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Успех на новия вестник и на Димитър Ник-
ленов, който имам щастието да познавам 
лично! Казват, че времената се меняли и 
вестниците вече се заменяли от електрон-
ните медии. Аз мисля, че обективната исти-
на не се променя, а виртуалното не е нова-
та реалност!
    Николай Диков

На добър час на новия общински вестник на град Мъг-
лиж! Просперитетът на един град винаги се дължи на 
сърцатите му хора. Пожелавам сърцатост на екипа и 
много добри новини за това китно градче с богата исто-
рия, интересно настояще и многообещаващо бъдеще. 

 Успех!
        Сърдечно
    Светлана Дичева, 
  журналист в програма Хоризонт на БНР

Община Мъглиж подписа договор за изпълнение 
на проект за „Подпомагане на хората от най-соци-
ално уязвимите слоеве на населението в условия-
та на COVID-19”. По него  ще бъдат трудово акти-
вирани над 70 безработни лица, а 35 ще започнат 
работа при минимална работна заплата. Ще се 
даде възможност по проекта да се извършва пе-
риодична дезинфекция на обществените площи, с 
което да се предотврати разпространението К-19 
и други трансмисивни инфекции.

Кметът на Община Мъглиж подписа първите 
договори на потребители на новата социална 
на услуга „асистентска подкрепа“.

Двеста години ОУ „Христо Ботев“ – Мъглиж

Първи поетични празници Мъглиж, 2021 г.

ПРИЯТЕЛИ НИ ПОЗДРАВЯВАТ:
ОБЩИНА МЪГЛИЖ 

ПОДПОМАГА 
СОЦИАЛНО УЯЗВИМИ 

ГРАЖДАНИ

ОБЩИНА МЪГЛИЖ 
С ГРИЖА КЪМ ХОРАТА

Социалната политика на Община Мъглиж е насочена 
към подобряване качеството на живот и създаване на бла-
гоприятни условия за реализация на нейните граждани.

От началото на мандата на Кмета на Община Мъглиж 
д-р Душо Гавазов, Общината активно показва, че е анга-
жирана и последователна в действията си по отношение 
нуждите и потребностите на децата, хората с увреждания, 
пенсионерите, уязвимите етнически групи и гражданите в 
риск.

Приоритети на социалната политика на Община Мъг-
лиж са:

* развитието на социалните услуги в общността;
* подкрепа и помощ на деца и младежи в риск и техните 

семейства;
* развитие на алтернативни форма за отглеждане на 

деца в риск;
* подобряване условията на живот и повишаване качест-

вото на предоставяните услуги в за деца и възрастни;
* осигуряване на равен достъп до социалните услуги на 

хората от отдалечените населени места на територията на 
общината;

* създаване на условия за социално включване и про-
веждане на активен живот на хората с увреждания, въз-
растни и самотни хора;

* осигуряване на заетост на уязвими групи чрез Нацио-
нални и други програми;

* подобряване професионалните умения на специали-
стите в социалната сфера, чрез обучения, квалификации, 
обмяна на опит и добри практики;

Социалните услуги са дейности, които подпомагат и раз-
ширяват възможностите на хората от общината да водят 
самостоятелен начин на живот. На територията на Общи-
на Мъглиж са разкрити и функционират различни социал-
ни услуги, предоставяни в общността, насочени към деца 
и семейства, възрастни хора и лица с увреждания. Част 
от тях са делегирани от държавата дейности, други се ре-
ализират с общински средства, останалите по проекти и 
програми.

1. Домашен социален патронаж  е комплекс от социал-
ни услуги, предоставяни по домовете, свързани с достав-
ка на храна, подпомагане поддържане на личната хигие-
на и на хигиената в жилищните помещения, обитавани от 
ползвателя, съдействие за снабдяване с необходимите 
технически помощни средства при лица с увреждания, би-
тови услуги и др. Услугата е мобилна и се предоставя във 
всички населени места на Община Мъглиж, кaто включва 
доставка на храна на потребителите по домовете. До ме-
сец април 2021 г. услугата е предоставена на външен из-
пълнител, а към момента се изпълнява от Община Мъглиж.  
благодарение на която средно месечно на 55 потребители 
от град Мъглиж и населените места от общината се осигу-
рява топла и питателна храна всеки ден. 

- Д-р Гавазов, кои са приоритетите на Об-
щина Мъглиж?

- Основен приоритет на Общината е инфраструктура-
та - не само улична и пътна, а образователна, социална и 
здравна. Що се отнася до улична и пътна инфраструктура 
акцентът ще бъде поставен точно тук. Продължаваме с ре-
ализирането на проекта за изграждане на водопроводна 
мрежа с последващо асфалтиране на съответните улици в 
с. Ягода. Последно бяха асфалтирани три улици с напъл-
но променен водопровод. От края на миналата година е 
завършен успешно проектът и напълно разплатен по Про-
грама за развитие на селските райони  Държавен фонд 
„Земеделие“, като изцяло се рехабилитира  ул. „Генерал 
Гурко“ както и и ул.„1-ви май“ в град Мъглиж. Предстои да 
се асфалтира цялото ляво платно на улица 9 септември 
в с. Дъбово, също по Програма за развитие на селските 
райони към МИГ /Местна инициативна група/ Мъглиж – 
Казанлък – Гурково. Предстои да започне асфалтиране на 
голяма част от улиците в село Тулово, в  ромската махала 
в гр. Мъглиж и остатъка от улица „9-ти септември“ в с. Дъ-
бово със средства, които се очакват като целева субсидия 
от държавата, чрез Министерство на регионалното разви-
тие и благоустройството. 

По отношение на здравната инфраструктура, която 
е изключително важна за нашата община, тъй като за 
всички е  ясно и известен факта че липсва общинска 
болница много важна инвестиция ще бъде изграждане-
то на нов,съвременен филиал по спешна медицинска 

помощ, което ще доведе до изграждане на нова сграда, 
т.е подобряване на материално техническата база, но 
ще бъдат закупени и нови линейки и ще се даде най-ве-
роятно възможност да се попълни и липсващият спе-
циализиран персонал. За никого не е тайна, че линейки-
те са изключително морално остарели, има недостиг на  
лекари и фелдшери и също така не е тайна, че Общин-
ска администрация с каквото може помага -. например, 
че успяхме с решение на Общински съвет Мъглиж да 
дарим GPS-и за линейките. 

Ще се продължи работата по социалната инфраструк-
тура, т. е. реконструкцията на пенсионерските клубове, 
които не са реконструирани и не на последно място 
искам да обърна внимание на образователната инфра-
структура, като тука включвам и народните читалища 
функциониращи на територията на общината. Въпрос на 
предполагам на седмици е да се одобри напълно проек-
тът за пълна реконструкция на покривно и подпокривно 
пространство на НЧ „Пробуда-1869“ в гр. Мъглиж. Оце-
нителният доклад на Държавен фонд земеделие е готов. 
Приет е без забележки, така че е въъпрос на техноло-
гично време да се подпише договор между Община Мъг-
лииж , Местната инициативна група и Държавен фонд 
земеделие. Това ще даде възможност най-голямото чи-
талище в общината, което през 2019 година отпразнува 
подобаващо своя 150 годишен юбилей, да има сграда, 
такава каквато да отговаря на предизвикателствата на 
нашето време. Ще се продължи с реконструиране на ДГ 
„Камбанка“ гр. Мъглиж. В момента текат строително ре-
монтни дейности по цялостна реконструкция на покрив-
но пространство. До дни се очаква да има избран из-
пълнител по процедурата за пристрояване на две нови 
групи за деца на 4 - годишна възраст. Започнаха стро-
ително ремонтните дейности по цялостна реконструк-
ция на южната и източната част на оградата на ПГСС 
„Гео Милев“ гр. Мъглиж. Всичко това се случва с целеви 
средства от МОН, във времето през което г-н Красимир 
Вълчев беше принципал на това министерство.
- Какво се прави за спокойната среда за жи-

телите и гостите на град Мъглиж?

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Д-Р ДУШО ГАВАЗОВ: 

С РАБОТА ЩЕ ПОДОБРИМ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ

Д-р Душо Гавазов е новият кмет на община Мъглиж. Той спе-
чели частичните местни избори на 28 февруари 2021 година с 
58.99% още на първия тур.  Гласуваха 50% от избирателите 
в общината. Роден е през 1969 г. в Стара Загора. Завършил е 
„Медицина“ в Тракийски университет. Работил е като лекар 
ординатор в отделение „Уши, нос, гърло“ в Университетска 
болница – Стара Загора и в Специализираната болница по пнев-
мо-фтизиатрични заболявания. От 11.11.2011 г. до 28.02.2021 г. е 
Заместник-Кмет на Община Мъглиж. Семеен, с две деца.

Продължава на стр.2
Продължава на стр.6
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В края на месец май Кметът на Община Мъг-
лиж д-р Душо Гавазов подписа първите договори 
със 7 /седем/ „Домашни санитари“, които ще об-
служват 15 /петнадесет/ потребители, във връз-
ка с предоставянето на новата  специализирана 
социална услуга – “Асистентска подкрепа”, която 
е държавна делегирана дейност и включва еже-
дневна почасова подкрепа за определени целе-

ви групи.  
Съгласно Закона за социалните услуги от 

„Асистентската подкрепа“ могат да се възполз-
ват следните целеви групи:

- лица в над трудоспособна възраст в невъз-
можност за самообслужване, които нямат опре-
делена по съответния ред степен на намалена 
работоспособност;

- деца с трайни увреждания и пълнолетни лица 
с трайни увреждания с определена чужда по-
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Празниците по 
случай 200 годишния 
юбилей на нашето учи-
лище завършиха с тър-
жествено честване на 
патронния празник-2 
юни. Учениците и учи-
телите изнесоха не-
забравим спектакъл с 
участието на танцови-
те състави и вокалните 
групи. Поканени бяха 
учители-ветерани, 
директори на учебни 
заведения и свързани 
с просветата ръко-
водители от община 
Мъглиж. Присъстваха 
родители и обществе-
ници.

