
 

Община Баните отбеляза своя празник и празника на 

минералната вода по традиция на 5 и 6 май.  

 

На празничното събитие присъстваха: г-жа Николина 

Ангелкова– Министър на туризма, г-н Цветан Цветанов– 

Заместник- председател на ПП ГЕРБ, евродепутата г-н Владимир 

Уручев, депутата д-р Красимир Събев, областният управител на 

област Смолян- г-н Недялко Славов, както и редица други 

представители на държавното, областното и местното 

управление.  

 



 

Специалният гост на празника бе Нейно Превъзходителство 

г-жа Закия Ел Мидауи – извънреден и пълноправен 

пълномощник на Кралство Мароко в Република България, която 

сподели своята радост от факта, че е за втори път в 

гостоприемната община Баните, този път по повод честването на 

празника на общината и на минералната вода. 

„Уважаеми г-н Милен Белчев, кмет на Баните, 
г-н Цветан Цветанов, заместник- председател на 

политическата партия на ГЕРБ, 
представители на община Баните и съседните общини, 
уважаеми гости, дами и господа, 
 

 Като посланик на Мароко в България, за мен е чест за 
втори път да съм  тук, в гостоприемната Община Баните, по 
повод честването на ежегодния фестивал на минералната 
вода. 
 Имам удоволствието да изразя моята най-сърдечна 
благодарност към организаторите на това културно 
събитие, и по-специално на кмета - г-н Милен Белчев, който 
беше толкова любезен да ме покани като специален гост на 
тези празници, което ми даде възможност да споделя с вас 
част от културното разнообразие на Мароко. 
 Щастлива съм да отпразнувам с всички вас Фестивала 
на водата, чието значение е ясно – и международната 
общност отдавна се е съгласила с факта, че този ресурс е в 
ограничено количество, а търсенето му постоянно нараства. 
 Имайки предвид стойността на този ценен ресурс - 
водата, Мароко създаде през 2000 г. Световната Гран при 
Хасан II за водата - съвместна инициатива, осъществявана от 
Мароко и Световния воден съвет, в чест на Негово величество 
крал Хасан II, за неговата далновидна и стратегическа визия по 
отношение на защитата и правилното и трайно управление 
на водните ресурси. Тази награда се връчва на всеки три години 
на Световния форум за водата, като награда за инициатори 
на иновативни проекти в областта на водите. 

В този смисъл, още от възкачването на престола на 
предишния ни крал - Негово величество крал Мохамед VI, 



нашият Суверен винаги е насърчавал продължаването на 
изграждането на нови язовири, една област, в която Мароко е 
един от пионерите. Нашият Суверен винаги уверено е 
подкрепял тази традиция, за което свидетелстват 
тридесетте язовира с различни размери, издигнати през 
последните осемнадесет години от Неговото управление. 

И в края на моята кратка реч, ви пожелавам - хубав 
Празник на минералната вода!” 
 

Присъствието на Нейно Превъзходителство на празника на 

община Баните и лековитата минерална вода бе съпроводено с 

представяне на бита и културата на населението на Кралство 

Мароко, до които гостите на празника и жителите на общината 

можеха да се докоснат в осигурените за целта шатри. Също така в 

шатрите желаещите имаха възможността да опитат от 

традиционната мароканска кухня.  

 

 



 

 

 

 



 

В 18 часа на 5 май, на сцената на обновеният площад 

„Шести май” в село Баните се проведе дефиле с автентични 

носии от община Баните и носии от Кралство Мароко. 

 

 

 

Снимка: Facebook 



„Мароканските кафтан и такшита са от съществено 
значение за мароканската жена, защото те са символ на 
мароканската оригиналност. Нито една мароканска булка или 
жена не биха искали да носят нещо друго освен кафтан или 
такшита на сватби, големи светски празници и семейни 
тържества. 

Често не мароканските дизайнери объркват кафтана и 
такшитата и ги наричат и двете марокански кафтан. Но 
истината е, че мароканските жени и стилисти правят 
разлика между тях. Taкшитата е рокля от минимум две 
части. Тя се състои от кафтан или дфина, който се носи 
отдолу. И от фукия, която се облича върху него, и която е по-
богата на орнаменти, бродерии, камъни и др. Такшитата 
обикновено се носят с Mdamma (колани) от коприна, злато или 
сребро, украсени със скъпоценни камъни - диаманти, рубини, 
сапфири и смарагди. 

Кафтанът, който се носи и сам, е по-обикновен и има по-
малко орнаменти. Мароканските кафтан и такшита често са 
отворени и прозрачни и могат да се носят със или без колан. 
Традиционните шевове на мароканския кафтан и такшита са с 
различни орнаменти в различните райони на Кралството.  
Творенията, произлизащи от Фес например, се 
характеризират с отдавнашна оригиналност, която се смесва 
със сребърна или златна тел, и от която жените от града не 
се отказват. Стилът на столицата Рабат, известен също 
като махзания (официален) , е уникален, защото представлява 
лек кафтан, напомнящ за тези, които жените са носели 
някога в двореца. 

Много известни марокански дизайнери са се 
специализирали в кафтана и представят работата си по 
време на модните дефилета в Мароко и в други държави. 
Модното шоу „Марокански кафтан“, което обединява 
известни личности, дизайнери от цял свят и разбира се, 
медиите, е събитие, което се провежда  ежегодно по време на 
изданието „Жените на Мароко“. Мароканското кралско 
семейство силно допринася за запазването и развитието на 
облика на това традиционно облекло, съчетаващо изкуство, 
иновации и оригинална култура, като същевременно запазва 
традицията и елегантността на мароканската жена. 



Кафтанът сега е официалното облекло по почти всички 
партита и събития както в Мароко, така и в чужбина... 

Ив Сен Лоран също спомогна за преоткриването и 
стилизирането на мароканския кафтан.“  - поясни Н. Пр. г-жа 
Закия Ел Мидауи 
 

 

 



След дефилето с носии дойде ред и на традиционното 

кръшно родопско хоро…  

 

 

 

 

Източник на снимковият материал: „Дипломатически 

спектър“ 

 


