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Преглед на Преглед на 
пенсионерските спортни пенсионерските спортни 

клубове в  Димитровград - клубове в  Димитровград - 
втори етапвтори етап

Вторият пореден 
преглед на пенси-
онерските спортни 
клубове се състоя 
на 15 октомври в 
Димитровград. Бал-
чишката група беше 
най-голямата – 44 
човека. Както ви-
наги десетте спор-
тистки от Кранево 
бяха с нас. Те са 
една дружна и при-
ятна група и ние се 
радваме, всеки път,  
когато се срещаме с 
тях на различни ме-
роприятия. 
Заминахме с един 

ден по-рано, за да 
видим забележи-
телностите на райо-
на. Това беше едно 
правилно решение, 
защото посетихме 
два интересни обек-
та – Храма на ним-
фите и Афродита и 
Дома-музей „Пеньо 
Пенев”. 
Тракийското све-

тилище на нимфи-
те и Афродита е на 
няколко километра 
от Димитровград – 
това е поляна, нами-
раща се в една жи-
вописна местност 
в долината на река 
Клокотница. През 
1968 г. светилището 
било обявено за на-
ционален паметник 
на културата. Това 
е едно от най-добре 
запазените тракий-
ски светилища и 
единственият ним-
феум в България. 
Нимфите са покро-
вителки на приро-

дата – като само-
дивите в по-късния 
български фолклор. 
Афродита е  гръц-
ката богиня на лю-
бовта и красотата. 
Освен на любовта и 
красотата, Афроди-
та е и богиня на пло-
дородието, пролетта 
и живота.  
В края на 2 век 

като ветеран в рим-
ската армия – Тит 
Флавий, получава 
парче земя край се-
гашното с. Каснако-
во. Там се намира 
скален извор, почи-
тан от траките като 
светилище на ним-
фите. Според вярва-
нията,  ако жените 
пият вода от извора, 
те зачеват по-лесно 
и раждат красиви 
синове. Пленен от 
красотата и мисти-
ката на извора, Тит 
Флавий строи на 
това място храм на 
богинята Афродита 
в чест на съпругата 
си Клавдия Монта-
на.   Светилището на 
нимфите и богинята 
на любовта Афроди-
та е разкрито още  в 
края на 19 век. 
Около извора били 

построени арка и 
подпорна стена, 
2,4 м.  дълга. Има 
и надпис на гръц-
ки: „На добър час! 
Титус Флавий Бей-
тюкент Есбенериос 
и неговата съпруга 
Клавдия Монтана 
направиха и посве-
тиха извора на ним-

фите и Афродита”.
През 4 век христи-

анството става офи-
циална религия – 
езическите култове 
и традиции посте-
пенно изчезват, све-
тилището на нимфи-
те и Афродита било 
съборено по това 
време. 
От турците идва 

и друго название 
на светилището - 
Гяур Бунар, извор 
на христианите.  
Местните хора смя-
тат, че водата от 
този извор е целебна 
и затова идват тук,  
за да се измият и да 
я пият. Това дейст-
вително е прекрасно 
място за разходка и 
почивка. 
Легенди и факти се 

крият под пластове 
хилядолетна исто-
рия. Годините и уси-
лията на археолози 
разкриват и продъл-
жават да разкриват 
ценни находки. Пър-
вите научни изслед-
вания на това място 
били извършени 
през  1945-1946 г. и 
били финансирани 
от Българския ин-
ститут по археоло-
гия. Те показват, че 
комплексът включва 
няколко храма, спе-
циално място за по-
чивка и много други 
сгради. Археологи-
ческите разкопки 
били направени по 
проекта „Регионал-
но развитие 2007-
2013  ” с европейски 

пари,  за да бъде 
паметникът част от 
националния култу-
рен туризъм. 
Проучванията на 

д-р Веселка Каца-
рова и нейния екип 
разкриват голяма 
римска вила  от 2 
- 3 век, коята е по-
строена върху  2 
тракийски жилища 
(9 – 8 в. пр.н.е.).   
Цялата експози-
ционна  зала в Ис-
торическия музей 
на Димитровград е 
посветена на Све-
тилището на ним-
фите и Афродита, 
в коята са показани 
най-важните арте-
факти, намерени на 
мястото му.
В една от сгради-

те археолозите са 
намерили мрамо-
рен орнамент с изо-
бражение на богиня 
на победата – Нике 
и крилатия сфинкс. 
Сега орнаментът е 
притежание на му-
зея при Национален 
институт по архео-
логия в София. 
В информцентъра 

има реконструкция 
на един от храмове-
те. Монументални 
мраморни колони 
са украсявали фаса-
дата на храма - съх-
ранили са се само 
основите, построе-
ни от големи камен-
ни блокове. 

