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УНИКАЛНО ОТКРИТИЕ В НЕКРОПОЛА
  През седемдестте години 
на миналия век в местността 
„Голям Юрдан” при град 
Смядово /към Хим. Заводи/ 
започват археологически 
разкопки под ръководството 
на н.с. Неделчо Попов, 
завеждащ отдел „Пра -
история” към Регионален 
исторически музей град 
Шумен. Изследвана е сели -
щна могила от късната 
каменно-медна епоха /5000 
години пр. Хр./ При тези 
проучвания са получени 
данни за наличието на 

некропол към селището. Тъй 
като основната цел е била 
изследването на селището, 
разкопките на некропола 
спират. През 2005г. под 
ръководството на доцент д-р 
Стефан Чохаджиев от 
Великотърновският униве -
рситет „Св. Св. Кирил и 
Методий” и д-р Светлана 
Венелинова от Регионален 
исторически музей гр. 
Шумен започват издирва -
нията на древния некропол. 
Търсенето се увенчава с 
успех. До този момент са 

открити и проучени  18 гроба
От 1 юли 2007 година 
разкопките продължават в 
западна посока. До този 
момент са открити нови 7 
гроба, които дават инфо -
рмация за погребалния 
ритуал. Скелетите са разпо -
ложени в свито положение – 
хокер, обърнати на ляво, 
ориентирани с глава на изток 
и гробен инвентар в съот -
ветствие с пола на 
погребания и неговия социа -
лен статус - различни пред -
мети: каменни брадвички, 
кремъчни ножове, сечива; 
накити от минерали,миди и 
охлювчета, керамични съ-
дове. Това е бил най - 
ранният период на добив на 
мед.                още на 2 страница

 Във връзка с 
зачестилите пожари в 
поземления фонд на -
помняме Ви, че с цел 
превантивна дейност е 
издадена Заповед №
73/13.02.2007г. на Кмета 
на Община Смядово 
относно категоричната 
забрана за палене на 
стърнища, крайпътни 
ивици, слогове и сухи 
треви и за предвидените 
в Закона за опазване на 
околната среда и Закона 
за опазване на 
земеделските земи адми- 
нистративни наказания.  
 При палене на 
стърнищата и други 
растителни остатъци 
изгаря горния пласт на 
хумуса. С него изгарят 
всички органични 
съставки, които под -
хранват растенията. 
Само за създаването на 1 
см. хумус са нужни над 
100 години. Поради 
високата температура и 

изгарянето на хумуса 
почвената структура се 
разгражда до 10 см. 
дълбочина. В резултат 
най-горния слой на 
почвата се разпрашава и 
много по-бързо ерозира.   
Изгарянето на стъ -
рнищата води до големи 
загуби на кислород във 
въздуха. Водния запас на 
повърхностния почвен 
слой в опожарените 
територии рязко 
намалява.
  При палене на 
стърнища след жътва не 
се унищожават всички 
растителни остатъци и 
причинители на болести, 
а остават неизгорели 
огнища, които по-късно 
отново нанасят вреди на  
агросистемите.           Уни 
щожават се дъждовните 
червеи, мравките и 
другите микро и макро -
организми.

                      следва на страница 3

Забрана за изгаряне на стърнища, 
крайпътни ивици, слогове и сухи треви

  През месец март 2007
год в Министерство на 
културата бяха внесени  
от читалищата от 
общината проектни 
фишове изготвени с 
помоща на Общинска 
администрация  за 
допълнителна целева 
субсидия за 2007год. 
Както вече Ви 
уведомихме  читалището 
в гр. Смядово получи 
-8000лв.       а   читалище 
,,Съзнание “- 6000лв.
  Субсидията е преведена 
на читалищата и за 
извършване на 
ремонтните  дейности  
носят отговорност чита -
лищните настоятелства . 
В читалище ,,Съзнание “ 
с. Веселиново е запо -
чнало ремонтиране на 
покрива. Мария Три -
фонова  читалищен сек -
ретар сподели, че от 
последния ремонт са 
минали 50год.
     Удовлетворени сме от 

изявите на всички 
самодейци от с. Весе -
линово – споделиха от 
общинското ръководство  
и се надяваме 

честването на 80 
годишния юбилей на 
читалището във 
Веселиново  да се про -
веде в обновена и 

ремонтирана зала.
  Средствата не могат да 
стигнат дори за ремонт на 
покрива.....
     продължение на 2 страница

ЗАПОЧНА РЕМОНТ НА ЧИТАЛИЩЕТО В С. ВЕСЕЛИНОВО

КАРТИНИ ОТ НАШЕТО 
ЕЖЕДНЕВИЕ 

  Да, уважаеми читателю 
това найстина са картини 
не от една изложба, а от 
нашето ежедневие.     

