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Въведение 

 Културното наследство е иманентна ценност на обществото, чието значение 
непрекъснато нараства. В условията на глобализация, то все повече определя избора 
на средата и качеството на живот. Културното наследство е мощен ресурс както за 
духовно оцеляване, така и за устойчиво развитие.  

 Община Мъглиж е община с богато културно – историческо наследство. 
Територията на общината е била населена от най-дълбока древност. Открити са 
достатъчно артефакти, подсказващи за съществуването на поселищен живот през 
праисторическата, а след това и в трако-римската епоха. Множество са тракийските 
надгробни могили в околността на гр. Мъглиж: Мъглижка, Туловска, Трънливата, 
Нанина и други. 

 Района на Мъглиж е осеян и с крепости, по-голяма част от които са изградени 
през късната античност и ранното средновековие (тогава тези земи са влизали в 
пределите на Византия) и са продължили да функционират до падането на Второто 
българско царство под османско робство в края на XIV в. Средновековната крепост 
"Мъглиж" или "Горненски град", намираща се северно от града, е играела ключова 
роля тук, особено по времето на Втората българска държава (XII-XIVв.). Крепостта е 
преграждала Мъглижкия проход, през който е минавал античния и средновековен път 
от Търновград за Боруй (Стара Загора). Височината „Горненски град“ е била опасана 
от крепостна стена, която е следвала конфигурацията на местността. Втора крепостна 
стена в северозападния край на височината е обграждала цитаделата на крепостта. 
Общата площ на крепостта е 18 дка. Днес са запазени останки от външната крепостна 
стена на височина 1 м. 

 Твърдината "Мъглиж" е била главен опорен пункт на укрепен възел, в който са 
влизали още две крепости: "Долненски град" - намира се на 4 км. източно от гр. 
Мъглиж върху огромна скала, надвесена над р. Габровица, с площ от 2 дка (днес на 
мястото все още стоят дебели зидове и пръсната из тях керамика); другата крепост се 
е намирала в днешната махала „Грамада“ в гр. Мъглиж. Близо до Стара река са 
открити незначителни останки от крепостни стени, дебели 2 м., изградени от ломени 
камъни, споени с хоросан. Градът-крепост "Мъглиж" се споменава от византийския 
писател Мануил Фил във връзка с похода на византийските войски в българските земи 
през 1278г. Крепостта е превзета и разрушена от Михаил Глава Тарханиот, наред 
всички значими крепости от морето към Верея (Стара Загора), в похода му към 
Търново и в битка срещу отрядите на българския цар Ивайло. 

 Със средновековния период от историята на градчето е свързан и Мъглижкият 
манастир "Св. Николай Чудотворец". Възникването му се свързва с името на 
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българския цар Калоян (1197-1207г.), който дал средства за построяването на 
обителта през 1197г., след разбиването на латинците в околностите на Мъглиж. 

 Сведенията за живота на Мъглиж през османското робство са оскъдни. 

 Мъглижката църква „Свети великомъченик Димитър“ е построена след 
Освобождението, през 1891г. Интересен обект свързан с християнството е 
природозащитеният обект „Винишки камък“, където  в скалите е изсечена иконата 
„Света Троица“. В близост се намира  върхът, наречен "Попък", където според 
легендите е имало параклис „Света Марина“ и днес в скалите на самия връх, все още 
има изворче. Друга Света вода в района се намира недалеч от крепостта "Горненски 
град" - по пътя от местността „Барите“ за с. Селце, на първия обратен десен завой, 
вляво започва широк черен път, който отвежда право до целебния извор, а оттам и на 
крепостта. 

 Община Мъглиж разполага с една от най-богатите сбирки от минерали в 
България. Дарена е на града от академик Йовчев, родом от гр. Мъглиж.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През 1923г. жителите на гр. Мъглиж първи 
запалват огъня на Септемврийското въстание. В 

памет на загиналите е издигнат монумент, 
извисяващ се високо над града. 
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 Основната цел на Стратегията за опазване на културното наследство на 
територията на община Мъглиж за периода 2014-2020г. е създаването и изграждането 
на система за опазване на културното наследство на община Мъглиж и създаване на 
предпоставки за превръщането му във фактор за устойчиво развитие на общината и 
формиране на културен капитал с икономическа и социална стойност.  

 Настоящата Стратегия е разработена в съответствие с Националната 
стратегия за развитието на културата, Закона за закрила и развитие на културата, 
Закона за културното наследство, Национална концепция за пространствено развитие 
за периода 2013-2025г. и Националната стратегия за регионално развитие на 
Република България за периода 2012-2022г. 

Стратегията има характер на отворен документ, който може да се развива, 
усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия. 
Това изисква постоянна дейност на всички заинтересовани участници и предполага 
създаването на добра организация и координация за изпълнението на стратегията.  
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I. Културно наследство на община Мъглиж.  

1. Културни институции в община Мъглиж. 

1.1. Културни институции. 

 Основната културна институция в община Мъглиж са читалищата. Дълбоката 
взаимовръзка с миналото, с традициите, с образователния процес, културата и 
благотворителността е в основата на авторитета на читалищата и тяхното 
легитимиране пред обществото. Основните цели на народните читалища са да 
задоволяват потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на 
културния живот, запазване на обичаите и традициите на българския народ, 
възпитание и утвърждаване на националното самосъзнание, разширяване на 
знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на 
науката, изкуството и културата.  

 Приоритети в работата на читалищата са укрепване на междучиталищния 
диалог (участие във всички мероприятия, включени в Културния календар на 
общината) и работа в партньорство с Общинска администрация - Мъглиж, 
образователните институции и клубовете на пенсионерите. Комуникацията между 
институциите допринася за разширяване диапазона на дейностите по посока 
изграждане на съвременната визия на читалищата.   

 В община Мъглиж разнородна културна дейност развиват девет на брой 
читалища, разпределени както следва:  

 НЧ „Пробуда -1869 г.”, гр. Мъглиж;  

 НЧ „Гео Милев – 1926 г.”, с. Ягода;  

 НЧ „Развитие -1921 г. ”, с. Дъбово;  

 НЧ „Народна просвета“, с. Ветрен;  

 НЧ „Заря - 1905 г.”, с. Тулово;  

 НЧ „Напредък – 1902 г.”, с. Зимница;  

 НЧ „Наука - 1905 г.”, с. Шаново;  

 НЧ „Просвета – 1929 г.”, с. Юлиево;  

 НЧ „Васил Левски – 1942 г.”, с. Борущица. 

1.2. Основни дейности на културните институции. 

 Основните дейности на читалищните институци в община Мъглиж са следните: 
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1.2.1. Библиотечна дейност. 

 Силата на демократичното гражданско общество е в образованите и 
информирани граждани. Затова обществото трябва да подкрепя активно такива 
публични институции като библиотеките. В малките населени места в община Мъглиж, 
където няма училища, читалищата се превръщат в единствените източници за 
информация (с. Шаново, с. Юлиево и с. Борущица). През последните няколко години, 
благодарение на допълващи субсидии от Министерството на културата и спечелени 
проекти, е осигурена компютърна техника във всички читалища. През 2013г. в 
читалищата в гр. Мъглиж и с. Дъбово са създадени информационни центрове по 
програмата „Глобални библиотеки”, които се ползват от населението с голямо 
желание и интерес, защото осигуряват глобална информация и достъп до интернет. 
Библиотеките вече не трябва да са места, в които можеш да отидеш и само да си 
вземеш книги за определен срок. Те трябва да предоставят информация и услуги, да 
организират мероприятия, насърчават надарени хора да създават и споделят свои 
творби. 

