужена вечерница от свещеници от 

Областната митрополия - Силистра. На 08.09.12г. от 08:00 часа започнаха 

каноничните празненства по освещаване на храма – беше отслужена утринна 

литургия. В чест на откриването на новия храм  бе даден курбан. 

Гости на откриването бяха Златка Питакова-председател на ОбС – 

Алфатар, общинските съветници: Янка Господинова -  председател на 

Общинската организация на ПП ГЕРБ, Нели Маринова, Радка Желева, Росица 

Иванова,  Живка Великова, Марин Пейчинов, Йорданка Узунска - кмета на 

общината, Тодор Тодоров - председателя на ПП ГЕРБ  - Дулово, Денка Чакова- 

дарителка  на мястото и нейните наследници, миряни от Алеково и съседни 

селища.. 

Приветствено слово изнесе Иван Захариев – кмет на с.Алеково 

„Поканихме всички, които ни помогнаха за градежа на храма и те дойдоха. 

Днес сме заедно всички миряни, в един паметен за селото и вярата ден.” 

По инициатива на местното църковно настоятелство с председател 

Иванка Ранчева през 2007г. започва градежът на храма. Набират се средства от 

дарения, а строителите са доброволци от селото. Дворното място, на което е 

издигнат храма е дарение от Денка Чакова, която има местен корен. По-

големите дарители на средства са:  Община Алфатар, Христо В. Манев от гр. 

Варна – дарил 2 300 лв., ПП „ГЕРБ”, други политически формации и миряни. 

За изграждането на църковния храм са изразходвани 70 000лв., без част от 

строителните материали – камък, пясък и доброволния труд на хората от 

местната общност. Алековци са вложили много часове доброволен труд  за 

почистване на двора на храма от строителни материали.  

Църковното настоятелство при храм „Света Троица” – гр.Алфатар подари 

икона на храм „Света Богородица”-с.Алеково, която е поставена на централно 

място в иконостаса.  Останалите апостолистични икони и църковната камбана 

са запазени от стария параклис на селото. Иконите са реставрирани от 

художничката Снежана Христова.  

В организационния комитет по откриването на храма участват Иван 

Захариев, Живка Великова и Йорданка Иванова, които са местни 

общественици, членове на църковното и читалищното настоятелство. 