Тържеството за-
почна с вдигане на 
националния флаг и слово на Ди-
ректора. Покрай танците имаше 
и награди за призьорите в пред-
варително обявените конкурси за 
есе „Аз обичам моето училище“, 
за  рецитация „С Ботев в сърце-
то“ и за рисунки „Ботев през мо-
ите очи“. 

Награди получиха и победители-
те в училищната спартакиада по 
лека атлетика и футбол.

Децата се представиха отлич-
но – танцуваха, пяха и играха. 
Настроението им се предаде на 
всички. Изпълненията предизвик-

На 17 юли 2021 г. в град Мъглиж, под патронажа 
на Кмета на Община Мъглиж д-р Душо Гавазов, ще 
се проведе пети Национален фестивал на етносите 
„Еднакви в различното“. Организатор на фестива-
ла е НЧ „Пробуда – 1869“. Началото на фестивала 
е поставено през 2016 година. Фестивалът се про-
вежда на открита сцена на площад „ 3-ти март“.
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- От години има разработена работна Карта с ОДМВР 

Стара Загора  и с местния полицейски участък, в която 
са набелязани основните принципи  за съвместна рабо-
та на Общинска администрация с органите на МВР, за 
да се гарантира безопасността на жителите и гостите на 
община Мъглиж. Една от основните, и може би най-де-
ликатни функции на Общината, е да изгради като начало 
мрежа от видео наблюдения поне в централните части 
на общинския център и на останалите населени места . 
В момента трябва да кажа, че в центъра на град Мъглиж 
има изградено видео наблюдение, такова съществува и 
в ПГСС „Гео Милев“ и в Спортния комплекс. Може би, 
като слабост се отчита не добрата работа във всичките 
аспекти на Общинска администрация с Виваком. Това 
е мобилният оператор, който е спечелил обществената 
поръчка за доставка на мобилни услуги на територията 
на общината. Липсата на прецизност в тези отношения 
понякога води до невъзможност за регистриране на за-
писите от видеокамерите. На работна среща от 8 юни 
с представители на местния Полицейски участък и Ре-
гионалния представител на Виваком се стигна до едино-
душното решение и становище, в най-кратки срокове – не 
повече от 15 дни, да се отстранят абсолютно всички не-
редности и с наличното видео наблюдение, което имаме 
на територията на общинския център, то да бъде изнесе-
но към местния  Полицейски участък в град Мъглиж. Що 
се отнася до вандализма и посегателствата върху голяма 
част от новите придобивки, на които жителите на община 
Мъглиж би следвало да се радват, там вече до голяма сте-
пен опира и до самосъзнание и до възпитание на самите 
жители на общината защото ето пресен е случаят с ново 
изградената детска площадка в парк „Септемвриеца“, 
която само за броени часове беше превърната в сметище. 
Ще се продължи поетапното изграждане на видео наблю-
дение и в останалите населени места и в периферията на 
общинския център, което е единствена възможна превен-
ция срещу закононарушителите. 
- Какво се прави за инфраструктурното разви-

тие на града?
- Макар и в условията на служебен кабинет за хора-

та, които имат представа от политика и от местно са-
моуправление и местна администрация е ясно, че при 
служебно правителство общо взето възможностите за 
действие на общините не са големи, в община Мъглиж 
продължават да се реализират доста сериозни инфра-
структурни проекти. Това е резултат от добрата работа 
на Общинска администрация през последните месеци, 
защото далеч преди идването на власт на служебното 
правителство средствата за тези проекти бяха осигуре-
ни. Изгражда се предпазна ограда около ромския квар-
тал „Свобода„. Западната част вече е готова, остава да 

се направи източната и южната. Общата дължина на 
оградата е около един километър. Става въпрос за една 
естетична и функционална ограда, чиято единствена 
функция е да предпазва жителите на квартала от неже-
лани последици. За никого не е тайна излизането на без-
стопанствени животни, излизането на безпризорни деца 
на подбалканския път, както и честите пътно транспортни 
произшествия, които доведоха до наименуването на този 
пътен участък, като „участък на смъртта“. Продължава се 
с работата и преминаването към създаване на енергийно 
независими сгради на територията на общината. Четири 
фотоволтаични парка се изграждат, една хибридна фото-
волтаична централа до 30 киловата , ситуирана върху по-
крива на сградата на Общинска администрация Мъглиж и 
още три обикновени фотоволтаини централи също до 30 
киловата, ситуирани върху покрива на ДГ „Камбанка“ и 
спортен комплекс гр. Мъглиж, както и върху покрива на 
читалището в с. Юлиево.

Продължава  с усилени темпове цялостната рестав-
рация и реконструкция на банския комплекс в с. Ягода. 
Ако всичко върви нормално лятото на 2021 година този 
комплекс трябва да заработи, като подчертавам това 
включва и пълно благоустрояване на прилежащия парк 
с големина около 5 декара. В момента сме в процес на 
провеждане на обществена поръчка за избор на изпъл-
нител на цялостна подмяна на водопроводната мрежа - 
близо 12 км в село Юлиево, като стойността на проекта 
е около  2 600 000 лв. с ДДС. Също така се работи много 
активно по одобряване на първия етап от така нарече-
ния „воден цикъл“, който включва изграждане на ПСОВ 
/пречиствателна станция на отпадни води/, довеждащ 
колектор , водопроводна и канализационна мрежа в 
общинския център гр. Мъглиж, както и в с. Тулово. Това 
може би ще бъде най – голямата инвестиция на тери-
торията на общината в близките сто години, която ще 
може да се осъществи. Наред с всичко това се правят 
от собствения бюджет и доста други добри неща за жи-
телите на община Мъглиж. Предстои през местната ини-
циативна група Мъглиж – Казанлък – Гурково да се бла-
гоустрои площадчето пред ЦКБ, както и да се реновира 
старият парк на улица „Цар Симеон Велики“. Също така 
до 20 дни ще бъде готова и зоната за рекреация и отдих, 
която е ситуирана на север от Спортния комплекс.
- Напоследък Мъглиж е едно предпочитано 

място за живеене, не само заради чистия въздух. 
Визията е едно от главните неща, които привли-
чат новонастаняващите се. Какви са насоките за 
бъдещото и развитие?

- Особено в условията на COVID – 19 пандемия Мъг-
лиж стана изключително предпочитано място. По данни 
на ГРАО само през последната година може би в цялата 
община има над 350 ново регистрирани жители. Това са 

хора, които са избрали нашата община, като предпочи-
тано за живеене място. Най-вероятно това се обуславя от 
добрите противоепидемични мерки, които Общинска ад-
министрация в сенергизъм с отговорните за това инсти-
туции въведоха в общината. Също така условията, които 
се създават по дезинфекция и дезинсекция, особено в 
обществените публични площи и места, но не на последно 
място, даже бих казал и на първо  място това е чистият 
въздух на общината. Може би за някои е тайна, за други 
не, че община Мъглиж е в първата десятка на общините в 
България с най-чист въздух. Както географското разполо-
жение на самата община така и липсата на сериозни про-
мишлени предприятия на територията на общината дават 
възможност все още въздухът и добрата природа да бъдат 
сравнително съхранени. Смятам обаче, че освен чистият 
въздух сериозната работа по различни инфраструктурни 
проекти, както и облагородяването на региона също съз-
дава предпоставки за това Мъглиж и населените места 
около него да стават все по-желани, като място за отдих и 
за постоянно живеене. Ето например сериозно впечатле-
ние прави ръстът на  цените на имотите в с. Ягода. Както 
е известно през последните две години в село Ягода бяха 
инвестирани доста финансови средства, както за подмя-
на на водопровод и за асфалтиране на основни улични 
артерии, сега в момента  за реконструкция и реставрация 
на банския комплекс в с. Ягода. Има новоизградени спа 
комплекси на територията на населеното място и всичко 
това в съвкупност повишава интереса и на туристи, и на 
гости, и разбира се на хора, които предпочитат Ягода за 
място за живеене. Не бива да омаловажаваме и факта, че 
отстоянието на  Мъглиж от областния град Стара Загора 
не е голямо – 26 км, а от Казанлък е около 11 км, така че 
в съвкупност всички тези фактори оказват влияние върху 
желанието на доста хора да изберат Мъглиж за място за 
живеене.      
  Интервюто взе: Ваня Желязкова

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Д-Р ДУШО ГАВАЗОВ: С РАБОТА ЩЕ ПОДОБРИМ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ

„ЕДНАКВИ В РАЗЛИЧНОТО“
ПЕТИ  НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ЕТНОСИТЕ

МЪГЛИЖ 2021
ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

ПРЕДСТОЯЩО СЪБИТИЕ

ДВЕСТА ГОДИНИ 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

„ХРИСТО БОТЕВ“ – МЪГЛИЖ

ваха сълзи на радост в очите на 
учителите и гостите. 

В заключителното изпълнение 
на песента „Училище, любимо 
наше“ се включиха и учители, и 
гости. За финал в небето полетя-
ха балони с цветовете на българ-
ския флаг и гълъби, символи на 
свободния дух. 

Милена Челебиева
Директор на 

Основно училище 
„Христо Ботев“ 

гр. Мъглиж

мощ, които не ползват асистентска подкрепа, 
помощ за осигуряване на асистентска подкрепа 
или, за които не се получава помощ за грижа в 
домашна среда по реда на друг закон.

„Възрастни хора в над трудоспособна възраст” 
са лица, навършили определената в чл. 68, ал. 1 
- 3 от Кодекса за социално осигуряване възраст 
за придобиване право на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст, а „лица в невъзможност за само-
обслужване“ са лица, които не могат самостоя-
телно да задоволяват своите ежедневни потреб-
ности от битов характер (пазаруване, приготвяне 
на храна, хранене, поддържане на лична хигиена 
и хигиена на дома), осъществяване на социални 
контакти и включване в живота на общността. 