 Изхождайки от гореизложеното, основните насоки в работата на читалищните 
библиотеки в община Мъглиж за периода 2014 – 2020г. са следните: 

 Осигуряване информация и достъп до Интернет за всички населени места на 
територията на община Мъглиж; 

 Извършване на социални дейности и услуги в малките населени места; 

 Възпитаване на интерес и култура за четене на книги, задоволяване 
потребностите на редовни читатели и посетители на библиотеката с нова 
литература и периодични издания. 

1.2.2. Културно-масова дейност. 

 Тази дейност до голяма степен зависи от обществената подкрепа и 
организационните качества на служителите в читалищата. Тя включва организирането 
и провеждането на местните обичаи, тържествено отбелязване на бележити дати, 
национални и официални празници, подреждане на витрини, изложби и кътове, както 
и  работа по обогатяване на съществуващите музейни сбирки (за гр. Мъглиж). 

1.2.3. Художествена самодейност. 

 Читалищните сцени са единствените, които дават възможности за изява на 
талантливите хора. Художествената самодейност в община Мъглиж се развива под 
различни форми в различните населени места, като някои от тях са следните: 

 Непостоянни групи самодейци – те се сформират при провеждане на местни 
обичаи. Такива са: лазарски групи във всички населени места, коледарски 
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групи във всички населени места, самодейни групи за провеждане на обредни 
ритуали по време на Бабинден във всички населени места, самодейната група 
за празника на „Заврените зетьови” в с. Ветрен. Тези непостоянни групи се 
събират само за определен период, докато трае подготовката и провеждането 
на обичая, после естествено се разформироват. 

 Читалищата са основните организатори по подготовката и провеждането на 
обичаите и техните служители ръководят сформирането, подготовката и участието на 
самодейните групи. Активно се работи за привличане на млади участници, както и на 
населението от ромски произход, с цел развитие и на тяхната етнокултура. С 
провеждането на местните обичаи и обреди, читалищата изпълняват една от 
основните си задачи, заложени в Закона за народните читалища, а именно: Запазване 
на обичаите и традициите, възпитаване и утвърждаване на националното 
самосъзнание. 

 Постоянно действащи самодейни състави – такива има единствено в НЧ 
„Пробуда - 1869г.”, гр. Мъглиж и НЧ „Народна просвета – 1889г.”, с. Ветрен. 
Този тип състави функционират в рамките на цялата година. В тях се извършва 
учебен процес, обучение на самодейците. Съставите работят по програма, 
съобразена с културната програма на читалището и подготвят репертоар, 
подходящ както за мероприятията на читалището, така и за изяви на други 
сцени, фестивали и състезания. Акценти в подготовката са: провеждането на 
местни обичаи, организиране и провеждане на качествени културни 
мероприятия, участия в селските събори, регионалните фолклорни празници и 
в общинските празници, както и участия в национални събори. 

1.2.4. Социална дейност. 

 Читалищата в община Мъглиж осъществяват и социална дейност. Необходимо 
е обаче да се разшири обхватът на дейностите, в това число и постоянна работа с 
малцинствените групи, хора с физически увреждания, млади хора със специални 
нужди и други. Читалищата трябва все повече да работят в посока проучване 
потребностите на местната общност чрез анкети, фокус групи, социологически 
проучвания и други. Необходимо е да се създадат  контакти и партньорства с 
местната власт, институции, НПО и бизнес средите, както и да се работи в посока 
привличане на неформалните лидери на общността в дейността на читалищата. 

1.2.5. Изготвяне на проекти. 

 Необходимо е дейността по изготвянето на проекти по различни програми на 
ЕС и Министерството на културата да стане приоритетна в дейността на читалищните 
настоятелства. Община Мъглиж отделя значителен времеви и финансов ресурс за 
подобряване състоянието на читалищните институции. С общински средства е 
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извършен ремонт на читалището в с. Юлиево. Предстои да се реализират проекти за  
реконструкция и ремонт на читалищните сгради в с. Ветрен и с. Ягода, финансирани 
по Програма за развитие на селските райони, Мярка 322 "Обновяване и развитие на 
населените места" с одобрени проекти "Реконструкция и ремонт на НЧ "Народна 
просвета", с. Ветрен и "Реконструкция и ремонт на НЧ "Гео Милев", с. Ягода. Също 
така, предстоят да се реализират и  проекти за ремонтни дейности, без реконструкция, 
на читалищата в с. Дъбово и с. Тулово, по същата програма и мярка. Необходимо е да 
се търсят източници на финансиране за ремонт на читалищата в гр. Мъглиж и с. 
Зимница.   

1.2.6. Финансово-счетоводна дейност. 

 Основен източник за финансиране дейността на читалищата е държавата чрез 
субсидии. Читалищата събират и собствени средства от други източници, както 
следва: членски внос, дарения, рента земя, такси, отдаване помещения под наем, 
като в малките населени места тези източници са несигурни и носят минимални 
приходи на читалищата (с. Юлиево, с. Тулово, с. Зимница и с. Борущица). От 
общинския бюджет на Общината от перо „Култура” се осигуряват финансови средства 
за организирането, провеждането и участието на читалищата в общински, регионални 
и национални фестивали и други. Тук е ролята на Настоятелствата да проявят 
организаторски и мениджърски способности, за да може читалищата да функционират 
и се развиват нормално през  следващия програмен период  2014-2020г. 

 Особено важно е да се утвърждава обществено-полезната роля на читалищата 
като информационни и културни центрове в населените места. Доказвайки тази своя 
роля, читалищата ще се утвърдят като жизнено необходими за населението 
институции, които да продължат да бъдат подпомагани и финансирани от държавата. 

1.2.7. Организационна дейност. 

 Читалищата в община Мъглиж организират своята дейност, като спазват 
основните принципи на закона – те са самостоятелни юридически лица. Всяко едно 
читалище поддържа своя членска маса и се ръководи от своя върховен орган – 
общото събрание, а през времето, в което не функционира – от законно избрано 
читалищно настоятелство. 

1.2.8. Поддръжка на материално – техническата база.  

 Тук се включват дейности като: поддръжка на добра хигиена в сградите на 
читалищата, добро стопанисване на наличните музейни експонати, реквизити, 
костюми и библиотечен фонд. 
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1.3. Основни проблеми и предизвикателства пред читалищата. 

 Един от основните проблеми, който стои през читалищните институции в 
общината е ограниченият финансов ресурс. Необходимо е да се търсят допълнителни 
финансови средства, чрез кандидатстване с проекти по различни програми, 
самостоятелно или като партньори. Необходимо е да се търсят и различни форми на 
сътрудничество на читалищата с бизнеса  и различни  неправителствени организации, 
за осъществяване на съвместни инициативи, което ще допринесе и за разширяване и 
популяризиране на дейността им. 