 Снимката /по долу/ която 
съм ви подготвил може би 
ви е позната тъй като....
            продължение на  стр.2
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 От особен интерес е 
намереният групов гроб от 
края на четвъртото или 
третото хилядолетие пр. Хр. 
Откритието е уникално, тъй 
като от тази епоха до 
момента са открити гробове 
с не повече от два скелета.  
Четири от тях оформят 
двойки - обърнати са един 
към друг, а ръцете им 
създават представа, че са се 

„прегърнали”.Интересен 
факт е, че единият е 
обърнат с лице към земята и 
затиснат с камък. Петия от 
погребаните е положен в 
краката им с глава на запад.    
В гроба са намерени 
фрагменти от два керамични 
съда.  В друг гроб мъртвият 
е погребан с глава на запад, 
положен в свито положение 
на дясната си страна. В 

гроба е имало поставено 
малко съдче.  В трети гроб 
до главата на погребания са 
намерени каменна брад -
вичка, мънисто от мида и 
керамичен съд. Според доц. 
д-р Чохаджиев по онова 
време са били изработвани 
съдове специално за 
погребения. Те са изпичани 
при по - ниска температура и 
затова не са се запазили до 
наши дни.
Характерно за погребалния 
ритуал от епохата е нали -
чието на охра в гробовете.
Наред с гробовете от 
каменно-медната и брон -
зова епоха, археолозите са 
открили и пещ от ранното 
българско средновековие. 
Досегашните открития сви -
детелстват, че на мястото, 
където е бил праисто -
рическият некропол са се 
появили две селища-
тракийско и средновековно.
Предстои изследването на 
костния материал в 
Института по антропология 
и морфология към БАН в 
град София. Специалната 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ КРАЙ СМЯДОВО
продължение от 1 страница

експертиза ще даде 
информация за пола и 
възрастта на погребаните. 
Анализът на намерените 
артефакти ще даде 
възможност на историците 
да предложат реконструкция 
на отминалите събития.
                                       К. Русева

ЗАПОЧНА РЕМОНТ НА ЧИТАЛИЩЕТО В 
С. ВЕСЕЛИНОВО

                                                       продължение от 1 страница

 Средствата не могат да 
стигнат дори за ремонт 
на покрива, а е не- 
обходимо боядисване на 
залата, смяна на дог -
рамата .
 През тези 80 години  на  

 Запазва се тенденцията  
безработицата като цяло 
в област Шумен да  
намалява. С 48 пункта е 
по-ниско равнището на 
безработица в областта 
към 30 юни 2007, в 
сравнение с 31 май 2007 
г. Равнището на 
безработица в област 
Шумен в края на месец 
юни е 13, 74 % или 13 
164 регистрирани без -
работни лица, а в края на 
месец май е 14, 22 % или 
13 625 регистрирани 
безработни лица.
 Продължава и тен -
денцията една от 
общините с най-нисък 
процент на безработица 
да е община Смядово - 
12, 34 % /м.април – 13, 
92 %, м. май-12, 99 %/.
 През отчетния период 
регистрираните сво -
бодни места в област 
Шумен са 413. Най – 
много са в община 
Шумен – 238. За община 

Справка за безработицата в Община Смядово за месец 
юни,  2007г.

Смядово те са 19.
 От общо регистрираните 
безработни в област 
Шумен най–много са 
жените – 7929. Най-
малко регистрирани без -
работни жени има в 
община Смядово -  227.
През м. април те са били 
250, а през м. май – 239.
На второ място по 
регистрирани без -
работни лица се 
нареждат младежите до  
29 години, като отново 
най- малко регистрирани 
безработни младежи има 
в община Смядово – 51. 
В края на  м. май те са 
били 57. Запазва се 
тенденцията най-малко 
да са регистрираните 
безработни с висше 
образование – 426 лица.   
Най-много регистрирани 
безработни висшисти 
има в община Шумен
-313, а най – малко в 
община Никола Козлево 
– 1. В община Смядово 