Асистентската подкрепа се предоставя от лица,  
назначени на длъжност „Домашен санитар“, в 
зависимост от личните нужди на потребителите, 
като не се ограничава само до тяхната домашна 
среда. 

Максималната продължителност за ползване 
на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от 
един потребител е до 4 часа дневно, всеки рабо-
тен ден, съобразно изготвената предварителна 
оценка на потребностите и последващите инди-
видуална оценка на потребностите, индивиду-
ален план за подкрепа и сключения договор за 
ползване на услугата. При невъзможност да се 
предостави социалната услуга на всички жела-
ещи поради достигнат максимален брой на по-
требителите, кандидатите се включват в списък 
на чакащите за ползването и. Осигуряването на 
услугата за лицата, включени в списъка, ще става 
съгласно поредността на вписване.

Община Мъглиж продължава приема на доку-
менти за ползване на специализираната социал-
на услуга „Асистентска подкрепа“. 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ ПОДПИСА 
ПЪРВИТЕ ДОГОВОРИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА НОВАТА 

СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“
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През 2017 година по инициатива на секретаря на НЧ 
„Пробуда – 1869“ гр.Мъглиж Ваня Желязкова 24 май за 
пръв път се чества в самия ден, с участие на училищата 
от община Мъглиж. Ръководството на Община Мъглиж 
безрезервно подкрепя идеята. Честването на празника 
по този начин се превърна в традиция, която продължа-
ва и до днес. Цялостната организацията на провежда-
не на събитието тази година бе на много високо ниво, 
благодарение на която 24 май се превърна в истински 
празник, в който признание и почит за своята работа 
получиха настоящи и бивши учители, читалищните дей-
ци и отлични и изявени ученици. 

Поздравителни адреси получиха директорите и слу-
жителите на: ДГ „Първи юни“ с. Ягода, ДГ „Здравец“ 
с. Ветрен, ДГ „Детелина“ с. Дъбово, ДГ „Камбанка“ гр. 
Мъглиж. Малките възпитаници от ДГ „Камбанка“ изля-
зоха на сцената и с онова неповторимо детско излъч-
ване поднесоха своя поздрав към всички присъстващи. 
Поздравителни адреси бяха връчени  на директорите и 
учителите от  ЦСОП гр. Мъглиж, ПГСС „Гео Милев“ гр. 
Мъглиж, НУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Зимница, ОУ 
„Христо Ботев“ гр. Мъглиж, ДГ „Камбанка“ гр. Мъглиж, 
ОУ „Христо Смирненски“ с. Тулово и ОУ „Христо Ботев“ 
с. Ягода, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Ветрен, ОУ 
„Св. Св. Кирил и Методий“ с. Дъбово, ОУ „Христо Бо-
тев“ с.Ягода. От културните дейци поздравителен адрес 
получиха НЧ „Пробуда-1869“ гр. Мъглиж, НЧ „Заря-1905 
г.“ с. Тулово, НЧ „Гео Милев 1926 г.“ с. Ягода, НЧ „Васил 
Левски 1942 г.“ с. Борущица, НЧ „Развитие с. Дъбово, НЧ 
„Народна просвета“ с. Юлиево, НЧ „ Напредък 1902“ с. 
Зимница, НЧ „ Наука“ с. Шаново.

Педагогическите съвети на училищата излъчиха  изя-
вени учители. Кметът на Община Мъглиж д-р Душо Гава-
зов връчи плакет „Изявен учител“ и грамота на Николай 
Тодоров Кънев – старши учител по професионална под-
готовка в ПГСС „Гео Милев“ гр. Мъглиж, Иван Тодоров 
Барев – старши учител ЦСОП гр. Мъглиж, Валентина 
Делчева Желева учител начален етап НУ „Св. Паисий 
Хилендарски“ с. Зимница, Анелия Йорданова Атанасче-
ва  учител ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Ветрен, Ани-
та Вълчева – учител ОУ „Христо Смирненски“ с. Тулово, 
Емил Сашев Стефанов – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 
с. Дъбово, Диана Теберова – ОУ „Христо Ботев“ гр. Мъг-
лиж, Мария Янкова Славова  – ОУ „Христо Ботев“ с. Яго-
да. За най-дълъг професионален стаж грамота заслужил 
учители плакет получи Въчка Иванова Стефанова от ДГ 
„Детелина“ с. Дъбово. 

През 2017 г. се учреди престижната награда „Ку-
пата на кмета“, която се връчва на деца – изявени 
таланти, спечелили призови места в национални и 
международни състезания в областта на науката, 
културата и спорта. За 2021 г., специално изработе-
ния плакет, заедно с предметна награда бе връчен 
на ВАНЬО ИВАЙЛОВ БАРАКОВ 1 КЛАС – ОУ „СВ.
СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. ДЪБОВО, ЗАЕЛ 1-ВО 
МЯСТО В 24 НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ВЕСЕЛА 
ДЕТСКА РИСУНКА В РАМКИТЕ НА ЧУДОМИРОВИ 
ПРАЗНИЦИ КАЗАНЛЪК, ВЕСКО МИТЕВ -  ОУ „ХРИС-
ТО БОТЕВ“ ГР. МЪГЛИЖ- републикански шампион 
на ММЕ  в категория 57 кг и УЧЕНИЦИТЕ от ПГСС 
„Гео Милев“ гр. Мъглиж, спечелили второ отборно 
място в Национално състезание „Млад -  Фермер“ 
- Регионален кръг  гр.Свиленград  - Генчо Иванов 
Генчев- 9 а клас -  модул Механизация на селското 
стопанство, Камелия Бисерова Димитрова - 9 в клас 
- модул Растениевъдство и Наташа Бисерова Дими-
трова - 9 в клас - модул Животновъдство.

По случай Празника на град Мъглиж – Цветница, през 
месец април Община Мъглиж  и Местната комисия за 
борба срещу противообществените прояви на малолет-
ните и непълнолетните обявиха Конкурс за разказ, пре-
дание, стихотворение, песен или картичка, посветени 
на красивите пролетни празници Лазаровден и Цветни-
ца.   В конкурса бяха допуснати до участие  всички деца, 
на възраст от 6 до 14 години,   живеещи на територията 
на Община Мъглиж.

Децата се състезаваха  в  направленията „Литера-
турно творчество” за  разказ, предание, стихотворение 
или песен по темата и „Изобразително изкуство” - за 
изработване на  картичка с техника по избор- акварел, 
темперни бои, пастели, графика, молив, туш, колаж. 
Представени бяха 120 творби от основните училища в 
гр. Мъглиж и в селата Тулово, Дъбово, Ветрен както и 
ЦСОП - Мъглиж , между които и 3 колективни участия 
– красиво изработени пролетни пана по  различни изоб-
разителни техники. 

Пъстротата на багрите и посланията, които носеха 
творбите показаха, че избраната тематика за цветята, 
красотата в природата и магията на  пролетните праз-
ници  е докоснала детските сърчица. Вдъхновила е 
малките творци да покажат своята искреност, любов и 
възхита от красивите пролетни цветя, вплетени в бъл-
гарските  традиции и обичаи.

Компетентното жури бе затруднено от  многообразие-
то от идеи  и креативни техники на изпълнение и извър-
ши  следното класиране:

Специалната  награда на Кмета на Община Мъглиж 
д-р Душо Гавазов получава  Катя Алексиева – пети клас, 
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Ветрен

24-ТИ МАЙ В ОБЩИНА МЪГЛИЖ
Категория „Литературно творчество”

Първо място –  Първи „А” клас, ОУ „Христо Ботев” гр. 
Мъглиж 

Второ място – Мария Йорданова – четвърти „А” клас, 
ОУ „Христо Ботев” гр. Мъглиж

Трето място – Асен Асенов – шести „А” клас ,ОУ „Хрис-
то Ботев” гр. Мъглиж

Категория „Изобразително изкуство”

Първо място-  Петя Дончева-  шести клас , ОУ „Св. Св. 
Кирил и Методий” с. Ветрен и Асен Асенов –пети клас,  
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Ветрен

Второ място – Ралица Миткова  –трети  клас, ОУ „Св. 
Св. Кирил и Методий” с.Дъбово  и Магдалена Танева – 
първи клас , ОУ „Христо Ботев” гр. Мъглиж

Трето място – Андриана Атанасова – шести клас  ,ОУ 
„Христо Смирненски” с. Тулово и Веселина Алексиева – 
четвърти клас , ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Ветрен

Всички получиха подаръци от Кмета на Община Мъг-
лиж д-р Душо Гавазов.