 Други съществени проблеми са: 

 Недостиг на обучен персонал, способен да се справи с новите условия, 
включително и с изпълнение на отговорностите на самоуправлението, които 
дава Закона за народните читалища; 

 Липса на активност от страна на читалищните ръководства за привличане на 
нови членове, за разширяване на социалния и етнически състав, за търсене на 
форми за самоиздръжка и финансиране, каквито Закона за народните 
читалища им предоставя при облекчен данъчен режим и привилегии; 

 Недостатъчно развити отношения и обмен на информация му читалищата и 
органите, осъществяващи културната политика на местно равнище; 

 Един от най-съществените проблеми на читалищните институции е остарялата 
материално - техническа база. Голяма част от читалищните сгради са строени в 
средата на 20 в., поради което всички се нуждаят от голям по своя обем инвестиции 
за осъвременяване и ремонт. Всички читалищни сгради са актувани като общинска 
публична собственост, която по смисъла на Закона за народните читалища и Закона 
за общинската собственост е предадена за ползване и стопанисване на читалищните 
настоятелства. От своя страна това натоварва читалищните ръководства и с грижата 
за поддръжката и модернизацията не само на оборудването, но и на материалната 
база. От съществено значение е и факта, че читалищните сгради разполагат с 
единствената база по населени места, в която могат да се проведат не само 
концертни изяви, но и събирания на местната общност. Това прави самото читалище 
естествен притегателен център в населените места. Физически и морално е остаряло 
в голямата си част оборудването в читалищните сгради. Читалищните салони се 
нуждаят от спешно преоборудване на сценичната техника. От осъвременяване се 
нуждаят и наличния интрументариум, носии и други. В това отношение 
Министерството на културата в последните години заделя и допълнителни средства 
за подпомагане ремонтните дейности по сградите, набавяне на нова литература, 
закупуване и внедряване на компютърна техника, подкрепа на художествено -
творческата дейност на читалищата. Почти всички читалища разработват всяка 
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година проекти и кандидатстват пред Министерството на културата за допълваща 
субсидия. 

 Читалищата изпълняват целите си на просветно - културни средища, тъй като 
именно те създават културния облик в малките населени места. С разнообразната си  
дейност съхраняват местните традиции, обреди и обичаи. Налице е приемственост 
между поколенията, която съдейства както за съхраняване на нематериалното 
културно наследство, така и за придаване на съвременен облик на читалищата като 
културна институция.  

 
2. Културно наследство. 

2.1. Кратка история на населените места, религия и обичаи. 

 Община Мъглиж е община с богата история, формирала днешните обичаи, 
традиции и културни ценности на населението. 

 Някои исторически факти и предания, религия и местни обичаи на населените 

места са следните: 

 с. Борущица; 

 Предполага се, че селото е основано през 1323 г., по времето на цар Михаил 
Шишман. Към края на XIVв. в него са се заселили бежанци от Боруй (Стара Загора), 
избягали след завладяването на града от турците през 1371 г. Вероятно с това 
събитие е свързан и произходът на името на селото (от Боруй). 

 С разположения недалеч от селото Царски връх е свързано интересно 
историческо предание. Според него именно там през 335 г.пр.н.е. е имало битка 
между войската на македонския цар Александър III Велики и местен тракийски 
владетел. Това е станало по време на похода на македонския цар срещу тракийското 
племе трибали в Мизия. 

 Населението на селото са предимно православни християни. Всяка пролет на 
църковния празник "Свети дух" се организира събор - курбан, на който се събират 
хората от селото заедно със своите роднини и приятели. Тържеството се провежда в 
двора на новопостроеният параклис "Св. Андрей", който е построен с доброволния 
труд на местни хора и с доброволни дарения през 2008г.  

 с. Ветрен; 

 Селото се намира в източната част на Розова долина, известна също и като 
Долината на тракийските царе. Първото пленено турско бойно знаме в историята на 
руско - турската освободителна война - в битка край Ветрен, в която е участвал и княз 
Александър Батенберг. 
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 На 4 юли (стар стил), 1877 г. разузнавателен отряд от 4-та стрелкова бригада 
извършва поход от Хаин боаз в посока Шипка. Точно край с. Ветрен, на 25 км. източно 
от Казанлък, в подножието на Балкана и местността Куйлуша - Първомайската чешма, 
отрядът попада на турски военен патрул. В завързалата се схватка, в която участие 
взема и бъдещият княз Александър Батенберг, турците са разбити, а бойното им 
знаме пада в плен на руснаците. В битката загиват и 8 руски войника, заедно със своя 
знаменосец редник Никифор Лукоянцев, за което свидетелства и оригиналния надпис 
на паметната братска могила. Там пише: „4-ой стрелковой бригадьі 8-ми: Стрелькам 
павшим в бою. 4-во юля 1877 года“. Имената на останалите седмина загинали 
братушки са съхранени в историческия музей в гр. Бяла, Русенско. За съжаление не е 
известна съдбата на плененото турско знаме. В памет на това знаменателно събитие 
и в памет на загиналите руски войници, недалеч от с. Ветрен е издигната първата 
братска могила. Това е и първият т.н Руски паметник, измежду хилядите подобни 
издигнати след Освобождението братски могили в България. 

 Едно от старите известни имена на с. Ветрен, вероятно от времето на 
Византийската империя, е Лаханлий. В превод от гръцки би означавало "Зелево", 
заради обширните подходящи земни площи за отглеждане на този зеленчук. 

 В Балкана над Ветрен са разположени две важни исторически местности: 
Калето, което е представлявало укрепен като крепост издаден напред планински хълм 
и римски път, наричан от местните до ден днешен Друма. Предполага се, че 
твърдината Калето над Ветрен е била военен гарнизон, предназначен да пази 
керваните със стока и животни, минаващи по Друма в посока Константинопол. 

 Населението на селото е предимно християнско. Всяка година се организира 
Коледарска дружина, която обикаля селото на Бъдни вечер. Участват млади и стари 
коледари, облечени в народни носии. Традиционно се провежда и празника Бабинден 
на 21 януари с участието на местни самодейци и гостуващи музиканти от ансамбъл 
„Загоре“, гр. Стара Загора. Всяка година се изпълнява обредния обичай Лазаруване 
на празника на селото — Връбница, както и празничен фолклорен концерт за 
жителите и гостите на Ветрен. 

 с. Зимница; 

 Не е известна точната дата на възникване на селото. То е било във всички 
случаи турско село през властването на Отоманската империя. Старото име на селото 
е Кашлата (Кашла - място, където овчарите през зимата са слизали от околните 
планини - преди всичко от Балкана, за да прекарат зимата). След изтеглянето на 
турските жители през Руско - Турската война 1876 – 1878г. до селото се преселват 
много и различни фамилии. Корените на основното българско по народност 
население са балканските и средногорски махали, където българите са пребивавали 
по време на Отоманската империя, като повечето фамилии носят имената на 
съответните махали от които са се преселили българите (Драндарите, Мазниците, 
Балканджиите). 
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 Основната религия в селото е православното християнство. През 2011г. в 
селото е изграден храм "Св. Панкратий еп. Тавроменийски". В селото се провежда 
всяка година събор на деня на св. Богородица - 28 август по стария стил и 15 август 
по новия стил. 

 с. Тулово; 

 Село Тулово е древна келтска столица. През IV-III в. пр.н.е. келтски племена се 
спускат от Централна Европа към Балканите и се установяват в завладените от тях 
земи. Двамата братя - царе Брем и Болг основават келтско царство в Тракия със 
столица Тиле (Туле), днешно Тулово, което просъществува близо 60 години. Келтите 
достигат Месемврия (Несебър), Тесалия в Гърция и Западна Мала Азия. Намерени са 
множество келтски находки на военното и ювелирно изкуство от този период. В 
Тулово и до днес има представители на рода Бечаолу, наследници на келтски воини, 
които са били известни с жестокостта си и с това, че са измъчвали враговете си. Има 
и други родове от тогава, например Перелу. Много туловци вземат участие в двете 
Световни войни, както и в Мъглижкото въстание. 