съществуване на чи -
талището   никога   не   е
прекъсвал творческия 
дух на поколения 
самодейци от с. Весе -
линово, затова сме 
сигурни,че ще се отзоват 

за отчетния период  са 9 
регистрираните без -
работни с висше 
образование. Реги -
стрираните безработни 
специалисти са 1094  
души. За община 
Смядово за м. юни те са 
32. 
 Лицата с работническа 
професия са 1 875, като 
за сравнение реги -
стрираните безработни 
лица с работническа 
професия към края на 
месец май са били 1950. 
В нашата община те са 
74. Постъпилите на 
работа безработни лица 
в област Шумен, през 
месец юни са 559, а през 
месец май са били 524. 
Постъпилите на работа в 
община Смядово са 21.
Няма включени реги -
стрирани безработни 
лица от общината в 
курсове за преква 
лификация за отчетния 
период.
                              Смядово

при нужда да помогнат .   
Обръщаме се към 
спонсори за оказване на 
помощ да бъде възста -
новена сградата на  
читалището.  
                              Смядово    

КАРТИНИ ОТ НАШЕТО ЕЖЕДНЕВИЕ 
продължение от 1 стр.

... тъй като съм я 
направил да се види,  че 
на никого не му пука   за 
родния ни град. Улицата 
на която беше този 
димящ контейнер не е 
нужно да я споменавам 
за да не се засегне някой
  Тази снимка /в дясно/ ви 
показва ясно, че доскоро  
тук е било поредното 
огнище на битови 
отпадъци.
 Всеки ден служителите 
от дейност “Чистота” се 
сблъскват с такива 
нередности. Запален 
веднъж отпадък в 
контейнера на се извозва 
до сметището тъй като е  

възможно възникването 
на пожар. Затова нашия 
апел към вас е, да не се 
палят отпадъците в 
контейнерите, а да се 
обаждате на тел. 28-08

вътр.119 и да съоб -
щавате за пълен кон-
тейнер и за неговото 
евентуално извозване.
                              
                                      Смядово
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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се 
определят общите изисквания 
за осигуряване на пожарната 
безопасност, организацията й, 
както и задълженията на 
юридическите и физическите 
лица по опазване на зърнените 
храни, техническите култури, 
фуражите, земеделската тех -
ника и земеделските обекти от 
пожари.
Чл 2. Изискванията за пожарна 
безопасност, предвидени в 
наредбата, са задължителни за 
всички юридически и 
физически лица, извършващи 
земеделска  дейност, общините 
и кметствата и други 
организации, частните сто-
панства туристите, в т.ч. 
автотуристите, пастирите, 
ловците, пчеларите и другите 
граждани, които преминават, 
престояват или извършват 
определена дейност във или в 
близост до посевите, площите с 
неприбрана слама, площадки 
за зърно, фуражи и други 
технически култури.
Чл. 3. Всички държавни органи 
и организации, частни стопани, 
арендатори ползватели на 
земеделски земи и граждани са 
длъжни да оказват съдействие 
на органите за пожарна и 
аварийна безопасност ПАБ при 
осъществяване на контрол по 
опазване на зърнените храни и 
фуражите от пожари.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 
НА ПОСЕВИТЕ ЗЪРНЕНИТЕ 

ХРАНИ И ФУРАЖИТЕ, 
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ОБЕКТИ, 

ТЕХНИКАТА И 
СЪОРЪЖЕНИЯТА ОТ 

ПОЖАРИ
Раздел I.

Изисквания за опазване на 
посевите.

13. Изгарянето на стърнища и 
слама, суха трева по слогове, 
крайпътни ивици и други площи 
се забранява.

Раздел II.
Изисквания при прибиране и 
съхранение на житните култури 
и фуражите
Чл. 14. (1) Преди започване на 
жътвата при настъпване на 
восъчна зрялост на житните 
култури площите се 
парцелират на участъци чрез 
ожънване и изораване на 
ивици.
Чл. 18. Начините за 
съхраняване на груб фураж в 
личните дворове се определя 
със заповед на кмета на 
населеното място съгласувано 
с органите за пожарна и 
аварийна безопасност.
Чл. 24. Не се разрешава 
паленето на огън и 
използването на открити 
огнеизточници в района на 
площадките и складовете за 
зърно и фураж.
Чл. 25. В района на 
площадките и складовете за 
груб и концентриран фураж на 
подходящи места се поставят 
знаци и сигнали по противо -
пожарна охрана и се 
комплектоват противопожарни 
табла с подръчни уреди и 
съоръжения за пожарога-сене 