ЗА ПОСТИГНАТ ОТЛИЧЕН УСПЕХ  КМЕТЪТ НА 
ОБЩИНА МЪГЛИЖ  ВРЪЧИ ПОХВАЛНА ГРАМОТА 

И ПОДАРЪК НА СЛЕДНИТЕ УЧЕНИЦИ:
НУ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ„ С. ЗИМНИЦА

I клас
1. ДОНА  М.  ДИМИТРОВА
2. ЕМИЛИЯ  Н.   ЕМИЛОВА
3. ИЛАРИОН  С.  ИЛАРИОНОВ
4. КАТЯ  А. ИЛИЕВА  
5. СТИВ  Ф.  СТЕФАНОВ

II клас
1. Божидар Христов Енев
2. Дачка Христова Стефанова
3. Виолета Божидарова Юлиянова
4. Фана Асенова Аньова
5. Лилян Ивелинов Минчев
6. Боряна Данчев Богданова
7. Антоанета Асенова Атанасова
8. Атанас Лидиев Рашев

III клас
1. Диан Митков Русев
2. Цветелина Златкова Златева
3. Микаела Ивелинова Валентинова
4. Златка Ивайлова Илиева
5. Ганчо Янков Ганчев
6. Ивана Мирославова Илиева

IV клас
1. Минка Емилова Антонова
2. Стоян Игнатов Красимиров
3. Радко Енчев Русев

ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. ДЪБОВО
Отлични ученици:
Елеонора Николаева Дерменджиева - 1.клас
Георги Ивайлов Бараков - 1. клас
Ваньо Ивайлов Бараков - 1. клас
Димитър Неделчев Пенчев - 1. клас
Виктория Стоянова Карастоянова - 2. клас
Сарая Аннова Асенова - 2. клас
Даяна Тодорова Николова - 2.клас
Калоян Симеонов Венков - 2. клас
Ралица Делчева Миткова - 3.клас
Халев Алексиев Емилов - 4. клас
Надя Ахмед - 6. Клас

ОУ „Христо Смирненски“ с.Тулово

1. Лальо Боянов Антонов – I клас
2. Калоян Николов Цонев –II клас
3. Минка Лалева Огнянова – II клас
4. Магдалена Женева Ивова – IVклас
5. Мария Стоянова Колева – VI клас
6. Стефан Анев Михайлов – V клас
7. Слави Андреев Йоргов – V клас
8. Ангелина Юриева Коцева – V клас
9. Николай Цветомиров Христов – III клас
10. Павлин Методиев Трифонов -  III клас

ОУ „Христо Ботев“ с.Ягода

І клас:  
1. Анета  Христинова Чолакова
 2. Виолета Бисерова Алдинова
 3. Мерт Миленов Димитров

ІІ клас: 
1. Божидар Нинов Василев
 2. Георги Росенов Иванов 
 3. Димитър Николаев Терзиев
 4. Красимир Михайлов Йорданов 

 5. Милена Димитрова Иванова

ІІІ клас:
1. Виктор Георгиев
 2. Елеонора Стефанова Радославова
 3. Стефан Илиев Асенов
 4. Юлиян Атанасов Юлиянов

ІV клас: 
1. Ангел Николов
 2. Минка Йорданова
 3. Райна Симеонова Орлинова
 4. Ралица Иванова Иванова
 5. Светла Чолакова

V клас: 
1. Камелия Юлиянова Стоянова
 2. Милен Устов
 3. Надежда Мирославова Стоянова
 4. Николета Ганчева

VІ клас: 
1. Васил Христов Василев
 2. Гергана Василева Иванова

VІІ клас: 
   1. Ванеса Антонова Радославова
    2. Петрана Стефкова Донкова

ОУ “ ХРИСТО БОТЕВ “ ГРАД МЪГЛИЖ

ОТЛИЧНИ УЧЕНИЦИ    
1 клас
1. Христина Пламенова Иванова
2. Стефан Матев Гошев
3. Слави Ангелов Славов
4. Георги Минчев Минчев
5. Матю Стефков Илиев

2 клас
1.Златина Сашева Иванова
2. Катя Веселинова Лазарова
3 клас
1. Стефан Димитров Илиев
2. Мария Митева Йовчева
3. Данка Христова Йорданова
4 клас
1.Люцкан Андреев Седефов
2. Данка Илиева Иванчева
5 клас
1. Иван Пламенов Иванов
2. Владимира Тенева Ченгеньова
6 клас
1. Влади Юлианов Божков
2. Йордан Атанасов Йорданов
3. Денко Ангелов Денков
4. Асен Христов Асенов
7 клас
1. Димитър Костов Христов
2. Ангелина Данаилова Ангелова
3. Атанас Василев Спиров

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Ветрен

ОТЛИЧНИ УЧЕНИЦИ 

1. Пламен Дамянов Емилов – 1 клас
2. Русияна Красимирова Димова –  1 клас
3. Марияна Минкова Алексиева – 1 клас 
4. Жана Божидарова Емилова – 2 клас
5. Султанка Юлиянова Иванова – 2 клас
6. Султана Росанова Денева – 2 клас
7. Божидар Минков Алексиев – 3 клас
8. Фана Мариянова Георгиева – 3 клас
9. Ниделин Ганев Димитров – 4 клас
10. Йорданка Маринова Станева – 4 клас
11. Юлиан Юлианов Юлианов – 4 клас
12. Зинка Симеонова Юлианова – 5 клас
13. Катя Божанова Алексиева – 5 клас
14. Станислав Радостинов Стоянов – 5 клас
15. Мирка Иванова Пламенова – 5 клас
16. Елисавета Данаилова Минчева – 5 клас
17. Райна Илиева Данчева – 5 клас
18. Тодорка Донкова Йорданова –6 клас
19. Стефка Дианова Минева- 6 клас
20. Емил Иванов Емилов – 6 клас
21. Георги Ганчев Карагьозов – 6 клас
22. Костадина Красимирова Димова – 6 клас
23. Руси Димитров Борисов – 7 клас
24. Донка Господинова Христова – 7 клас
25. Фантония Данчева Богданова – 7 клас
26. Анка Георгиева Огнянова – 7 клас
Представители  от всички училища се изявиха на сце-

ната и допринесоха за доброто настроение в празнич-
ния ден със своите стихове, песни и танци.

Учителите пенсионери, които бяха поканени и присъст-
ваха на празника получиха признателно удостоверени и 
цвете от Кметана Община Мъглиж д-р Душо Гавазов. 

Материалът изготви: Ваня Желязкова



ХРИСТО МУХТАНОВ

Христо Мухтанов е роден на 10.09.1991 г. Из-
раства в гр. Лясковец, завършва гимназия във 
Велико Търново, а впоследствие магистратура в 
УНСС. Първите му литературни публикации са от 
гимназиалните години. Има отличия в младежкия 
конкурс „Веселин Ханчев“, в студентския „Боян 
Пенев“, както и в пловдивския конкурс за поезия 
„Добромир Тонев“. Първата му стихосбирка „Оп-
ити за еволюция“ излиза през 2017 г., като пече-
ли съпътстваща награда на конкурса за дебютна 
литература „Южна пролет“. Втората му книга – 
„Триада“ се появява в края на 2019 г. Негови тек-
стове могат да бъдат прочетени в онлайн изданията „Кръстопът“, „Кадър 25“, в „Ли-
тературен вестник“ и др. 

трябваше да си тръгнеш, когато беше време и планетите
се бяха подредили, числата посочили, нумерологията,
астрологията и всички езотерики водеха
към клуба, трябваше да си тръгнеш тогава,
щеше да останеш в общата история на имената,
щяхме да бъдем завинаги заедно:
всяко нещо има своето време и място,
историята не се подрежда така два пъти –
сега тежестта на света не убива, не може
да те нарани, само привързва крайниците
и вече няма как да стигнеш доникъде. 

 КРИСТИНА КУНЕВА

Кристина Кунева е родена в гр. Стара Загора. 
Завършва гимназия с хуманитарен профил в гр. 
Провадия и Икономически университет в гр. Ва-
рна, специалност „МИО“. 

Живее и работи в Лондон.
Съосновател е на Литературен клуб към ИУ – Ва-

рна, а по-късно става част от екипа на портала 
за изкуство „Литературни бесилки”. През 2017г. 
е част от школа за литература и хуманистика 
„Глоси”. Член е на движение „Световни поети”, Чили.

Нейни творби са публикувани в литературен 
сборник „Пробуждане” („Наука и икономика”, 2011), 
в антология „Литературни бесилки” („Сиела”, 

2014) и в „Зоната“ – антология за съвременна българска поезия („АРС”, 2017), както и 
в различни мултиезични антологии и онлайн издания.  

През 2020-та година нейна творба е избрана за пилотен текст на културната про-
грама на галерия “PEER” в Лондон, изследваща как културната и индивидуална иден-
тичност сформират и влияят на езика.

ЛОНДОН
където нощем дилън томас хапе прасците на белите си музи,
денем карантиненото небе кипи от живот –
гарвани и гларуси летят в отрицателното море,
в не-морето нагоре от хоризонта
лондон,
където кротко пускам музика за слона в стаята
той никога не забравя,
затова му подбирам най-деликатните звуци –
един стъклен тайк с червен ореол свобода около челото,
побран в апартамент на бърдет роуд,
твърде голям, за да може да скочи от прозореца
и все пак има някаква велика синхроничност в това
бавно кървя, орхидеята бавно цъфти
ям филия с лютеница и очаквам луната в рамката на прозореца
и дано да не видя самолет
във време на световна карантина,
бих умряла от любопитство да разбера
къде отиват пътниците му
наистина ли животът продължава
непоносимата шега на битието –
ние имаме срок на годност
по-кратък от въпросите
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Тази година за първи път 
ОБЩИНА МЪГЛИЖ 

НЧ  „ПРОБУДА 1869“– Мъглиж
КЛУБ „МЛАД ПИСАТЕЛ“ ПРИ НЧ „РОДИНА 1860“ – Стара Загора

организираха
ПЪРВИ  ПОЕТИЧНИ ПРАЗНИЦИ

под патронажа на Кмета д-р Душо Гавазов

В празниците взеха участие поетите талантливите български поети: Тони Телла-
лов -съставител и рецензент на сборника, в който бяха публикувани стиховете на 
Анна Лазарова, Христо Мухтанов, Ралица Красимирова, Айча Заралиева и. Георги 
Гаврилов. Гости на празниците бяха  и музикантите Карел Маринович и Кирил Коев.

                                                                                                                         Тони Теллалов
   
Ако поканиш няколко млади поети, да покажат своята поезия едновременно, едва ли 

ще се получи хармония. Причини – всякакви! Толкова са много – да се чуди човек, защо се 
правят сборници. Та те са обречени на нехармоничност по презумпция! 

Аз обаче се досещам за една единствена причина и тя не е от онези, казионните – да се дава 
път на младите, да се търсят повече трибуни, пътища на изкуството към хората и т.н.

