
 

 
 

 

 

 

 

Професионална гимназия по 

транспорт и лека промишленост 

гр.Омуртаг 
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Новините  на броя 

 27 януари - празник на град 

Омуртаг 

  Празници през зимата 

 

27 януари - празник на град 

Омуртаг 
На 27 януари е празникът на град 

Омуртаг. Той се намира на важните 

пътища София - Варна, и от Истанбул и 

Одрин към река Дунав, на северния 

склон на Стара планина. Населението на 

града е около 11 000 жители. Най – 

старите следи от живот в района 

датират от преди около 7 хиляди 

години. Старото име на града е Осман 

Пазар. Благодарение на разположението 

си на важни пътища тук с бързи темпове 

са се развивали занаятите и търговията. 

По време на Руско-турската война 

градът изиграва важна роля. 

Християнският  

храм Свети Димитър, построен от 

жителите на града през 1837 г. като 

вкопана църква, е изпозван от турската 

армия за склад за хранителни продукти 

и военни материали. При отстъплението 

си османските войски опожаряват града. 

Поради особеностите на историята си, 

наред с църквата тук има и джамия, 

построена през 1804 г. На 

мюсюлманските празници тя събира 

много изповядващи Исляма жители на 

региона. През 1934 г. градът получава 

днешното си наименование – Омуртаг,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по името на един от най-великите 

български владетели. 

Град Омуртаг е разположен в 

източната част на Предбалкана между 

областите Тузлука  и Герловската 

котловина.  Благоприятните природни 

условия обуславят наличието на 

човешки заселници още от VI 

хилядолетие преди новата ера. Първите 

известни обитатели на района са от 

новокаменната епоха. 

       С развитието на цивилизацията по 

българските земи, околностите на 

Омуртаг продължават да привличат 

заселници. Областта е включена в 

голямата укрепителна система, 

създадена от византийскя император 

Юстиниан. 

       През средните векове Омуртагския 

край се оформя като важен възел. Той е 

близо до старите български столици 

Плиска и Преслав, до ниските проходи 

на Стара планина- Котленски и 

Върбишки. 

            Първите писмени свидетелства 

за днешния град Омуртаг са от XVII 

век. В турските данъчни регистри той е 

посочен като център на каза с името 

Осман Пазар. В икономически план 

селището става център на 

занаятчийското производство и 

търговско средище.  

 По време на Руско-турската война той е 

бил опожарен.Благодарение на 11 

Пехотна дивизия, начело с генерал 

Ернрот, Осман Пазар е освободен на 

27.01.1878г. 

  След Освобождението Осман Пазар 

преживява значителни демографски 

промени. Турското население се изселва 

и на негово място идват българи от 

Трънско и Кюстендилско. Градът 



продължава да бъде средище на 

икономически и културен живот в 

областта, център на окръжие, а по-късно 

и на околия. 

 

Градът е с богата история, като 

свидетелства за първите обитатели на 

региона са от новокаменната епоха. 

През тези земи са преминали много 

народи, а благоприятните условия са 

позволявали на хората да се заселват и 

да обработват земята. Градът се намира 

до старите български столици Преслав и 

Плиска, като голяма част от 

посетителите идват да разгледат 

останките и разкопките, намиращи се в 

близост до града. 

Минавайки през град Омуртаг, няма как 

да не се отбиеш до Историческия музей, 

защото там са съхранени експонати с 

голямо национално значение, както и 

много такива, свидетелстващи за 

богатата история на региона. 

Музеят е открит през Януари 1973 

година, като сбирка към читалището на 

града. Организатор на изложената 

сбирка е местният учител Петър 

Братванов. През 1987 година към музея 

са присъединени още две сгради, като 

започва сформирането на архитектурен 

комплекс. Основната задача на 

Историческия мъзей е да проучва 

миналото на град Омуртаг и региона. 

Във фонда на музея са съхранени над 

триста и осемдесет експоната. Като 

днес, могат да бъдат разгледани три 

различни експозиции, разпределени в 

следните отдели: Археология, 

Общоисторическа и Етнография. 

Експозициите са поместени в осем 

просторни зали. 

 

Всяка една експозиция запознава 

посетителите с историята на Омуртаг и 

региона в различен етап от развитието 

им. В експозицията Археология, могат 

да бъдат разгледани много 

праисторически предмети, открити в 

различни разкопки, край града. Най–

интересна беше експозицията 

Етнография, защото са изложени много 

красиви ръчно изработени носии, като 

експозицията от дрехи е разделена на 

две, представени са носии и дрехи от 

градското и от селското ежедневие. 