 с. Шаново; 

 През 1877–1878г. по време на Руско-турската освободителна война, българите 
заварват селото с турското име Козлуджа. На арабски „коз“ означава орех, оттам и 
името на селото буквално преведено означава „костелив орех“. През 1906 г. е 
преименувано на Оряхово. През 1949 г. селото е наречено Шаново, като и до днес 
носи това име. Кръстено е на Бончо Иванов Шанов — син на Иван Шанов — известен 
по онова време мирови съдия. Семейството е живяло в град Казанлък. 

 с. Ягода; 

 Първото име на село Ягода е било Чинакчии. До 1950 г. село Ягода се е 
казвало Горно Паничерево.  

 с. Дъбово; 

 В средните векове проходът над с. Дъбово е ставал честа арена на сблъсъци 
между ромейски и български войски. По-известна е битката при Кръстец, при която 
император Исак II Ангел е разбит от Асен и фактически България става независима от 
Византия. 

 Друга историческа забележителност е пътеката на Иванко, по която 
цареубиецът избягва от Търново. Според легендата Иванко е бил застигнат от 
преследвачите си именно в землищата на с. Дъбово и за да се откъсне от тях 
изхвърля всичките товари със злато и съкровища, които откраднал от двореца в стар 
римски кладенец, който впоследствие е заличен. 



                                                              

 

12                                                             Стратегия за опазване на културното наследство на територията 

                                                                         на община Мъглиж за периода 2014-2020г. 

 
 

 В подножието на Стара планина, там където доскоро са били плодородните 
лозя на дъбовци, тече малко поточе, наречено Кървеника. По време на Руско-турската 
освободителна война ордите на Сюлейман паша са изклали до крак децата и жените 
от селото, решили да се приютят в прегръдката на Балкана. Сюлейман паша 
всъщност е френски евреин и офицер, приел ислияма, за да може да служи в 
османската армия, така наречените дюлмета. Старозагорското клане по негово 
нареждане, в което участват не само турци и албанци, но и множесто чирпански 
цигани е може би най-големият геноцид в българската история, за който по странни 
причини се мълчи и до днес, макар да надминава този в Батак трикратно. Най-малко 
14 000 цивилни граждани са били изклани и изгорени и над 10 000 деца и моми са 
били продадени в робство. Кръвта била толкова много, че поточето потекло кърваво 
надолу, разказвайки за зверството на поробителите. Но народната памет не 
забравила невинните убити и оттогава поточето и местността носят името 
„Кървеника“.  

 Населението на селото са предимно православни християни. Всяка година на 
Гергьовден - 6 май, се чества празникът на селото, който събира хора от най-различни 
възрасти и социални прослойки, обединени от общия дъбовски корен — време за 
родови срещи и спомени. Организират се различни състезания, като победителят 
получава живо агне за награда, а до късно вечерта — се играят традиционни и местни 
български хора на селския мегдан. Отбелязването на празниците Коледуване, Бабин 
ден, Трифон Зарезан и Лазаруване е ежегодно.  

 гр. Мъглиж; 

 Град Мъглиж е първото населено място, в което избухва Септемврийското 
въстание през 1923 г. Група привърженици на БКП подготвя въоръжено завземане на 
властта в селото, но е предадена на властите. Съзаклятниците се опасяват, че 
властите ще осуетят бунта им. Вечерта на 13 септември жителят на Мъглиж Георги 
Димов - Гената нахлува сам, въоръжен със сопа, в полицейския участък и обезврежда 
четиримата полицаи. Това фактически слага начало на въстанието в Мъглиж. Селото 
е овладяно от въстаниците, които обявяват създаването на работническо-селска 
власт. Известно време след това, като научават, че от Стара Загора е изпратена 
силна военна част да потуши бунта, въстаналите селяни се изтеглят в планината, за 
да изчакат обявяването на въстание в цялата страна. 

 В миналото всички българи в града са били християни. В града има две църкви 
и един манастир. Всяка година на Цветница гражданите на Мъглиж отбелязват 
празника на своя град. Организират се общоградски тържества с разнообразна 
културно - музикална програма. 
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 с. Юлиево; 

 Съборът на селото е на 19 октомври, празник на патрона на местната църква 
„Свети Иван Рилски“. Този празник се чества ежегодно с изяви на местните 
самодейци и всенародно веселие. На 1-ви април се провежда Общински фестивал на 
хумора и сатирата „Смехът носи здраве”. 

 Община Мъглиж разполага с една от най-богатите сбирки от минерали и 
полезни изкопаеми в България. Дарена е на града от академик Йовчо Смилов Йовчев, 
родом от Мъглиж. Сбирката е изложена в сградата на читалището в общината. 
Изложба от картини на художници от Мъглиж и картини, рисувани върху коприна от 
малките художници на града, могат да бъдат видени в центъра за работа с деца. 

2.2. Недвижимо културно наследство 

2.2.1. Архитектурно наследство. 

 Община Мъглиж е община с богато архитектурно наследство. Един от най-
значимите архитектурни обекти в гр. Мъглиж е Мъглижкия старинен манастир „Св. 
Николай Чудотворец“. 

 Мъглижкият девически манастир „Свети Николай Чудотворец” се намира 
на 2 км. северно от гр. Мъглиж, на 13 км. от гр. 
Казанлък и на 33 км. от гр. Стара Загора. 
Разположен е на десния бряг на Мъглижката 
река, в подножието на Тревненския дял на 
Средна Стара планина. Основан е по времето на 
Втората българска държава. Манастирът има 
дълга и бурна история. Според преданията той 
съществувал още по време на Второто българско 

царство. През 
1197 г., след 
разгрома на 
латините край 
днешен Мъглиж, цар Калоян дарил средства за градеж 
на света обител. Първите писани сведения за 
съществуването на манастира датират от 1490 г. От 
този период е и откритата мраморна плоча с вдълбан 
образ на патрона на манастира – Свети Николай 
Чудотворец. По време на османското владичество 
Мъглижкият манастир няколко пъти е разрушаван и 
съграждан наново.   През 1623 г. султан Мехмед II 
изпраща своя военачалник Склав да събира еничари 
от този край. Склав взел от Мъглиж 8013 еничари, а 
после разрушил манастира до основи и убил игумена и 
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трима монаси.От 1684 до1689г. местните хора отново издигат своята света обител. По 
време на кърджалийските набези Свети Николай отново е разграбен и опожарен, но 
това не спира хората да го изграждат отново и отново. През 1834 г. игуменът 
йеромонах Памфилий започва изграждането на сегашния манастирски храм. Много 
духовници са били заточвани там, като с престоя си са оставили своя отпечатък в 
историята на манастира. Един от участниците във Велчовата завера, игуменът на 
Плачковския манастир – йеромонах Сергий, бил заточен през 1835г.  Друг монах-
революционер, поп Харитон, бил игумен на Мъглижкия манастир от 1866 до 1870г. 
Няколко пъти в светата обител е пребивавал и Апостолът на свободата Васил Левски. 
В манастира е имало и килийно училище. Документирано е, че в продължения на 
столетия манастирът е средище на богата просветна дейност.  