Раздел IV.
Изисквания за обезопа сяване 
на земеделската техника и 
съоръжения.
Чл. 32. (1) Използваната 
земеделска техника трябва да 
съответства на изисква -нията 
за безопасност и охрана на 
труда и пожарна безопасност 
съгласно Българския държавен 
стандарт (БДС), като се 
регистрира и контролира в 
съответствие с изискванията 
на Закона за регистрация и 

контрол на земеделската и 
горската техника ДВ, бр. 79 от 
1998 г.
(2) Земеделската и друга 
техника се съоръжава с 
необходимите противо -
пожарни уреди и съоръжения и 
стандартни искрогасители на 
специални стойки и на дос -
тъпни места по конструкцията 
им.
Чл. 40. Земеделската техника 
може да се включи в жътвената 
кампания, ако е проверена от 
органите за пожарна и 
аварийна безопасност и има 
издадено заключение за 
нейната пожаро обезопасеност.

Глава трета.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

ЮРИДИЧЕСКИТЕ И 
ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Раздел I.
Задължения на ръководи- 
телите на земеделските 
кооперации, сдружения, фирми 
и други организации
Чл. 42. (1) Ръководствата на 
юридическите лица, извър -
шващи земеделска дейност:
1. отговарят за пожарообезо 
пасеността на поверените им 
обекти;
2. организират и провеждат 
дейност за пожарообезо- 
пасяване при подготовката и 
провеждането на кампанията 
по прибиране и съхраняване на 
зърнените храни и фуражите;
3. издават инструкции и 
заповеди, свързани с пожаро -
обезопасяването на земеделс -
ките обекти и реда за 
тютюнопушене по време на 
жътвената кампания, 
съгласувано с органите за по -
жарна  и аварийна безопасност 
(ПАБ);
5. осигуряват навременното и 
качествено ремонтиране и 
пожарообезопасяване на 

земеделската техника, изпо 
лзвана в кампанията, обо -
рудването й с необходимите 
противопожарни уреди, съо -
ръжения и стандартни 
искрогасители, както и не 
допускат за работа неизправни 
или необезопасени машини;
6. осигуряват спазването на 
изискванията за устройването 
на площите, при засяване на 
масивите с житни култури, 
както и разделянето на същите 
с ивици с необходимата 
ширина;
7. парцелират по време на 
жътва житните масиви на 
участъци за осигуряване на 
еднодневна работа на 
комбайните;
8. спазват реда и изискванията 
и осъществяват контрол в 
обектите при извършване на 
огневи работи;
9. определят реда и местата за 
пожаробезопасно извършване 
на други специфични работи в 
обектите;
10. организират провеждането 
на инструктаж за пожаро -
безопасна работа на 
работниците, участващи в 
прибирането на реколтата, за 
което изготвят протокол;
11. спазват определения ред по 
чл. 13 при необходимост от 
палене на стърнища, слама, 
слогове, крайпътните ивици и 
площи със сухи треви;
12. осигуряват по време на 
жътвата дежурства на трактор 
и пригодено за пожарогасене 
съоръжение съгласно чл. 15, 
ал. 1;
13. определят площадките за 
съхраняване на фуражите в 
съответствие с изискванията 
на наредбата;
14. осигуряват ограждане на 
фуражните площадки и 
сеновалите;

15. осигуряват обектите с 
необходимата противо -
пожарна техника, съоръжения 
и средства за пожарогасене 
съгласно таблица (приложение 
№ 2) и организират поддър -
жането им в изправност;
16.организират наблюдение на 
посевите през периода от 
восъчна зрелост до 
окончателното им прибиране 
чрез подвижни и неподвижни 
наблюдателни постове съгла -
сувано с органите за ПАБ, като 
неподвижните се оборудват с 
подръчни уреди за 
пожарогасене;
17. изготвят и представят 
ежегодно до края на месец 
март в кметствата схема с 
разположението на житните 
масиви, пътищата за прид 
вижване на противопожарната 
техника и водоизточниците;
18. поставят на видни места 
покрай житните масиви знаци 
за пожарната опасност съг 
ласно Наредба № 4 и метална 
стойка с тупалки.
(2) При сключване на договори, 
свързани с жътвената 
кампания, в тях за всеки 
конкретен случай се отразяват 
задълженията по осигу -
ряването на пожарна безопас -
ност.