Общоисторическата композиция 

проследява развитието на региона от 

седемнадесети век до края на 

деветнадесети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Едно малко градче в североизточната 

част на страната, разположено току до 

главен път София – Варна, с пълно 

право си е спечелило славата на 

“звездно градче на България”. 

Безспорно, като роден  за втория 

български космонавт Александър 

Александров – носещият името на 

славния български хан Омуртаг град, 

заслужава това признание. 

Идеята за изграждане на авиационния 

парк край гр.Омуртаг, горещо 

приветствана и подкрепена от градската 



управа, е на самия Александър 

Александров. 

Близо до пътя, в специално подредения 

парков комплекс, атракция 

представляват  изложените три вида 

самолета, с които той е летял.Това са 

МИГ – 19, с който е започнал кариерата 

си на пилот, по-късно продължава на  

МИГ-21 БИС и СУ – също пилотиран от 

Александров. 

Забележително в необикновената 

експозиция под открито небе, е 

присъствието на зенитно-ракетната 

установка М-11. Тя става известна на 

света на 1-ви май 1960 г., когато 

руските въоръжени сили свалят 

американския U2 – събитие, смятано за 

начало на ново противопоставяне 

между великите сили Русия и САЩ в 

онези времена.До ракетната установка е 

изложена и радио-локационна станция 

„Звезда”. Тя е служила за откриване и 

прицелване на въздушни обекти.  

На откриването на авиационно-

космическия комплекс край гр.Омуртаг, 

в началото на месец юни през 2008 

година, като специален гост присъства 

делегация от летци, покорили космоса 

двадесет години по-рано на борда на 

космическия кораб “Съюз ТМ5”.Тук, са 

– самият Александър Александров, 

колегите му, с които е бил в орбита - 

командирът Анатолий Салавьов, борд 

инженерът Виктор Савинин и борд 

инженерът на орбиталния комплекс 

Муса Манаров, както и генерал-

лейтенант Владимир Александрович 

Шаталов - ръководител на центъра за 

подготовка на космонавти. 

Разбира се, за Александър Александров 

е чест някогашните летателни апарати, а 

днес -  музейни обекти, да се съхраняват 

в близост до родното му място. 

Както е гордост и чест за съгражданите 

на космонавта да съхраняват в залите на 

историческия музей на  гр.Омуртаг, 

скафандъра, с който е осъществен 

вторият полет на българин в космоса. 

 

 
 

 
 

 
 

През 2005 година е сформиран 

Инициативен съвет със задача 

построяване паметник на загиналите 

във войните. Средствата за 

изграждането му са осигурени от 

„Сдружение Плиска”. Това е най-

големият войнишки паметник в 

Република България. Изписани са 

имената на 763 войни-българи и 



български турци, дали живота си за 

България. 

На 9.10.2007 година е направена 

първата копка. 

Открит от Президента на Република 

България на 9.11.2007 г. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Като цяло екологичната характеристика 

на община Омуртаг е отлична. На 

територията на общината няма големи 

замърсители на почвата, въздуха и 

водите. Благоприятното географско 

разположение и съхранената природна 

среда създават условия за развитието на 

селски, ловен и риболовен туризъм. 

Това е една от основните насоки на 

развитие. Районът разполага с богати 

дивечови .запаси представени от 

благороден елен, сърна, заек, дива 

свиня. Общината разполага с горски и 

планински хижи. На 16 км. от Омуртаг 

се намира вр.Лисец 1130м., където 

съществуват реални условия за 

развитието на зимен туризъм. 

Общински младежки съвет – Омуртаг 

е неправителствена, неполитическа 

доброволна и отворена за всички млади 

хора организация. Той е учреден на 28 

ноември 2008 година. В него членуват 

25 младежи. Основната цел на 

организацията е да отстоява интересите 

на младите хора на територията на 

общината пред структурите на 

гражданското общество. 

Младежкият съвет се ръководи от 

принципите на равнопоставеност, 

откритост, конструктивност, взаимно 

доверие и зачитане на интересите на 

всички членове. Организацията има 

задачата да съдейства за изграждането 

на единна гражданска  позиция у 

младите хора в обществото, мисленето 

им като жители на община Омуртаг и 

региона за тяхната лична и 

професионална реализация. 
 