 По време на Руско-турската освободителна война, манастирът над Мъглиж за 
пореден път е разрушен и ограбен от оттеглящите се турски войски, но още на 
следващата година е възстановен отново.  От 1922г. „Свети Николай” е девически и 
понастоящем се обитава от няколко монахини. В жилищните сгради са изградени два 
малки параклиса – „Св. Св. Петър и Павел“ и „Свети архангел Михаил“. Църквата е 
построена през 1834г. Интересното в нея е, че има открит външен притвор, а някои от 
изографисаните български светци са в народни носии.  

 Друг значим архитектурен обект в гр. Мъглиж е Мъглижка гробница, която е 
паметник на културата с национално значение. През лятото на 1965г. на около 3 км 
западно от гр. Мъглиж, във връзка със строителството на промишлен обект, се е 
наложило разкопаването на тракийска надгробна могила с височина 13 м. и диаметър 
при основата 48 м. Тя е част от голям могилен некропол, разположен върху голяма 
площ до южните склонове на Балкана. 

 Значими архитектурни паметници на културата в града са: римско селище; 
останки от крепост в местност „Градът“; останки от средновековна крепост в местност 
„Грамадена махала“; останки от църква в местност „Клисидже дол“; църквата „Св. 
Димитър“ и други. 

 Друг значим архитектурен паметник на културата е Минералната баня в с. 
Ягода. Сградата е построена през 20-те 
години на 20 в. И е обявена за паметник на 
културата през 1989 г. Минералната вода 
може да се използва за външно 
балнеолечение и за бутилиране като лечебно-
профилактично и лечебно средство. 
Стойността на подобни високо флуорни води 
през последните години нарастна, тъй като 
според западната медицина, те са ценно 
средство при профилактика на остеопороза. 
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 В с. Ветрен са открити останки от средновековна крепост и антично селище, а в 
с. Дъбово – късноантичен некропол и късноантични селища. В с. Борущица има 7 
архитектурни обекта, в т.ч. Къща на Ганьо Стоянов Джамбазов, Иван Кънев Коев, 
Иван Маринов Иванов, воденица и други. Къщи на известни личности има и в с. 
Селце, с. Сливито и с. Юлиево. В с. Тулово са налични останки от селище в 
местността „Мараш“ и римско селище в местността „Дере кьой“. 

2.2.2. Археологическо наследство. 

 На територията на община Мъглиж има останки от редица късноантични и 
средновековни крепости, средновековни укрепителни съоръжения, могилни некрополи 
и антични селища както от местно, така и от национално значение.  

 В гр. Мъглиж съществуват редица археологически паметници на културата с 
национално значение. Едно от най -
значимото археологическо наследство на 
общината е средновековната крепост 
Мъглиж. Тракийската, късноантична и 
средновековна крепост „Мъглиж” ("Горненски 
град") представлява заоблено било с 
надморска височина 750 м., намиращо се на 
2.52 км. северно от гр. Мъглиж. Крепостта 
„Мъглиж” е била главен опорен пункт на 
укрепен възел, в който са влизали още две 
крепости. От запад Стара река е отрязала 
скалите и е направила непрестъпна 
естествена стена. От север се е вдълбал долът Еловица. На изток от крепостта 
минава път, свързващ Мъглиж - Селци, и се съединява с Иванкова пътека и 
Тревненския проход. Крепостта е била опасана от две стени - вътрешна и външна. От 
изток и север те се сливат в една, тъй като местността е естествено защитена. 
Връзката на крепостта с минаващия наблизо път е била прекъсната от голям ров, 
чиито останки се виждат все още. От вътрешната стена има запазени на много места 
зидове над земята. В североизточната част зидът достига височина над 2 м. Едрите 
лицеви камъни от южния зид са се разпаднали и се вижда вътрешният пълнеж. При 
сондажите и проучванията са открити керамични фрагменти от няколко епохи: 
предринска, от късната античност и най-много средновековна. Последната е 
представена от 3 групи: 1) от Българската държава - първа и втора и Византийска. В 
крепостта е намерена златна монета от Анастасий (491-518). Най-рано името на 
крепостта се среща в поемата на Мануил Фил през 1305 г. с византийско 
наименование, съответстваща на нейното старобългарско име, което е било 
производно на думата "мъгла". То се произнасяло Монглиж, тъй като "ж" е с голяма 
носовка, произнасяна "он". Като възхвала на военните подвизи на Михаил Глава и 
многото български градове и крепости превзети от него, поетът Мануел Фил пише: 



                                                              

 

16                                                             Стратегия за опазване на културното наследство на територията 

                                                                         на община Мъглиж за периода 2014-2020г. 

 
 

"Мъглиж пък е съсвидетел Крън. Вероя пък за Колина от Венец - непристъпни 
крепости за чужденците, които благородния лесно подчини".  

 Други археологически паметници на културата в гр. Мъглиж са античното 
селище в местността „Мочера“, късноантичното селище в местността „Куру Дере“, 
късноантична и средновековна крепост в местността „Грамада“, средновековна 
крепост в местност „Кулата“, надгробна могила в местността „Бадема“, селищни 
могили в местностите „Корийката“ и „Ливадите“. В гр. Мъглиж има останки от 21 
надгробни могили. Интерес представлява и светилището „Киселишки дол“. 

 В с. Борущица археологически паметници на културата с национално значение 
са средновековните укрепителни съоръжения в местностите „Царска могила, 
„Калоянк“ и късноантична и средновековна крепост в местността „Преградата“. 

 В с. Ветрен с национално значение са селищната могила в местността 
„Язлата“, късноантични и средновековни крепости в местностите „Орелски скали“, 
„Градището“, „Ада баир“, „Под Хисаря“ и „Калето“. 

 Средновековни селища, крепости и селищни могили с национално значение 
има и в с. Дъбово (крепостта „Долненски град“ и други), с. Зимница, с. Тулово и с. 
Юлиево. В с. Сливито има останки от  средновековен некропол в местността 
„Кръстът“.  

2.2.3. Историческо наследство. 

 Богато е и историческото наследство на община Мъглиж. В памет на 
загиналите във Септемврийското въстание е 
издигнат монумент, извисяващ се високо над града. 
Паметникът изобразява Георги Димов — Гената, 
водачът на въстанието в гр. Мъглиж. Статуята е 
издигната на едно от възвишенията над града, в 
близост до църквата и автогарата на града. На 
постамента е изписан стихът от поемата на Гео 
Милев „Септември“ — „Мъглиж беше пръв“. 

 В центъра на града, на самия площад, е издигнат Паметник на загиналите във 
войните. Представлява наклонена конструкция, облицована с тъмносив мрамор и 
тъмнозелен гранит. Разделен е на четири части - трите са мраморни и върху тях са 
изписани имената на 166 загинали жители от града в Първата световна война, 
Междусъюзническата война, Балканската война и Втората световна война. На 
четвъртата част - гранитната, има релефен почетен знак и надписите "Българийо за 
тебе те умряха..." и "От признателните потомци на гр. Мъглиж". 
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 В с. Ветрен се намира т. нар. Руски паметник, който представлява първата 
братска могила. Някои факти от историята за 
създаването му: на 4 юли (стар стил), 1877г. 
разузнавателен отряд от 4-та стрелкова бригада 
извършва поход от Хаинбоаз в посока Шипка. Точно 
край с. Ветрен, на 25 км. източно от гр. Казанлък, в 
подножието на Балкана в местността „Куйлуша“ - 
Първомайската чешма, отрядът попада на турски 
военен патрул. В развилата се схватка, в която 
участие взема и бъдещият княз Александър 
Батенберг, турците са разбити, а бойното им знаме пада в плен на руснаците. В 
битката загиват 8 руски войника, заедно със своя знаменосец редник Никифор 
Лукоянцев, за което свидетелства и оригиналния надпис на паметната братска 
могила. Исторически паметник с местно значение в селото е и надгробен камък в 
местността „Крива река“. 