Представете си едно село, пръкнало се някъде и някак си, най-вероятно в подножието 

на горист хълм и край река, заради наличието на прясна вода, дърва за огрев и строи-
телен материал. Живели в него сарачи, гъдулари, кюмюрджии, бирници. Живели евреи, 
татари, българи, турци, цигани, гагаузи. Живели хора всякакви, от далечни, по-далечни. 
Имало берекет, имало мор, но всички те градили дом и го обживявали – който както 
си знае и колкото може. Според чергата и обичая си. Идвали преселници. Идвали бежа-
нци. Всички правили същото – строили къщи без план и обща идея. Без някой, който да 
им говори за обща урбанистична визия. Строили още дюкяни и храмове, бани и пазари,  
мостове и калдъръми, а градецът растял, набъбвал. 

Един ден, далечен пътник изкачил хълма, избърсал потта и прахта от лицето си, по-
гледнал надолу по пътя и застинал. Пред него се плиснал градът – цветен, смел и живо-
писен. С криви улички и тесни сокаци. С площади и цветни градини, чешми и шадравани, 
край които са пръснали маси малки кафенета. Вървял пътникът по улиците и не спирал 
да цъка с език. Не след дълго, за добро или лошо, това цъкане набрало колосална мощ, 
защото дошли туристите.

Та така! Да помолиш няколко поети да покажат стиховете си едновременно, е като 
да дърпаш случайни струни на безкрайно стара арфа. Вероятно няма да получиш хармо-
ния, но ако стане, ти вече чуваш мелодия от меридианите на тази планета. И затова си 
струва да опитваш. Всеки път!

За мен е огромно удоволствие, че имах възможността да избера и помоля авторите в 
този сборник, да покажат едновременно своята поезия. Всеки от тях се откроява с пре-
красно собствено трептене, но съм убеден, че ще доловите и друга мелодия, прокраднала 
се между нотите, дошла неясно откъде. 

АННА ЛАЗАРОВА

Анна Лазарова е родена през 1993 г. в град Ве-
линград. Завършва специалност „Българска фи-
лология“ и магистратура „Литературознание“ в 
Софийския университет, като през 2017 г. ста-
ва Студент на годината в раздел „Хуманитарни 
науки“. Дебютната и стихосбирка „Вкъщи всички 
вечерят отделно“ излиза през 2016 г. като на-
града от Националния студентски литературен 
конкурс „Боян Пенев“ в Шумен и е отличена на 
конкурса за дебютна литература „Южна про-
лет“. Към днешна дата Анна е носител на над 15 награди в областта на литерату-
рата и културата. Нейни текстове са преведени на няколко езика и са поместени в 
редица онлайн и хартиени издания и антологии.

ПРИСПИВНА ПЕСЕН

Майка ми всяка нощ е на бдение
до ребрата на мойто легло.
Те едва се усещат в корема й,
но по тях се гадае за пол.
Тя отвън ги брои, аз отвътре,
но сънят си остава при стадото.
Помежду ни животът е плътен
и отсечен от костни параболи. 
Аз отвътре, тя вън ги брои
и съм два пъти мъж, три – жена.
Ако мама най-после заспи,
мога просто и аз да не знам.
- Хайде, идва денят, ще е хубав – 
тя люлее леглото щастлива.
И разбрах чак когато се будех – 
не аз нея, тя мен е приспивала.

АЙЧА ЗАРАЛИЕВА

Айча Заралиева е родена на 1. Април 1986 в Търговище. 
Поема по пътя на думите от ранна възраст. Включва 
се в творчески клуб „Фотони“, създаден през 2002г. в 
родния и град, където участва в поетични рецитали и 
спектакли, а стиховете и са отпечатани в многоброй-
ните сборници на клуба, включително и в последния съв-
местен проект на младите автори от града – сборни-
кът „Думи“, отпечатан през 2015г. 

Завършва медицина в МУ – София през 2011г., и здра-
вен мениджмънт през 2013г. в УНСС – София. През 
2016г. придобива специалност физикална и рехабилита-
ционна медицина. От 2017г. е асистент в Катедрата 

по физикална медицина и рехабилитация на МУ – София.
Автор е на стихосбирките „Пълнолуние“, издадена през 2013г, и „Спомени за ре-

циклиране“ (2018). Нейни текстове са отпечатвани в различни вестници, списания и 
сборници, както и в популярни онлайн издания.

***
понякога сънувам 
замръзналия залив
и плетениците от реки
и канали
и огромните площади 
и Невския проспект
държиш ме за ръка
на няколко милиметра 
разстояние
от себе си
което е толкова много
когато си влюбен
искаш да те обичам
както съм влюбена
в този град
в професията си
в уличния котарак
който живее в дома ми
и гордо наричам свой господар
искаш да ме приспиваш
както най-много обичам
нежно,
приласкана в прегръдките ти
докато ми четеш приказка
толкова си прекрасен 
но си принца на някоя друга

ПОКОЛЕНИЯ

пораснаха мечтите ни за деца
вече не бъркат с цяла ръка
в буркана със сладкото
и няма призраци под леглата им
случи се бавно но неочаквано
първо започнаха сами да се обличат
после се изучиха
и станаха конкретни
повярваха в каквото си решиха
заспиваха със собствени идеи
накрая и те замечтаха
за пътешествия и трибуни
за срещи
и за други по-добри
родители

***
Късогледството ми 
е елегантно оправдание
за страха
да погледна бъдещето
право в очите
и да се разберем 
веднъж и завинаги.

***
Светът май изобщо 
не е толкова голям,
щом от никъде 
не дебне спасение.
Само страх,
глад
политическа коректност
и обещание
за мъчителна смърт.
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ГЕОРГИ ГАВРИЛОВ

Георги Гаврилов е роден на 15 юни 1991 
г. в София. През 2014 г. успешно защитава 
бакалавърската си теза (по „Физика“) в СУ 
„Св. Климент Охридски”, а след това след-
ва магистратура по „Физика на Ядрото и 
Елементарните Частици”. 

Автор е на стихосбирките „Корабен 
дневник на книжната лодка” (2015), „Пие-
та” (2016), „Сините часове“ (2019), както 
и на една книга с поетични импресии по 
картини на Валентин Дишев. Негови ху-
дожествени и критически текстове се 
публикуват в Електронното списание за 
литература „Кръстопът”, „Литературен 
вестник”, в. „24 часа”, списанията „Щас-
тие”, „Море”, „Страница”, „Глоси” и др. 
Стихове на Георги Гаврилов са преведени 
на турски, испански и арабски. Носител 
е на множество национални литературни 
награди за литература.

Гаврилов е един от основателите на „Хралупата“ – пространство за литерату-
ра и култура в София (ул.Стефан Караджа 22). 

***

наистина едва ли има значение
дали ще е това или нещо друго
меланхолията ще остане същата
и звездните руини на душите ни
ще бъдат все тъй изоставени
на време което е чуждо

винаги покълва само почвата
в която сме посети
винаги узрява само плодът
на нашето погниване

но все ще бъде достатъчно
да заговорим за мечтите си
и да заспим без тях
 

НЕЛИ КИРИЛОВА

Нели Кирилова е редовен докто-
рант по „Българска литература 
след Освобождението“ във Вели-
котърновски университет „Св. св. 
Кирил и Методий“. Завършва спе-
циалност „Българска филология“ и 
магистратура „Литература и кул-
тура“ в същия университет. През 
2016 и 2017 г. е носител на втора 
награда в категория „Критика“ на 
Националния литературен конкурс 
„Боян Пенев“ (Шумен). През 2017 и 
2018 г. е сред номинираните авто-
ри за голямата наградата на „Ли-
тературен вестник“ и национален 
дарителски фонд „13 века България“ 
за литературна критика. Носител 
е на стипендия „Димитър Съселов“ 

– присъдена и от членовете на Академичния съвет на Великотърновския уни-
верситет. Носител е на национални награди за литература. Нейни авторски, 
художествени и критически текстове, се публикуват в алманах „Света гора“, 
„Балкански калейдоскоп“, „Протуберанси“, „Литературен вестник“, „Литера-
турен бюлетин“, сп. „Българка“, „Liternet”, „Кръстопът“, „TetraDkaTa“, както 
и в редица сборници от научни конференции. Автор е на стихотворения пре-
ведени и издадени в периодични издания в Колумбия и Македония.

Нели Кирилова е един от основателите и главни редактори на виртуално-
то пространство за литература и изкуство „Кадър 25“ (www.kadar25.com).

***
много ли пропускаме
в безкрайните гонитби на следата
като ловни хрътки душим
по вечните въпроси
наречени дори проклети от мъдреца
и търсим отговори винаги във формата на облака
или в тъмносивата му същност
в тъгата си по изчезващата голота на лятното ясно синьо небе
все забравяме дъжда и мигновеното му случване
което винаги превръща прашинките в кал
и създава тиха усмивка по лицето на сеяча
нетърсещ
негонещ
незнаещ
той чака само дъжда
а ние врязали поглед нагоре се мъчим
да проговорим на вселенски език
в застиналото звездно небе четем
книга която разказва за някаква вечност
забравили сега и тук и онзи миг
след който ще бъдем трева
и ще мислим само за дъждовната капка

КАЛОЯН ХРИСТОВ

Калоян Христов е роден през 1997 г. 
Средното си образование завършва в 
Националната Априловска гимназия (Га-
брово) с профил „Български език и лите-
ратура“. Учи в Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“, специалност 
„Българска филология“. Има научни публи-
кации в сп. „Литертаурата“. Той е един 
от създателите и редакторите на ли-
тературния сайт Tetradkata.com. Негови 
стихове са публикувани в „Литературен 
вестник“, сп. „Нова асоциална поезия“, 
сп. „Литературен свят“, сп. „Пламък“, 
алм. „Зорница“, LiterNet и др. По покана 
на музикантите от група „SoulBmoll“ 
пише текста на песента „Нова посока“, 
която става част от първия албум на 
групата. Носител е на Първа награда 
за поезия в Националния конкурс „Нико-
ла Вапцаров“ (2019). Финалист в между-
народния поетичен конкурс „Мили Дуели“ (2019). Носител на Националната награда 
за поезия на литературния конкурс „Море“ (2020), която включва издаване на книга. 
През 2018 г. излиза първата му книга с поезия – „Съвпадения”, а през 2020 г. – втората 
стихосбирка „Солени молекули“. Литературните му интереси са насочени към бъл-
гарската литература след Освобождението до наши дни, както и към литературния 
двадесети век в Русия.