Празници през зимата 
В традиционната култура разбирането 

на думата "празник" е много различно 

от това, което разбират под този термин, 

повечето от нашите съвременници. 

Честване на традиции - е не само пиене 

и купони, а повод за почивка и в по-

голямата си част момент да се 

отпуснеш. Празникът е предназначен 

един вид за контакт със света, 

разположен извън всекидневието - 

следва да се отбележи, че за народната 

култура е много характерно да се 

забранява работата и работните дни 

през празниците. Може да се каже, че 

празника е времето, когато осъзнаваме 

живота какъв е всъщност ... 

Международен ден на 

думата "Благодаря" 

Без да се преувеличава 11 януари може 

да се нарече "най-учтивата" дата в 

годината - днес е Световен Ден на 

думата "Благодаря" . 

Всички от нас са добре запознати със 

стойността на добрият тон и маниерите, 

нуждата от тях в ежедневието. Повечето 



благодарности, които изразяваме към 

някого ги отправяме сякаш случайно, 

без да мислим за тяхното значение. 

Въпреки това, думите на благодарност 

имат магически свойства - с тяхна 

помощ хората доставят радост един на 

друг, изразяват тяхното внимание и 

разменят положителни емоции - нещо, 

без което живота ни би бил скучен и 

мрачен. 

Скрит мотив в много туристически 

гидове и ръководства е че на туристите 

често се посочва, думата "благодаря", 

изречена дори с акцент наблягащ на 

езика на приемащата страна, увеличава 

скоростта, качеството на услугата и 

помога за изграждането на спокойна и 

приятна почивка. 

Известно е, че консерваторите не 

използват думата "благодаря", те я 

избягват в речта си, защото смятат, че 

тази дума е родена от фразата "спаси 

Бай". Бай - името на един от езическите 

богове. 

Психолозите смятат, че думите на 

благодарност - това са "словесни ласки", 

които могат душевно да стоплят и 

успокояват хората. Основното нещо е, 

че думите на благодарност трябва да се 

говорят от сърце! 

Не е съвпадение, че отдавна има едно 

мъдро поверие в народа - не произнасяй 

"Благодаря" в състояние на 

раздразнение. 
Международен ден на 

прегръдката 
На 21 януари целият свят празнува един 

от най-необичайните празници - 

Световен Ден на прегръдката. Той е 

основан в САЩ през 1986 г. под името 

на Националния ден на прегръдките, а 

след това бързо се разпространи по 

целият свят. Според традицията на 

празника, на този ден могат да се 

подаряват приятелски прегръдки даже 

на непознати хора. 

Въпреки младата възраст на този 

празник днес е трудно да се намери 

неговият автор: не е известно кой е 

измислил тази идея за "близкото" 

честване на 21 януари и защо била 

избрана точно тази дата. Смята се, че 

инициаторите на празника са били 

студенти. 

Именно на този ден младежите и 

девойките са се прегръщали помежду си 

без интимен мотив. Според една 

легенда, по време на приятелската 

прегръдка хората обменят душевна 

топлина. 

Психолозите смятат, че хората, които 

искат да Ви прегърнат в обятията си - 

самите те желаят да изпитат чувството 

на сигурност, комфорт и любов. А 

прегръдките ни съпътстват през целия 

живот. Ние прегръщаме приятели и 

роднини по време на срещи, след 

раздяла, прегръщаме се помежду си за 

да изразим радост и благодарност един 

към друг. 

Хубавото е, че честването на 21 януари 

няма да изисква никакви материални 

разходи. Трябва само щедро да 

възнаградите с топлината си всеки, 

който желаете. Поздравявайки по повод 

празника, подарете на Вашите близки и 

любими хора прегръдката си в знак на 

топли отношения към тях, за да 

напомните за най-искрените си топли 

чувства и радост към Вашите родители, 

приятели, близки и други хора. 

Вестник „От игла до кормило” се 

издава от ученици, участващи в клуб 

„Училищен журналист” по проект 

BG051PO001-4.2.05„Да направим 

училището  привлекателно за 

младите хора” Училище за 

Себеутвърждаване и Подготовка към  

Европейски Хоризонти 

(У С П Е Х ) 

Ръководител:Госпожа Галина Стоянова- 

преподавател по български език и 

литература и руски език 
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