 В центъра на с. Дъбово, в южната част на парка е издигнат паметник на 
загиналите във войните. Паметникът представлява 
стъпаловидна конструкция в три части. В основата, от 
трите страни са вградени гранитни корита и лъвски 
глави, от които тече вода. На гърба е поставена плоча 
с надпис “На падналите за Родината през войните 
1912-1918г. от с. Дъбово – от признателните Дъбовци, 
4.X.1930год.“. Втората част на паметника е постамент 
от бял врачански камък. Налицевата му страна има 
релефен почетен военен знак и надпис „На героите 
светци“. На останалите три страни от постамента са 
изписани имената на загиналите, като на част от тях 
са вградени и снимки в овални рамки. Третата част от 
конструкцията е статуя на български воин с пушка „при нозе”. 

 В с. Тулово също е издигнат паметник на 
загиналите във войните. Представлява стъпаловидна 
каменна конструкция с форма на обелиск. Колоната е 
разделена на две нива от декоративни корнизи, а върха 
й завършва с кръст. Под кръста има релефен почетен 
знак ограден от венец и надписите „В памет на 
сложилите костите си пред олтара на Отечеството. От 
признателните им съселяни – Туловци“ и „подпоручик 
Иван Василев Кюркчиев, убит 1945 г. в Унгария“.  На 
другите три страни на колоната са изписани имената на 
загиналите, като на част от тях са вградени и снимки в 

овални рамки. Около паметника има декоративна метална ограда.  
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2.2.4. Художествено наследство.  

 Някои от по-значимите обекти на художественото наследство в община Мъглиж 

са следните: 

 Църква „Св. Благовещение”, с. Ветрен. 

 Църквата в с. Ветрен се казва „Св. Благовещение” и е построена през 1881 
година. Иконите са нарисувани от поп Николай и поп Павлов от Шипка, а стенописите 
от Петю Ганин от гр. Казанлък. Пръв свещеник преди Освобождението е грък по 
народност и се казвал Демир. След него са били Костадин Стойнов, Захари Иванов, 
Кузман Андреев от Елхово и др. По време на робството в двора на църквата имало 
отделна постройка с голяма стая в нея, където се помещавало училището. 

 Църква „Св. Георги“, с. Дъбово. 

 Новият храм в село Дъбово е изграден през 1847 г. от тревненски майстори 
начело с първомайстора Къню Драганов от с. Генчовци, Тревненско. В строежа е взел 
участие тогава като калфа и неговия 19 годишен 
син, който по-късно става прославен майстор 
строител - уста Генчо Кънев - Големия (1828-1890). 
Освещаването на храм, на който е дадено името 
,,Св.Великомъченик Георгий“ е извършено на 23 
април (стар стил) 1868 г., на празника Гергьовден, 
от първия избран български владика Иларион 
Ловчански. През Възраждането духовенството на 
храма в с. Дъбово взема дейно участие както в 
църковната борба за независима Българска 
екзархия, така и в национално – освободителните борби срещу турското робство. 

 Църква „Св. Димитър“, гр. Мъглиж. 

 Тръгвайки от автогара Мъглиж на север, вдясно от пътя до самата река е 
красивата църква „Свети Димитър“. Строежът на църквата е започнат от майстор 
Кольо Фичето, но скоро след това той се разболява 
и строежът поема един от неговите най-добри 
ученици – уста Генчо Новаков, който е и автор на 
иконостаса. Той е автор и на иконостаса. Църквата 
е уникална като архитектура и е обявена за 
паметник на културата. Основният камък на храма е 
положен през 80-те години на 19-и век, а 
освещаването е станало през 1891 година на 
Димитровден. Сградата е триконхална с купол и 
камбанария над западния вход. Камбанарията е 
строена през 1912 г. от местни майстори. 
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 Църква „Св. Успение Пресвета Богородица“, гр. Мъглиж. 

 Храмът, основан през 1882 г., се намира в местността Кулнука. Построен е от 
местни майстори, а за изливането на камбаната е потърсена помощ от Пловдив. 
Организирана е леярна в двора на църквата с гюрюци – духалата на мъглижките 
ковачи. Металът е събран от дарения. Хората носят тигани, бакъри, казани от 
домовете си. В земята се оформя калъп, в който се излива разтопения метал. По-
късно са закупени и други по-малки камбани за камбанарията. До 70-те години 
църквата не е изографисана. Настоятелят на храма поп Желязко Писев кани 
живописец от Пловдив, който изрисува иконите в църквата. Един от първите 
свещеници в храма е поп Стоян Дарадидов. 

 Други обекти на художествено наследство в общината са църквите: 

 Храм "Свети храм Атанасий", с. Тулово. Строежът на храма е започнат през 1862г.  

и завършен през 1872г.; 

 Храм "Свети  Пантелеймон", с. Ягода – изграден през 1934г. и храм "Свети  

Архангел Михаил", с Ягода – изграден през 1898г.; 

 Храм "Свети Димитър", с. Шаново. Църквата е изградена през 1892 г. и е осветена 

през 1894г.; 

 Храм "Свети Иван Рилски", с. Юлиево, изграден през 1923г.  

2.2.5. Етнографски комплекси и природни забележителности. 

 Етнографските комплекси и сходните конструкти са едни от местата, приели 
ролята да съхранят образа на традиционната българска култура. В северния край на 
гр. Мъглиж и местността „Баралъка“ се намира етнографският комплекс „Барите”. 
Барите са прекрасно място за отдих - красиви поляни, пенливи водопади, беседки и 
пейки (с възможност да се отсяда на палатки и пикник край реката). Има голяма лятна 
кухня с огнище за чеверме и курбан. Много подходящо място за организиране на 
мероприятия и тържества. Действащата бара дава възможност да изперете вашите 
черги, килими, одеала във възрожденски дух и традиция. От горния край на поляните, 
в дясно от моста, започва пътеката за водопадите - Големия и Малкия скок. 

 В община Мъглиж има редица природни забележителности, като по-важните от 
тях са следните: 

 Скоковете при Мъглиж;  
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 Водопадите се намират на Селченска река (Мъглижка река), спускаща се през 
старопланинска клисура над град Мъглиж. 

Водопадите са 
обявени за природна 
забележителност през 
1965г. Водопад 
"Големият скок" се 
намира на около 40 
минути път край 
страховити скали, 
сенчести полянки и 

вирчета и след многократно пресичане на реката. Намира се в подножието на 
Шипченско - Тревненска планина, в Средна Стара планина на височина 600м. 
Височината му е 15 м. Водопадът “Малкият скок” се намира преди Големия скок и 
представлява малък пад с образуван вир. 