***

животът се топи като сняг в топлината
на една голяма вседокосваща длан
толкова е тихо когато вали и натрупва
и замъците по замъци стават
и сърцето повече сърце

всичко което не трябва да споменавам
има своето очакване
в ехото на заснеженото поле

животът се топи като сняг
в топлината на гигантската длан
а помниш ли – валеше
натрупваше и беше тихо

толкова тихо

как не усетихме
че нещо се премълчава
 

ДОСТАВКА ПО ДОМОВЕТЕ

Когато пролетта все още
несигурно пристъпва,
щъркелите я донасят по первазите,
по клоните на дърветата,
по жиците.
Те имат пера за всеки сезон,
и клюн за всяко време.
Те не си тръгват рано есента,
а остават тук завинаги
и винаги са край нас,
стига само да ги забележим.

РАЗГОВОР

Когато спре дъждът,
се появяват гълъбите.
Почти никога никой
не ги забелязва,
но те напомнят
за себе си.
Искам и аз така
да седя в клоните на мълчанието,
покрити с дъждовна вода,
и от време на време да ти напомням
за необходимостта
да чуя гласа ти.
Да ти напомням, 

***
отивам си
с последните минути до напускане 
общо всичко 3 години
гилотини и бесилки
няколко кибритени изгаряния 
безброй удавяния в чашите
досадно се целувахме по краищата
преди да си направя равносметка
(което всъщност е излишно)
преплитам си краката на излизане
на прага падам
и угасвам

РАЛИЦА КРАСИМИРОВА

Ралица Красимирова е родена в град Ям-
бол на 05.11.1989 год. Средното си образо-
вание завършва в ПГ по СС „Дунавска земя“ 
с. Ковачица, общ Лом. Учила е в ШУ „Епис-
коп Константин Преславски“,  специалност 
българска филология. Живее и пише в София 
от скоро. Носител е на различни награди за 
поезия и прозана на  литературни конкурси 
в страната.

Нейни текстове са публикувани в поети-
ческата антология „За Шумен”, на която 
тя е и редактор, участва в сборникa с раз-
кази  „За Шумен II”, който е отличен с ко-
лективната награда за литература на Об-
щина Шумен, текстовете и също могат да 
бъдат прочетени в литературния сборник 
„Златоструй“.  Има множество публикации 
в електронни издания.

Ралица Красимирова издава дебютната 
си стихосбирка „Чернова” през януари 2018-та година. През април 2018г. е един от 
претендентите в ХLVI Национален конкурс за дебютна литература “Южна пролет” – 
Хасково 2018 г., категория „Поезия“.

***
ти си чашата вселена за давене
аз съм другата страна на нещата
иначе казано задникът в цялата работа
пижамата ти става на атоми
смехът ти усещам в сълзите
събуждаш се сам и разнищен
а после баби разплитат конците ти
невидими шепи те галят
ще станеш чудесен пуловер момчето ми
който ще носи душата ми
с последния писък на модата
изкрещях си надеждите всичките
сега ела да рисуваме облаци
за да скрием искрите си

че времето след дъжда,
когато отново огреят наоколо
лъчи от спомени,
няма да бъде същото,
ако твоят глас не огласи пространството.

Нека да поговорим!

МЕТАМОРФОЗИ

Обувките ми се протъркаха от ходене.
В тези мигове на откровения
врабче се мисли за кълвач.
И удря с тъпия клюн срама си,
който заприлича на олово.
Каква ирония...
Навътре в мъглата се чува смехът 
на врабчетата - страдалци
с измършавели криле.
Пискливият им смях лепне 
по дрехите заедно със студа.
Какво толкова...
На другия ден - отварям вестник.
Заглавие - “Дребни птици нападнаха статуи”
В джоба ми дрънчат 
оловни сачми.
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2. Дневен център за възрастни хора в пенсионна въз-
раст „Зорница” град Мъглиж

Социална услуга в общността, имаща за цел да повиши 
качеството на живот и възможностите за социално включ-
ване на стари хора в пенсионна възраст на територията 
на община Мъглиж, чрез удовлетворяване на техните еже-
дневни и рехабилитационни потребности, както и техните 
нужди от организиране на свободното време, лични кон-
такти и социални умения, с оглед оказване на взаимопо-
мощ, закрила и социална интеграция. В дневния център 
се предоставя комплекс от социални услуги, свързани с 
цялостно обслужване на потребителите през деня, които 
включват:

• предоставяне на топла храна;
• организация на свободното време;
• осигуряване на достъп до ежедневната преса, ин-

тернет и др.
Капацитетът на услугата е 30 потребители, като месечно 

се обслужват почасово средно 26 потребители. 

3. Пенсионерски клубове
Клуб на пенсионера е социална услуга в общността, 

насочена към създаване наоптимални условия за пълно-
ценно ангажиране и осмисляне свободното време на въз-
растните хора. Основната цел на Клуба е гарантиране 
равноправно положение и преодоляване на социалната 
изолация на възрастните хора, чрез създаване на усло-
вия за интегриране в обществото, а неговата дейност 
е насочена към възрастните хора в надтрудоспособна 
възраст, които имат нужда от подкрепа и подпомагане в 
своето ежедневие.

На територията на Клуба на пенсионера се организи-
рат и провеждат различни игри, гледане на телевизия, 
четене на преса, беседи на различни теми, организи-
ране на празници,изяви и други културни дейности. 
Основни принципи при извършване на дейността са: 
взаимно уважение; позитивно отношение към посетите-
лите на клуба без оглед на пол, етническа и религиозна 
принадлежност; създаване на добър микроклимат; ува-
жение и разбиране към

личността и изграждане на чувство, че всеки е потре-
бен и значим в живота.  Изпълнява се в гр. Мъглиж, с. 
Дъбово, с. Ветрен, с. Зимница, с. Шаново, с. Юлиево, с. 
Тулово и с. Ягода. 

От предоставяната услуга се възползват средно 650 
потребители. 

4. Предоставяне на социалната услуга „Приемна гри-
жа“ по процедура на директно предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми 
ме 2015 “, 

На територията на Община Мъглиж се реализира со-
циалната услуга ”Приемна грижа”, като алтернатива на 
специализираните институции за деца. Приемната гри-
жа е една възможност за децата, лишени от грижите на 
собствените си родители да израснат в семейна среда, 
да усвоят социални модели на поведение и развият 
своя потенциал за независим живот. Настаняването в 
приемно семейство е регламентирано в Закона за за-
крила на детето. Условията и редът за кандидатстване 
се уреждат с Наредба за условията и реда за кандидат-
стване, подбор и утвърждаване на приемни семейства 
и настаняване на деца в тях.

Приемните семейства могат да бъдат доброволни или 
професионални. Социалната услуга е алтернативна се-
мейна грижа за деца с мярка на закрила „настаняване 
в приемно семейство“. Професионалните приемни ро-
дители сключват договор с Кмета на Община Мъглиж за 
времето на настаняване на децата. През 2020 г. услугата 
се предоставя за общо 8 деца от 5 приемни семейства. 
Доставчик на услугата е Община Мъглиж, чрез ОПРЧР и 
Агенция за социално подпомагане.

5. Услуга „Топъл обяд“ 
Услугата се предоставя във всички населени места на 

Община Мъглиж по проект „Топъл обяд”.
Финансирането на проекта е по Оперативна програ-

ма за храни и/или основно материално подпомагане 
Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите 
се лица, Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд-
2016-2020”, Договор BG05FMOP001-3.002-0177-CO5. От м. 
ноември 2018 г. срокът на проекта е удължен, съгласно 
Договор BG05FMOP001-3.002-0177-CO6 до м. Април 2020 
г. От 1 май до 31 декември 2020 г.  Проектът се нарича 
„Топъл обяд в условията на пандемия от СОVID 19“ и е 
с намалена бройка на функциите си, като получава фи-
нансиране от АСП. 

В рамките на осигуреното финансиране, Община Мъг-
лиж осигурява всекидневно топла и питателна храна на 
400 потребители от следните целеви групи:

1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда 
и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на За-
кона за социално подпомагане;

2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които 
да се грижат за тях, установено от дирекция „Социално 
подпомагане” гр. Мъглиж;

3. Самотно живеещи лица и семейства, които не могат 
да се издържат чрез имуществото си или труда си и по-

лучават пенсии в минимален размер - за осигурителен 
стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; 
пенсии несвързани с трудова дейност

4. Лица поставени под карантина

6. Механизъм „Лична помощ“. 
 „Личната помощ” е механизъм за подкрепа на хора 

с увреждания за упражняване на правата им, за пълно-
ценно участие в обществото, за извършване на дейнос-
ти, отговарящи на индивидуалните им потребности от 
личен, домашен или социален характер и за преодоля-
ване на бариерите на функционалните им ограничения. 
Механизмът гарантира възможност на хората с увреж-
дания да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да 
се осъществят дейностите.