Раздел II.
Задължения на общините и 
кметствата
Чл. 43. Общините и кметствата 
организират и провеждат 
мероприятия за:
1. навременното разгласяване, 
разясняване и спазване 
изискванията на наредбата 
сред населението, както и за 
повишаване готовността му за 
предотвратяване и гасене на 
пожарите;
2. организирането на групи за 
гасене на пожари в житните 

масиви и своевременното им 
извозване до мястото на 
пожара и оборудването им с 
подръчни противопожарни 
уреди; ежегодно, преди 
началото на жътвата, 
списъците с групите се 
представят в районните 
служби за ПАБ;
3. изготвянето на план за 
действие при пожар или авария 
с наличните сили и средства на 
населеното място, съгласуван 
с РСПАБ;
4. осигуряване на денонощно 
дежурство на телефонните 
постове в кметствата по време 
на жътвената кампания;
6. осигуряване на подстъпи и 
пътища за противопожарни 
нужди до естествените и 
изкуствените водоизточници, 
тяхното запълване и 
поддържането им в изправност
8. обобщаване и представяне 
ежегодно до края на месец 
април на схема с 
разположението на житните 
масиви по кметства и с 
нанесените пътища за 
придвижване на противо- 
пожарна техника и 
разположение на водоизточ -
ниците в съответната РСПАБ;
9. назначават приемателни 
комисии от компетентни 
специалисти, които в началото 
на кампанията проверяват 
пожарообезопасеността на 
земеделската техника, 
складовете, площадките за 
зърно и фуражи, зърно- 
сушилните и другите 
съоръжения; те се приемат с 
протокол, като един екземпляр 
от него се изпраща в 
съответната РСПАБ.

                          инж. В. Чобанов

НАРЕДБА № I-153 ОТ 23 ЮЛИ 1999 Г. ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 
ОБЕКТИ, ЗЪРНЕНИТЕ ХРАНИ И ФУРАЖИТЕ ОТ ПОЖАРИ 

 Унищожават се 
дъждовните червеи, 
мравките и другите 
микро и макроорганизми, 
които подпомагат почво- 
образуващия процес и са 
полезни за плодородието 
на почвата. Изгарят лесо 
защитни пояси, отделни 
дървета и храсти, 
понякога цели горски 
масиви. Унищожават се 
гнездата на много птици, 
полезен дивеч и др. 
Нарушава се рязко биора 
знообразието в опо -
жарените територии. При 
горенето в атмосферата 
се отделя въглероден 
диоксид, а това всяка 
година предизвиква за -
дълбочаване на 
парниковия ефект, 

вследствие на които са 
продължителните засу -
шавания и периодични 
наводнения.
  С този кратък преглед 
на последиците от изга -
рянето на стърнища 
целим да покажем нега -
тивите и въздействието, 
което човека оказва 
върху околната среда и 
което се връща като 
бумеранг върху нас 
хората.
 Препоръчваме расти -
телните остатъци след 
жътва да се заорават 
обратно в почвата или да 
се компостират, като 
получения по този начин 
органичен тор се 
използва за наторяване 
на почвата. 
                           Д.Маринова

Забрана за палене на стърнища, 
крайпътни ивици, слогове и сухи 

треви

                                                                     Смядово 
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   ШУМЕНСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ 

“ЕПИСКОП 
КОНСТАНТИН 
ПРЕСЛАВСКИ”

  
  Имаме  удоволствието 
да Ви информираме, че 
от учебната 2007/2008г. в 
Шуменски университет 
започва обучение на 
студенти (редовна и 
задочна форма) в 
Магистърска програма
 “Управление на риска в 

Розалинка и Калинка

На шкафчето ми подредено
стои меченце подарено.
Нарича се Розалинка,

защото е сладко кат малинка

До него кипри се- надува,
карам му се то не чува,
жълтичко мече Калинка,

което иска да стои в 
градинка.

Със цветенца заградено
от котенцата отделено.

Честичко то там си дреме,
но винаги за игра има време.

Щом яде медец със лапи
никого то да не хапе.
Искам то да се държи 

културно 
и винаги да е разумно.

                                        Нели

Врабчо и Соня

Нашата котана Соня
през тревата гледа коня.

Легнала на припек- мърка
дебне Врабчо, дето хвърка.

Врабчо кацна във тревата
конят тропна със краката.

Соня скокна, но го не хвана
с празни лапички остана.

Гладна тя на сянка сяда,
че й прогониха обяда.