 Винишки камък; 

 Природозащитен обект, свързан с християнството. Представлява скално 
образувание над Мъглижкия манастир. На върха на скалата е издигнат голям кръст, 
който се вижда отдалеч. Подходяща е за скално катерене. 

 Римски мост до с. Радунци; 

 Мостът се намира на 5 километра от селото - в Дъбовския проход (Боаза) над 
бързоструйната планинска река приток на Тунджа. Той е построен при управлението 
на император Траян (98-117г.) и е част от стария "римски друм", включен в 
изградената от римляните пътна мрежа, които укрепили и застлали с калдъръм 
прокараните още от траките пътища през старопланинските проходи. Този античен 
мост е обявен за народна старина с Държавен вестник (брой 221 от 28.12.1927 г.), а 
след 1944г. е обявен и за защитен природен обект. 

 „Туловска кория“; 

 Край с. Тулово е оцеляла вековна дъбова гора - природната забележителност 
"Туловска кория", която през 2002 г. е прекатегоризирана в защитена местност с 
наименование „Туловска кория“. 

 Пещерата „Меча дупка“, с. Зимница и други. 
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II. Стратегия за опазване на културното наследство на община Мъглиж - приоритети и специфични цели и 
мерки за постигането им. 

                       Приоритет 1. Опазване и насърчаване на културното многообразие и диалога между културите  

Специфична цел Мярка Примерни дейности Отговорна 
институция 

Финансиране Индикатори 

1. Създаване на 
разнообразно 
културно 
съдържание в 
областта на 
изкуствата. 

1.1. Създаване на 
предпоставки за 
творчество и иновации 
в областта на 
изкуствата. 
 

1.1.1. Организиране на 
театрални постановки, 
спектакли, музикални 
произведения и други. 

Община 
Мъглиж, 
Читалищни 
институции, 
Директори на 
детски и 
училищни 
заведения 
 

Неприложимо Брой проведени 
театрални постановки, 
спектакли, музикални 
произведения 

2. Подкрепа на 
любителското 
творчество и 
разгръщане на 
творческия 
потенциал на 
обществото. 

2.1. Стимулиране 
любителското 
творчество на малки и 
големи. 
 

2.1.1. Организиране на 
арт -  фестивали. 
 
 
 
2.1.2. Организиране на 
различни събори и 
конкурси. 

Община 
Мъглиж, 
Читалищни 
институции 
 
Община 
Мъглиж, 
Читалищни 
институции 

Неприложимо  
 
 
 
 
Неприложимо 

Брой проведени арт 
фестивали; 
 
 
 
Брой събори, конкурси 

3. Стимулиране 
изграждането и 
отстояването на 
културната 
идентичност 
чрез 

3.1. Стимулиране на 
интеркултурното 
възпитание и ролята 
на културното 
наследство за взаимно 
разбирателство, 

3.1.1. Въвеждане на 
образователни модули за 
мултикултурно общуване. 
 
 
 

Община 
Мъглиж, 
Читалищни 
институции, 
Директори на 
детски и 

Европейски 
проекти и 
програми, 
Национални 
програми, 
Общински 

Брой проведени 
образователни модели; 
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образование в 
областта на 
културното 
наследство.  

търпимост и уважение 
към ценностите на 
другия. 
 

 
 
 
 
 
3.1.2. Въвеждане в часа 
на класа лекции на тема: 
Междуетническа 
толерантност и 
разбирателство и други.  
 
 

училищни 
заведения 
 
 
 
Община 
Мъглиж, 
Читалищни 
институции, 
Директори на 
детски и 
училищни 
заведения 

бюджет, 
Републикански 
бюджет 
 
 
Неприложимо 

 
 
 
 
 
Брой изнесени лекции 

4. Насърчаване 
диалога между 
културите чрез 
участие в 
международно 
значими събития 
и инициативи. 
 
 
 
 

4.1. Активизиране на 
културния диалог. 

4.1.1. Стимулиране 
участието на местни 
творци в международни 
проекти и прояви. 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2. Съвместни 
дейности на общината с 
партньорски институции и 
организации в други 
страни в сферата на 
културния диалог и 
обмен. 

Община 
Мъглиж, 
Читалищни 
институции, 
Директори на 
детски и 
училищни 
заведения 
 
 
 
Община 
Мъглиж, 
Читалищни 
институции, 
Директори на 
детски и 
училищни 

Европейски 
проекти и 
програми, 
Национални 
програми, 
Общински 
бюджет, 
Републикански 
бюджет 
 
 
Европейски 
проекти и 
програми, 
Национални 
програми, 
Общински 
бюджет, 

Брой участници в 
междуародни проекти и 
прояви; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой съвместни 
дейности/проекти с 
партньорски институции и 
организации в други 
страни в сферата на 
културния диалог и 
обмен 
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заведения 
 

Републикански 
бюджет 

Приоритет 2. Опазване и социализиране на културното наследство в община Мъглиж и превръщането му във фактор 
за устойчиво развитие на Общината 

Специфична цел Мярка Дейност Отговорна 
институция 

Финансиране Индикатори 

1. Опазване на 
културното 
наследство на 
община Мъглиж. 
 
 

1.1. Мерки за 
реставриране, 
обновяване и опазване 
на културното 
наследство. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1. Обновяване и 
реставриране на сгради с 
културна стойност и 
обществена значимост;  
 
 
 
 
 
 
1.1.2. Ревитализиране на 
изложбени 
пространства/платформи; 
 
  
1.1.3. Предпазване на 
пространства от 
културното наследство и 
развитие на музеи на 
открито.  
 
1.2.1. Създаване на 
специализирана служба в 
община Мъглиж за 
опазване и 

Община 
Мъглиж, 
Министерство 
на културата 
 
 
 
 
 
 
Община 
Мъглиж 
 
 
 
Община 
Мъглиж  
 
 
 
 
Община 
Мъглиж 
 
 

Европейски 
проекти и 
програми, 
Национални 
програми, 
Общински 
бюджет, 
Републикански 
бюджет  
 
Общински 
бюджет, 
Републикански 
бюджет 
 
Общински 
бюджет, 
Републикански 
бюджет  
 
 
Общински 
бюджет, 
Републикански 
бюджет 

Брой 
обновени/реставрирани 
обекти; 
 
 
 
 
 
 
 
Брой ревитализирани 
изложбени 
пространства/платформи; 
 
 
Брой музеи на открито 
 
 
 
 
 
Създадена служба в 
община Мъглиж за 
опазване и 
популяризиране на 
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1.2. Въвеждане на 
съвременни модели за 
опазване и управление 
на недвижимото 
културно наследство. 
 

популяризиране на 
културното наследство.  
 
 
1.2.2. Изготвяне на План 
за опазване и 
управление на 
недвижимите културни 
ценности. 
 
1.2.3. Въвеждане на 
образователни програми 
и привличане на 
доброволци в дейностите 
по опазване на 
културното наследство. 

 
 
 
 
Община 
Мъглиж 
 
 
 
 
Община 
Мъглиж, 
Директори на 
детски и 
училищни 
заведения 

 
 
 
 
Общински 
бюджет 
 
 
 
 
Общински 
бюджет, 
Републикански 
бюджет 

културното наследство; 
 
 
 
План за опазване и 
управление на 
недвижимите културни 
ценности; 
 
 
Брой образователни 
програми и участници 
 
 
 
 

2. Културното 
наследство като 
фактор за 
устойчиво 
развитие на 
община Мъглиж. 