Лицата, които имат право да бъдат включени в Механи-
зма „Лична помощ“ по реда на Закона за личната помощ 
са:

1. човек с трайно увреждане с установени вид и сте-
пен на увреждане или степен на

трайно намалена работоспособност с определена 
чужда помощ;

2. дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане 
или степен на трайно намалена

работоспособност без определена чужда помощ.
 Към момента. по Механизъм „Лична помощ“ работят 

53 лични асистенти, които полагат грижи за 53 нуждае-
щи се потребители от общината. Услугата се финансира, 
като делегирана държавна дейност и няма ограничения 
в броя на потребителите.

7. Национална програма за заетост и обучение на 
хора с трайни увреждания 2018 г. - 2020 г. 

Повишаване пригодността за заетост и осигуряване 
на заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” 
безработни хора с трайни увреждания или преминали 
успешно курс на лечение за зависимост към наркотич-
ни вещества хора в трудоспособна възраст, като пред-
поставка за преодоляване на социалната им изолация и 
за пълноценното им интегриране в обществото.

Съгласно Договор за заетост № 905-0078-18-
11009/06.08.2019 г., Община Мъглиж осигурява работа  на 1 
лице с увреждания.

От 22 Януари 2020 г. до 19 Август 2020 г. в  Кметство с. 
Ветрен по Програмата е назначен служител, на длъжност 
Главен специалист. 

8. Издаване на Карти за паркиране на хора с трайни ув-
реждания. 

За издаване на карта за паркиране на местата, опреде-
лени за превозните средства, обслужващи хора с увреж-
дания и използване на улеснения при паркиране по чл. 
99 а от Закона за движение по пътищата, лицата с увреж-
дания трябва да са с постоянен (настоящ) адрес в общи-
на Мъглиж. Те подават искане до Кмета на Общината на 
бланка предоставена им от Център за информация и об-
служване на гражданите в Общинска администрация Мъг-
лиж, като прилагат изискуемите документи към него. За 
деца с определен вид/степен на увреждане, заявлението 
се подава от законния представител.

В Община Мъглиж за 2020 г. са издадени 50 Карти за 
паркиране на хора с трайни увреждания.

9. Оперативна програма „Развитие на човешките ресур-
си“, проекти „Обучения и заетост“

Компонент ІІ  по проект „Обучения и заетост“ е инте-
гриране на  неактивни и безработни лица с трайни ув-
реждания на възраст над 29 г. (навършили 30 години), ре-
гистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по 
заетостта, в заетост при работодател в реалния бизнес 
или институции на местното самоуправление чрез обу-
чения, съобразени с индивидуалните нужди на работното 
място, субсидия за заетост и еднократен стимул за осигу-
рена устойчива заетост.

 Компонент II  по проект „Обучения и заетост за младите 
хора“ е интегриране на  неактивни и безработни младежи 
с трайни увреждания на възраст до 29 г.вкл., регистрирани 
в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, в 
заетост при работодател в реалния бизнес или институции 
на местното самоуправление чрез обучения, съобразени 
с индивидуалните нужди на работното място, субсидия за 
заетост и еднократен стимул за осигурена устойчива за-
етост.

В Община Мъгиж са назначени и работят 6 лица по про-
ект „Обучения и заетост“ и 2 лица по проект „Обучения и 
заетост за младите хора“

Доставчик на услугата е Община Мъглиж, чрез ОПРЧР и 
Дирекция „Бюро по труда“, като са осигурени средства от 
Европейски Съюз чрез Европейски социален фонд.

 10. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и 
лица с увреждания в община Мъглиж”

През 2020 година се реализира Проект „Патронажна 
грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община 
Мъглиж по Процедура „Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.“, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Евро-
пейския съюз.

Чрез реализиране на проекта се подкрепи изпълне-

нието на мерките по време на въведеното извънредно 
положение и съпътстващия го наложителен период на 
социална изолация на територията на общината, чрез 
осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда, с цел 
ограничаване контактите между хората - осигуряване на 
подкрепа за лицата, застрашени в най-голяма степен от 
зараза с COVID-19 - възрастни лица над 65 г., лица с ув-
реждания или такива, поставени под карантина, които са 
принудени да останат по домовете си.

От предоставената услуга се възползваха следните це-
леви групи, живущи на територията на община Мъглиж: 

- Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъз-
можност за самообслужване;

- Хора с увреждания и техните семейства;
- Възрастни лица в риск, които са в зависимост от гри-

жа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност 
за водене на независим и самостоятелен живот; 

- Възрастни лица или членове на техните семейства, 
които са поставени под карантина във връзка с COVID-19; 

-                       Самотни родители с деца до 12 г., които са 
в невъзможност да оставят децата си сами.

В зависимост от заявените потребности на лицата от 
целевите групи, в рамките на 7 месеца 10 куриера, назна-
чени на трудов договор към Община Мъглиж, осигуряваха 
помощ на 100 нуждаещи се лица от всички населени мес-
та на община Мъглиж, като закупуваха (със средства на 
потребителите) и доставяха до адрес: храна, хранителни 
продукти, лекарства, дезинфектанти и продукти от първа 
необходимост. Куриерите заплащаха битови сметки на 
заявителите и при нужда осъществяваха неотложни адми-
нистративни услуги. 

11. Асистентска подкрепа е нова социална услуга, която 
стартира през тази година.

В края на месец май Кметът на Община Мъглиж д-р 
Душо Гавазов подписа първите договори със 7 /седем/ 
„Домашни санитари“, които ще обслужват 15 /петнаде-
сет/ потребители, във връзка с предоставянето на новата  
специализирана социална услуга – “Асистентска подкре-
па”, която е държавна делегирана дейност и включва еже-
дневна почасова подкрепа за определени целеви групи.  

Съгласно Закона за социалните услуги от „Асистент-
ската подкрепа“ могат да се възползват следните целеви 
групи:

- лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за 
самообслужване, които нямат определена по съответния 
ред степен на намалена работоспособност;

- деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни 
увреждания с определена чужда помощ, които не ползват 
асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асис-
тентска подкрепа или, за които не се получава помощ за 
грижа в домашна среда по реда на друг закон.

„Възрастни хора в над трудоспособна възраст” са лица, 
навършили определената в чл. 68, ал. 1 - 3 от Кодекса за 
социално осигуряване възраст за придобиване право на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст, а „лица в невъз-
можност за самообслужване“ са лица, които не могат 
самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потреб-
ности от битов характер (пазаруване, приготвяне на хра-
на, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на 
дома), осъществяване на социални контакти и включване 
в живота на общността. 

Асистентската подкрепа се предоставя от лица,  назна-
чени на длъжност „Домашен санитар“, в зависимост от 
личните нужди на потребителите, като не се ограничава 
само до тяхната домашна среда. 

Максималната продължителност за ползване на соци-
алната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител 
е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготве-
ната предварителна оценка на потребностите и последва-
щите индивидуална оценка на потребностите, индивидуа-
лен план за подкрепа и сключения договор за ползване на 
услугата. При невъзможност да се предостави социалната 
услуга на всички желаещи поради достигнат максимален 
брой на потребителите, кандидатите се включват в списък 
на чакащите за ползването и. Осигуряването на услугата 
за лицата, включени в списъка, ще става съгласно поред-
ността на вписване.

Община Мъглиж активно показва, че е ангажирана и 
последователна в действията си по отношение нуждите и 
потребностите на децата, хората с увреждания, пенсионе-
рите, уязвимите етнически групи и гражданите в риск. Ос-
новна линия в провежданата политика е предоставянето 
на социални услуги и грижата към хора с увреждания, за-
страшени от социално изключване, в неравностойно по-
ложение. Голям финансов ресурс и усилия са съсредото-
чени в разработването, кандидатстването и изпълнението 
на проекти, финансирани със средства от Европейския 
съюз. По отношение ефективност, качество, достатъчност 
на предоставяните социални услуги може да се каже, че 
същите покриват основните потребности на потребители-
те, както и техните очаквания за подкрепата, която желаят 
да получат, и отговарят на стандартите и критериите за 
предоставяне на социални услуги, а условията и матери-
алната база са подходящи, както за предоставяните дей-
ности, така и за целевите групи. 

Ваня Желязкова – Старши експерт „Социални и младежки 
дейности, култура, вероизповедания и спорт“

ОБЩИНА МЪГЛИЖ С ГРИЖА КЪМ ХОРАТА



Диана Славчева

Мъглижкият женски манастир „Св. Нико-
лай Чудотворец“ е създаден в много стари 
времена – предполага, че води началото си 
още от епохата на средновековните българ-
ски царства и е една от малкото, оцелели 
през всичките години на тежкото турско 
робство.

Обителта е спомената и в пътеписите на 
немския протес-
тантски богослов и 
проповедник Сте-
фан Герлах от 1575 
г. И днес той е едно 
от най-тачените 
места за поклоне-
ние в региона.

В тази крепост на 
православието и 
българщината, скъ-
тана в пазвите на 
Балкана под връх 
Попък, е създадено 
едно от най-стари-
те килийни училища 
у нас. В него, чрез 
своята просвети-
телска дейност, мо-
насите и свещени-
ците са възраждали 
националното само-
съзнание. 

В бележките си от 
посещението си в светата обител през 1575 
г. немският протестантски богослов и про-
поведник Стефан Герлах отбелязва: „В Мъг-
лижкия манастир е имало всякога килия, 
гдето учениците се учат да пишат с прави 
църковни букви, а особено ония, които ис-
кат да се запопят“.

В същите килии в годините на револю -
ционните борби на народа ни за освобож -
дение редовно намират подслон хайдути и 
бунтовници. Поради което през годините 
на робството светата обител край Мъглиж 
е била опожарявана на три пъти, но ви -
наги след това е била възстановявана от 
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ПОСТЕПЕННО УВЕЛИЧЕНИЕ 
НА ПЕНСИИТЕ ЩЕ ЗАПОЧНЕ 

ОТ ЮЛИ МЕСЕЦ

Яна Славянска

Стане ли дума за Мъглиж, всеки цитира: 
„Мъглиж беше пръв...“. Днес обаче сянката 
на септемврийските събития от 1923 г. е поч-
ти напълно избледняла и в балканското градче 
по нищо не личи, че тук някога е имало „кръв, 
подем и погром“. С изключение на монумента, 
издигнат на един от околните баири, и то чак 
половин век след въпросните събития.

