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с.Делейна

Казва се Делейна по името на някой си турчин Делий. Училището е открито 1840г.
Село Делейна се намира на 25км. от гр.Видин и на 1,5-2км. от границата с Република
Сърбия. Разположено е в равнинно-височинна местност. На 218м надморска височина.
Селото се води към община Брегово, област Видин. История Селото води началото си
още от римско време ,както и повечето села в Област Видин. По време на турското
владичество селото се е намирало на 2км. на изток от сегашното си местонахождение.
Два пъти е било разрушавано до основи от турската армия. Няколко десетилетия преди
Освобождението на България хората от Делейна се преместват 2км. на запад, за да са
по-близо до минаващата оттам река. Няма данни за предишни имена на селото.
До Делейна се стига с автобус №15(от автогара Видин) Тръгва от Видин: 6:40, 11:45,
17:00(зимно разписание) и 18:45(лятно разписание) Тръгва от Делейна: 7:50, 12:50,
18:00(зимно разписание) и 19:40(лятно разписание)
За да се стигне до Делейна ,първо се преминава през селата Иново, Калина и
Тияновци. Желаещите да стигнат до тези села трябва да се качат на автобуса за
Делейна.
Обществени прояви
Ежегодно през месец юни се провежда традиционният събор на селото. Главното
тържество е на площада на селото под съпровод на духова музика, а след това купонът
се пренася в едно от трите заведения - ресторант "Лятна градина" , бар
"Кристал"(собственик-Огнян Тончев) или бар "Еделвайс 19"(собственик Валери Спиров).
На всеки голям празник в салона на читалище "Зора" се изнасят развлекателни, танцови
програми. Танцовият състав е от мъже, жени и деца от селото. Танцовият състав на
село Делейна е носител на много награди, присъдени в околността и в България.
Най-голямо постижение е участието му на италианска сцена.
Почти всяка година "Влашката асоциация" изнася концерти в Делейна.
Отдих и забележителности
На 1 км от селото се намира язовир Делейна-прекрасно място за отмора, риболов и
плаж.През селото минава и Делейнска река, която за жалост прогресивно пресъхва.
На 4км. от селото се намира "Алботинския скален манастир"(запазен още от древността)
и прочутата "Хайдук чешма". Районът на манастира и чешмата е обвит в легенди за
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заровени съкровища. И преди 15 год. една от легендите се потвърждава ,когато е
намерено гърне със злато под една от плочите на чешмата.
Кухня
Село Делейна се гордее с превъзходна кухня. Ястията са традиционно български, но
жените от селото с удоволствие готвят и чужди ястия. Много от хората в селото са
пътували из Западна Европа и са донесли със себе си "вкусни"(италиански, испански,
португалски и др.) рецепти.
Религия
В селото главната религия е християнството. Засега там няма хора, изповядващи друга
религия.
Институции и обществени сгради
В с.Делейна има една църква, основно училище "Кирил и Методий", детска градина,
читалище"Зора"(в което има възможност за прожектиране на филми), кметство, аптека,
ветеринарна аптека, фелдшерски кабинет, 3 магазина, 2 бара и един ресторант.
Важно
При последното преброяване на населението се оказва, че жителите на селото са малко
повече от 370 души.
В селото освен български се говори и влашки език (предимно от по-възрастното
население).
44° 3' 6" N, 22° 37' 49" E
Население: 440
Надм. височина: 218 m
Пощ. код: 3795
Тел. код: 09355
МПС код: ВН (Вд)
Кметство:
- кмет Делейна
Милен Иванов
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