2.1. Създаване на 
предпоставки за 
развитие на културен 
туризъм в общината. 

2.1.1. Изграждане на 
необходимата 
туристическа 
инфраструктура за 
развитие на културен 
туризъм в общината. 
 
 
2.1.2. Реализиране на 
проекти за развитието на 
културния туризъм в 
общината. 
 

Община 
Мъглиж 
 
 
 
 
 
 
Община 
Мъглиж 
 
 
 
 

Европейски 
проекти и 
програми, 
Национални 
програми, 
Общински 
бюджет 
 
Европейски 
проекти и 
програми, 
Национални 
програми, 
Общински 
бюджет 

Изградена 
инфраструктура; 
 
 
 
 
 
 
Брой реализирани 
проекти 
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3. 
Социализиране 
на културното 
наследство. 

3.1. Популяризиране 
на културното 
наследство на община 
Мъглиж. 
 

3.1.1. Повишване 
информираността на 
обществото за 
културното наследство и 
проблемите на 
опазването му. 
 
3.1.2. Документиране на 
културната история на 
община Мъглиж. 

Община 
Мъглиж, 
Читалищни 
институции 
 
 
 
Община 
Мъглиж, 
Читалищни 
институции 

Общински 
бюджет, 
Европейски 
проекти и 
програми 
 
 
Общински 
бюджет, 
Европейски 
проекти и 
програми 

Брой проведени прояви и 
културни инициативи 
 
 
 
 
 
Документирана културна 
история на общината 
 

Приоритет 3. Развитие на културни и творчески индустрии 

Специфична цел Мярка Дейност Отговорна 
институция 

Финансиране Индикатори 

1. Изграждане на 
инфраструктура 
за 
разпространение 
и осигуряване на 
достъп до 
културно 
съдържание като 
условия за 
възвръщаемост 
на вложените 
усилия и 
средства. 

1.1. Превръщане на 
читалищата в 
общината в 
мултифункционални 
културни центрове. 
 

1.1.1. Обновяване на 
читалищния сграден 
фонд в общината. 
 
 
 
 
 
1.1.2. Обновяване на 
техническото оборудване 
на читалищата. 

Община 
Мъглиж, 
Читалищни 
институции  
 
 
 
 
Община 
Мъглиж, 
Читалищни 
институции 

Европейски 
проекти и 
програми, 
Национални 
програми, 
Общински 
бюджет  
 
Европейски 
проекти и 
програми, 
Национални 
програми, 
Общински 
бюджет  

Обновен сграден фонд; 
 
 
 
 
 
 
 
Обновено техническо 
оборудване 
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2. Подкрепа на 
емблематичните 
за общината 
традиционни 
занаяти и 
превръщането 
им в местна 
индустрия. 

2.1. Стимулиране 
развитието и 
съхраняването на 
традиционните 
занаяти и развитие на 
местни творчески 
индустрии. 

2.1.1. Организиране на 
„базар на занаятите“ и 
други мероприятия. 
 
 
 
 
 
2.1.2. Проекти за 
развитие на местни 
творчески индустрии 
 
 
 
 

Община 
Мъглиж, 
Читалищни 
институции  
 
 
 
 
Община 
Мъглиж 

Европейски 
проекти и 
програми, 
Национални 
програми, 
Общински 
бюджет  
 
Европейски 
проекти и 
програми, 
Национални 
програми, 
Общински 
бюджет 

Брой мероприятия 
 
 
 
 
 
 
 
Брой реализирани 
проекти 

Приоритет 4. Подкрепа на стратегически значими инициативи 

Специфична цел Мярка Дейност Отговорна 
институция 

Финансиране Индикатори 

1. Инвестиции в 
бъдещето на 
културата на 
общината и 
насърчаване на 
четенето като 
процес, 
усъвършенстващ 
творческите и 
аналитични 
способности. 

1.1. Развитие на 
съвременни форми за 
художествено/културно 
изразяване. 

1.1.1. Реализация на 
проекти за съвременни 
форми на художествено 
изразяване. 
 

Община 
Мъглиж, 
Читалищни 
институции, 
Директори на 
детски и 
училищни 
заведения 
 
 
 
 

Европейски 
проекти и 
програми, 
Национални 
програми, 
Общински 
бюджет  
 

Брой реализирани 
проекти 
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Приоритет 5. Образование в областта на културата и изкуствата – качество и мотивация 

Специфична цел Мярка Дейност Отговорна 
институция 

Финансиране Индикатори 

1. Насърчаване 
на художествено-
творческата 
дейност и 
младите 
дарования в 
училищата.  

1.1. Стимулиране на 
художествено-
творческата дейност. 

1.1.1. Организиране на 
конкурси на 
художествено-творческа 
тематика със награди. 

Община 
Мъглиж, 
Читалищни 
институции, 
Директори на 
детски и 
училищни 
заведения 

Неприложимо Брой проведени конкурси 
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III. Организация и координация на дейностите за постигане на целите. 

 Съгласно чл. 17 от Закона за културното наследство, Кметовете на общини 
организират и координират осъществяването на политиката по опазване на 
културното наследство на територията на съответната община, като: 

1. оказват съдействие при извършването на дейности по издирване, изучаване, 
опазване и популяризиране на културните ценности съобразно правомощията си; 

2. създават обществен съвет за закрила на културното наследство като 
съвещателен орган към общината. 

  Регламентираните функции на Общинските съвети в Закона са следните: 

1. приемат стратегия за опазване на културното наследство на територията на 
съответната община в съответствие с националната стратегия; 

2. предоставят концесии върху обекти недвижими културни ценности - общинска 
собственост; 

3. създават общински фонд "Култура" при условията и по реда на Закона за 
закрила и развитие на културата; 

4. приемат правилници за устройството и дейността на общинските музеи, след 
съгласуване с министъра на културата; 

5. осигуряват финансиране чрез целеви средства в общинския бюджет на 
дейностите по опазване на културното наследство. 

 В този смисъл, организацията и координацията на дейностите за постигане на 
целите на настоящата стратегия са задължения на Кмета на община Мъглиж и 
Общински съвет – Мъглиж. 

IV. Действия по наблюдение, оценка и актуализация. 

1. Наблюдение. 

 Контролът по изпълнението на стратегията ще се осъществява от кмета на 
община Мъглиж. 

 Мониторинг на текущото изпълнение на утвърдените дейности ще се 
осъществява от общинска администрация Мъглиж, Дирекция „Устойчиво развитие, 
Хуманитарни дейности и Евроинтеграция”. Ще се изготвя Годишен отчет за 
реализацията на Стратегията и постигнатите резултати, който ще се приема на сесия 
на Общински съвет - Мъглиж. 

2. Оценка. 

             Предвижда се да бъдат осъществени междинна и крайна оценки на 
изпълнението на Стратегията за опазване на културното наследство на територията 
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на община Мъглиж за периода 2014-2020 г. за установяване на съответствието, 
ефективността и устойчивостта на планираните и реализирани дейности. 

3. Актуализация. 

 Настоящата стратегия има характер на отворен документ, който може да се 
развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се 
условия. Това изисква постоянна дейност на всички заинтересовани участници и 
предполага създаването на добра организация и координация. 

V. Осигуряване на информация и публичност на стратегията. 

 Дейностите за реализация на стратегията ще се популяризират чрез 
електронния сайт на общината, общински и областни медии и социалните мрежи.  
 

 

 