Паметникът на септемвриеца е изпънал ре-
шително снага, понесъл огъня на борбата, на 
възвишението Кръста, западно от центъра на 
Мъглиж.

Той е изваян от специална лята хром-нике-
лова неръждаема стомана и е първият напра-
вен в Европа от такъв материал. Висок е 15 
метра (самата фигура е 12 метра и половина) 
и тежи цели 19 тона. Отлят е в леярната на 
Централната ремонтна база за минно обо-
рудване в Раднево.

Обявеният през 1971 г. национален конкурс 
за създаването му е спечелен от 35-годиш-
ния тогава скулптор Георги Върлинков и ар-
хитектите Стефан Попов и Рада Пенчева. 
Художник конкултант е Стефан Гацев. Мал-
ко известно е, че първоначалната идея на 
автора била септемвриецът да е паднал на 
колене с вдигнати към небето ръце.

Пенсионерите ще получат и през май 
допълнителни 50 лв. като пандемична 
мярка, реши кабинетът в оставка. От 
юли трябва да започне и постепенно уве-
личение на пенсиите, като за две години 
те ще се повишат с над 10 на сто.

КАК ПАМЕТНИКЪТ НА СЕПТЕМВРИЕЦА 

СПАСИЛ МЪГЛИЖ ОТ НЕОЧАКВАНА ТРАГЕДИЯ
Колосалният монумент официално е от-

крит на 22 септември 1979 г., а Държавна-
та комисия за монументално изкуство го 
утвърждава през 1984 г. Изграждането му 
струва 80 хиляди лева тогавашни пари, а 
авторите му си разделят хонорар от 32 хи-
ляди лева.

Любопитен спомен споделя в едно свое 
интервю скулпторът Георги Върлинков. По 
думите му, в деня, в който заварчиците 
монтирали главата на въстаника, на близ-
кия военен полигон се провеждало учение 
и някой задал грешни параметри на стре-
лците. И не щеш ли – една осколка от сна-
ряд жулнала металния исполин и паднала в 
близката гора. Така, ако не бил паметникът, 
шрапнелът можело да падне в центъра на 
градчето, което по това време било пълно 
с дечица. И ето че септемвриецът избавил 
след смъртта си населеното място от голяма 
трагедия.

Подобно на мемориала, извисяващ се 
навръх тепето Бунарджика в Пловдив, който 
е известен като Альоша, този в Мъглиж е по-
знат на местните жители като Гената. Име-
то му идва от прякора на мъглижанин Георги 
Митев Кусев, койт е един от участниците в 
Септемврийското въстание от 1923 г., когато 
„Мъглиж беше пръв“...

родолюбивите българи.
Не е изненадващо, че тук е кипял тол -

кова динамичен живот и хората са били 
много будни. Някога Мъглиж не само е бил 
голямо духовно средище на религиозния 
живот в този край на България. Той още в 
стари времена е бил град, по-голям дори 
от Казанлък.

За това свидетелства една любопитна 
дописка, публикувана през 1871 г .  във в. 

„Право“,  излизал в Цариград като про -
дължение на Петко-Славейковия „Гай -
да“.  В нея местен жител отбелязва: „На 
2 часа разстояние на изток от Казанлък 
лежи село Мъглишъ, което се слави като 
по-първо от Казанлък, като едно време е 
било град, в който е имало много църкви и 
манастири.. .“ .

В наши дни Мъглиж отново е град. Той 
е обявен за такъв с Указ №829, обнарод-
ван на 29 август 1969 г. А старото килийно 
училище през първата половина на XIX век 
прераства в светско, като негови възпита-
ници стават не само местни ученици, но и 

В МЪГЛИЖКИЯ МАНАСТИР Е СЪЗДАДЕНО 
ЕДНО ОТ НАЙ-СТАРИТЕ КИЛИЙНИ УЧИЛИЩА У НАС

младежи от Казанлъшко и Старозагорско. 
Може да се каже, че негов наследник днес 
е мъглижкото ОУ „Христо Ботев“.
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Всъщност тогава те все още не носят 
това име, но в банкетната зала на хоте-
ла се събират най-големите звезди в Хо-
ливуд по онова време, за да видят как 
най-добрите продукции на 1927 и 1928 
година ще бъдат отличени.

През 20-те години киното тъкмо преми-
нава от нямо в звуково, но всички ленти, 
които са представени на наградите “Ос-
кар“ през 1929 г. са без говор. 

Актьорът Емил Янингс прибира стату-

етката за главна мъжка роля за участие-
то си не в един, а в два филма, а Джанет 
Гейнър пък печели наградата заради три 
ленти. 

Днес обаче нещата са се променили – 
актьорите не могат да бъдат номинирани 
за повече от едно представяне в една и 
съща категория.

На церемонията тогава присъстват 270 
гости, а билетите за бляскавото събитие 
/продължило само 15 минути/ са струва-
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Се радувам за излегувањето од печат на новиот 
општински информатор на Општина Маглиж-„Маглиж-
ки нијанси“. Верувам дека новиот весник е радост за 
сите жители. Знаејќи за огромниот професионален 
багаж на неговиот уредник, писателот Димитар Ник-
ленов, верувам дека овој весник ќе биде шаренолик 
и ќе успева едновремено да информира, да едуци-
ра и да забавува. Посакувам сите страници од прва 
до последна, да бидат исполнети со верди теми, со 
содржини за успеси, за високи резултати во различни 
области, за теми што ќе значат поттик и гордост за 
читателите. Среќно!

                              Со почит, 
Филип Димкоски, поет, новинар и преведувач од 

Република Северна Македонија

 
В началото винаги е словото. То ни вдъхновява, то 

ни открива нови хоризонти, подтиква ни към твор-
чество и съзидание във всички области на живота. 
Словото, което ни носи истина, мъдрост и свобода.

С радост научих за създаването на новия Общин-
ски вестник на град Мъглиж. Убеден съм, че негови-
те редактори и сътрудници ще създадат едно авто-
ритетно, търсено и четено издание. Издание, в чиято 
публицистика ще се отразяват важните моменти от 
всекидневието на мъглижани – понякога неблагопо-
лучията, за да бъдат преодолявани, но също така 
и успехите, постиженията, триумфите, които тласкат 
живота ни напред.

Пожелавам вдъхновение и ползотворна работа на 
редакцията, а на читателите на вестника – винаги да 
намират в него интересна и точна информация. На 
добър час!

                                          Филип Кабакян – поет

Поздравления за  вдъхновения и всеотда-
ен екип на “Мъглижки нюанси”! Живописният 
град  заслужава това ново издание, което 
ще  отразява духовния и социален живот на 
общината, ще информира жителите с новини 
и ценни съвети, ще бъде очаквано с нетър-
пение  и разлиствано с радост. Пожелавам 
успешен старт, здраве, сили и закрила за  
създателите и читателите! На добър час! 

         Василка Сугарева-актриса

Двама старци се оплакват един на друг:
- Наборе, имам артрит, радикулит, склероза, Пар-

кинсон, камъни в бъбреците, астма…
- Е стига де, има ли нещо, дето да го нямаш?
- Да, зъби нямам.

С радост и умиление 
разбирам, че ще се появи 
нов вестник в класическа-
та му форма. Да държиш 
изписаните на хартия 
слова и да поглъщаш с 
апетит поднесените 
вести. И като на всеки 
прощъпулник, пожелавам 
на издателите и авто-
рите на вестника ви да 
бъде така дълголетен, 
както е и до днес вест-
ник „ Харлемс Дагблад“. 

Пожелавам ви да откри-
вате и налагате автори 
като Любен Каравелов, 
Христо Ботев, Петко 
Славейков, Стефан Про-
дев, както са го правили 
родолюбивите ни предци. 

Да намират място в из-
данията му литератори, 
поети, писатели, които 
да милеят за общината и 
родината. На добър час!

 Нидал Алгафари
 18.05.2021, София

МЪГЛИЖ В СНИМКИ И ДЕЛА

Виц на броя:

ПРИЯТЕЛИ НИ ПОЗДРАВЯВАТ:

НА 16 МАЙ 1929 Г. В ЗАЛА “БЛАСЪМ РУМ” 
В ХОЛИВУДСКИЯ РУЗВЕЛТ ХОТЕЛ 
СЕ ПРОВЕЖДА ПЪРВАТА ЦЕРЕМОНИЯ ПО 
ВРЪЧВАНЕТО НА НАГРАДИТЕ”ОСКАР”

ли само $5. Тринадесет са били категори-
ите, в които филмите са били оценявани.

Публиката е била забавлявана от звез-
дата от нямото кино Дъглас Феърбанкс. 
Той е един от първите основатели на Аме-
риканската филмова академия през 1927 
г., и неин първи президент.

За 92 г. от началото всичко в наградите 
“Оскар“ се е увеличило – от броя на гости-
те до продължителността на шоуто. Днес, 
на бляскавата церемония присъстват 3400 

души, а шоуто продължава около три часа 
и половина. И докато първата церемония 
е била само  за представителите на гилди-
ята, то днес наградите “Оскар“ се излъч-
ват по телевизиите в 225 страни по целия 
свят.

От 23 март 2002 г., церемонията по на-
граждаването се състои в специално пос-
ветения на това „Дом на Оскарите“ – ки-
нотеатъра “Кодак” в Холивуд, недалеч от 
Рузвелт Хотел.

Това е част от на-
пълно завършената 
предпазна ограда в 
западната част на 
квартал ,,Свобода” 
в гр. Мъглиж! Две 
думи - красота и 
функционалност!