Добре, че тук дойде детенце,
та и хвърли то месенце.

                                             
                                           Нели

            Дирекция  Бюро по труда – гр. Велики Преслав 
                                   филиал Смядово  
                                  набира кандидати 
             за следните курсове за професионално обучение

                 1. Барман – сервитьор
                 2. Готвач
                 3. Парково строителство и озеленяване 
                 4. Външни облицовки и настилки 
                 5. Компютърна грамотност – Текстообработка 

  Подробна информация можете да получите във филиала на 
      Дирекция Бюро по труда в гр. Смядово или на тел. 21-95.

Дирекция Бюро по труда – гр. Велики Преслав

 Ви информира, че във филиал Смядово  
  са обявени следните  свободни работни места 
  на територията на Община Смядово

1 .  Директор на ЦДГ -1 бр.
2 .  Шивачки – 3 бр.

           Дирекция”БЮРО ПО ТРУДА” 
                       Велики Преслав

      Открива процедура за сключване на 
договори през месец АВГУСТ 2007 година
с работодатели желаещи да ползват префе
ренции по следните насърчителни режи-
ми от Закона за насърчаване на заетостта:

Чл. 36, ал.1- 4346.00 лв.; чл. 36,ал2-3274.00
лв. чл.37-259.14 лв.;чл. 44-255.52лв.;чл.51-
1026.87лв.;чл.52, ал. 1-2838л75лв.; чл.53-
5912.32 лв.;чл.55а-1293.00лв.

   Срок за депозиране на необходимите
документи в Дирекция”Бюро по труда”-
гр. Велики Преслав-от 18.07.2007г.

   Информация за необходимите докумен-
ти, процедура и критерии за класиране в 
стая №2-Василев и стая №3-Христова,
тел:21-10 в Д”БТ”- Велики Преслав

околната среда”. 
 Чрез тази програма се 
подготвят профе -
сионални кадри за 
нуждите на областните 
структури на “Гра -
жданска защита” към 
Министерството на 
държавната политика 

при бедствия, аварии и 
катастрофи, областните и 
общински админист -
рации като и за фирми от 
различни стопански 
отрасли . 
     За учебната 2007/2008 
година приемат на 
студенти ще се проведе 
през периода 13-22 август 
2007г.
     Повече подробности за 
магистърската програма 
“Управление на риска в 
околната среда” можете 
да намерите  на адрес: 
www.shu – bg.net.

                                Смядово

ОБЯВА

Продавам следната компютърна конфигурация:
Процесор 1.3 MHZ Intel Celeron, Дънна платка 
Canyon, Рам памет 512 SDRAM, Хард диск 2 бр. 20 
и 40 GB, CD-RW, : Монитор CRT LG Studioworks 
15", клавиатура, мишка, 
Безплатна подръжка на ОS една година.

GSM:0888336667-Юлиян

    ИЗ АРХИВИТЕ НА МИНАЛОТО
                                                                                    Продължение от брой 12

 Това е снимка на Стоил 
войвода /в средата/, 
снимал се със Захари 
Величков /в ляво/ и още 
един четник в дясно. 
Ето как Никола Върховски 
описва външния вид на 
този момък: ”По натура 
Захари беше доста 
красив момък. Имаше 
среден ръст, хубави 
черни очи, черни мустаци 
четаляста брада, остра 
черна коса-разчесана на 
две, късолик с бяло лице 
и червени бузи,  а в 
лицето му винаги се 
съзираше сила, 
повелителност и нещо 