 Христианите по-
строяват съвсем 
близо до светили-
щето параклис  на 

Св. Спас. Той е раз-
рушен през 1970 г. и 
от него няма и сле-
да, обаче жители-
те на  с. Каснаково 
ежегодно празнуват 
деня на светеца, ор-
ганизирайки събор  
– палят се свещи, 
коли се курбан и 
правят специален 
обред.
Домът-музей „Пе-

ньо Пенев” е съз-
даден през 1964 г. 
като акт на призна-
телност към една 
от провокативните 
личности в бъл-
гарската поезия от 
50-те години на ми-
налия век, който за-
служава честта да 
бъде наречен „глас 
и съвест на епоха-
та”. Гидът на музея 
много прочувствено 
разказа  за личния 
живот и творчест-
вото на поета. Това 
беше едно незабра-
вимо емоционално 
изживяване. Раз-
казът  ми напомни 
драматичните съдби 
на хората на изку-
ството в Русия. 
Най-важното нещо 

от посещението на 
музея на Пеньо Пе-
нев беше, че много 
от жените поискаха 
да прочетат отново 
стиховете на поета – 
не по принуда, както 
е било в училищната 
програма, а по свое 
желание.
След всички тези 

положителни пре-
живявания ние 
участвахме в пре-
гледа на пенсионер-
ските спортни клу-
бове. Не всичките 24 
клуба, представени 
в спортната зала в 
Димитровград, има-
ха напълно спортни 
програми. За съжа-
ление прекалиха 
танцувалните еле-
менти и групите с  
мажоретки.  Ние бя-
хме с много хубава 
постановка, за което 
сме благодарни на 
нашата методист-
ка – Димка Малева. 
Признателни сме за 
търпението, работ-
ливостта и творче-
ската и инициатива.

Людмила 
ПЕТРОВА

Спортна група “Здравец” след изпълнението си.
                                                                                                                      Фото: Людмила ПЕТРОВА

Пожарна 
опасност 
и мерки 

за недопускане 
на пожари през 
отоплителния 

период!
Предвид масовото използване на локално 
отопление посредством електрически отоп-
лителни уреди, както и такива с течно, твърдо 
и газообразно гориво, това води до засилване 
на пожарната опасност при експлоатацията 
им. От една страна е на лице претоварване на 
електрическите инсталации, а от там и до въз-
никване на къси съединения. От друга страна 
един от най-уязвимите възли в структурата на 
отопление се оказват коминните тела, а имен-
но: нередовното им почистване от насъбралите 
се сажди, неефикасна, а в някои случаи дори и 
липса на замазка, както и не на последно място 
облицоването им с горими материали с цел 
придобиване на по-естетичен вид в жилищата. 

І. Печки на твърдо гориво.
1. Да бъде изправна и коминът да е обезо-
пасен.

2. Да се монтира върху негорима подложка.
3. Да отстои на минимум 0,8 м. от горими 
предмети и материали.

4. Редовно да се почиства и да не се разпал-
ва с бензин, нафта и други леснозапалими 
течности.

   5. Горяща да не се оставя без наблюдение.

ІІ. Нафтови печки.
1. Монтирането да става само след проверка 
на изправността на печката /дозатор, резервоар 
за гориво, кранчета и др./.

2. На разстояние 0,8 м. да не се поставят 
горими материали и предмети.

3. Да не се зареждат с нафта горящи печки.
4. При зареждане да не се допуска разливане 
на нафта.

5. Да не се използва за гориво друго освен 
нафта.

6. Да не се оставят горящи печки без наблю-
дение.

ІІІ. Електрически печки.
1. Да се използват само стандартни и техни-
чески изправни ел. печки.

2. Ел.печки с открити нагреватели да се мон-
тират върху негорима основа /плоча/.

3. Да не се оставят включени в мрежата без 
наблюдение.

4.Да се извърши проверка отговаря ли 
ел.инсталацията на инсталираната мощност.

5. На разстояние 0,8 м. да не се поставят 
горими материали и предмети.

ІV. Газови печки и уреди.
1. Газовите уреди и бутилките да не се мон-
тират на места по-ниски от околния терен.

2. Бутилките с газ “Пропан-бутан” да не са 
монтирани до източник на топлина.

3. Да се спазва определената последовател-
ност при палене и спиране на уреда.

4. Да не се допуска загазоване на помеще-
нието с газ “Пропан-бутан”, като се извършат 
проверки за херметичност.

5. Да се проверява редовно редуцир вентила.

Въпреки всички предпазни мерки за недопус-
кане на пожари, органите на  Пожарната 
безопасност и спасяване гр.Балчик обръщат 
внимание на всички граждани да бъдат из-
ключително бдителни и да спазват дадените 
препоръки, за да се намали до минимум риска 
от възникване на пожари и последствията 
от тях.

СЛУЖБА “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 
И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - 

ГР.БАЛЧИК
                       и/н:  мл.инспектор Христов