 Установявайки се в гр. 
Ямбол, той намира 
подходяща среда и 
развива активно 
революционна дейност. 
Става близък приятел с  
Георги Дражев про -
гресивно и  рево -
люционно настроен 
българин. Именно той го 
препоръчва за надзи -
рател в тютюневата 
фабрика в града и го 
въвежда в кръга на 
ямболската прогресивна 
младеж. Той успява да се 
запознае и с по видни 
турски първенци, но 
усещал, че те пред него 
любезничат, а иначе го 
мразят. Затова се 
вслушал  в съветите на 
Георги Дражев  да се 
задоми,  за да не го 
смятат вече за „ябанджия 
– чужденец, външен 
човек. Избрали му за 
съпруга Спаска Гакева 
Попова от почтено и 
уважавано семейство, 
със седем братя –
изучени момчета. Живял 
около година и половина 
семеен живот.
      Интерес представлява 
неговата революционна 
дейност в гр. Ямбол .
Когато идва  в града тук 
няма изграден комитет 
на вътрешната орга -
низация, макар че във 
вътрешността на стра -
ната има множество 
изградени от Апостола 
Левски такива. На 
Гергьовден  по случай 
празника, Г. Дражев 
посреща гости, но 
гостите били подбрани. 
При разговорите уж 
случайно се подел 
разговор за комитетите в 
страната и се пред -
ложило и в Ямбол да се 
основе такъв. Тук Захари 
държал „ кратко, но 
ентусиазирано(по опи -
сание на Н. Върховеки) 
много интересно и 
мобилизиращо слово”.
 Приема се  пред -
ложението за съставяне 
на комитет и за 
председател бил избран 
Г. Дражев, а за под -
председател – З. 
Величков. В лицето на Г. 
Дражев Ямболския 
комитет намира своя 
организатор, а в лицето 
на З. Величков своя 
идеен раководител, с 
голяма научна, поли -
тическа и практическа  
подготовка. След своето 
създаване, Ямболския 
комитет работи три 
години и извършва 
подготовка за вдигане на 
въоръжено въстание. 
Решителен дял от тази 
подготовка има З. 
Величков.
     Когато започват най –
решителните действия 
при разпределението на 
страната на рево- 

люционни окръзи, Ямбол 
е определен към Втори 
революционнен окръг 
със седалище гр. Сливен 
Апостол тук е Иларион 
Драгостинов, а помо -
щниците  Никола Обре -
тенов, син на баба Тонка  
и Стоил войвода. 
Спорове започват между 
ръководителите и  
местните комитети, които 
държат въстанието да се 
провежда с чети, които 
да обикалят селата, а не 
цялото население да 
бъде хвърлено в 
пожарите на борбата. 
Възприела се тази 
тактика. Определена е  
датата на въстанието- 1
май, в последствие се 
променя – 3 май. Четата 
на  Ямбол била от 17 
души. На 2 май тръгват и 
се присъединяват към 
четата на Стоил войвода. 
Не всички селища 
изпълнили ангажимента 
си. Дошли  малко 
четници – около 60 души. 
В започналите  боеве 
падат убити ръко -
водителите на въста -
нието Иларион Драго -
стинов и Г. Обретенов. 
Ранен и заловен е и 
Стоил войвода. При 
отстъпване е ранен  З. 
Величков  и Ат. 
Каратунков.  Завърнал се 

в Ямбол, Захари е 
предаден и пленен. 
Дълго време бил 
разпитван, но нищо не 
признал. Настоявал да 
бъде преместен в Одрин. 
Там бил организиран 
процес и и той бил 
осъден на смърт чрез 
обесване. Присъдата е 
изпълнена на 28 юни 
1876г. Заедно с Ат. 
Каратунков са обесени 
на улица„ Абаджилар 
баши”– голямата 
абаджийска улица, а 
труповете са захвърлени 
край река Марица. 
Същата била съдбата и 
на Г. Дражев.
     При изпълнението на 
присъдите те се държали 
достойно, като истински 
български патриоти. 
     Преди смъртта си З. 
Величков заявява „
Целунах смъртта, за да 
живее отечеството ми и 
се гордея със своята 
участ ”.
     Г. Дражев – „Дадох 
живота си за свободата 
на България  и съм горд, 
че 
поколенията са   
достойни за тази жертва
”.
    Така  завършва техния 
млад живот, отдаден 
изцяло на борбата, на 
идеите, на отечеството. 

 

необикновено. Патриотът 
българин виждаше в 
очите на Захари 
искреност, самоувереност 
и всичко нужно на една 
блага и велика душа.   
Говорът му беше 
късодумен, пълен винаги 
с буйност, а в тона му се 
слушаше решителност и 
енергия”. Носията му 
била”шаечено палто, 
панталон и жилетка, бяла 
колосана риза с цветна 
вратовръзка, на главата 
черно астраганено 
калпаче, часовник ...  

                  следва продължение

ОБЯВА
 

Megamix Studio - 
гр.Смядово изработва 
професионални аран -
жименти, звукозапис, 
смесване и мастеринг.
 Предлага озвучаване 

на вашето тържество, 
юбилей, празник. 

Разполага с оркестър 
и многообразен 

репертуар.

за контакти: 
гр.Смядово

ул:”Априлско въстание”
№46, тел:0885554419

 Стоян Шайков


