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КМЕТ НА МЪГЛИЖ 

           Д-Р ДУШО ГАВАЗОВ
Животът е дар, безценен, но и 

силно лимитиран! Нека летните 
месеци внесат в домовете Ви много 
слънчево настроение, любов и сбъ-
днати мечти! Обичайте и бъдете 
обичани! Възползвайте се от всеки 
миг и го изживейте подобаващо!

 
               Бъдете благословени!

ЛЯТ О 2021 
МЪГЛ ИЖ

ЛЯТ О 2021 
МЪГЛ ИЖ

- Да бъдеш личен лекар е не само отго-
ворност, включваща притежаване на опит и 
професионализъм. Какви трудности срещате 
при обслужването на своите пациенти?

- Не обичам да се оплаквам. Работя по професи-
ята си с огромно желание.Трудностите ги приемам 
за предизвикателство. В този момент, най-голя-
мото предизвикателство са големия брой здрав-
нонеосигурени пациенти – над 30%. Затрудненият 
им достъп води до късна лекарска намеса и много 
усложнения.

Друго предизвикателство – многото възрастни 
самотни хора, което налага лечение по домовете 
– бавно и без контрол от страна на здрав и адеква-
тен роднина. Разпокъсаността на населението, 
отдалечеността от практиките. Обслужването в 
извънработно време – дежурните кабинет се на-
мират в Стара Загора и Казанлък. Това от своя 
страна води до необходимост от модерна  мобил-
на спешна помощ , която в момента не е точно 
такава, тъй като Спешния център в град Мъглиж 
не разполага с ЕКГ, 02, незнайно защо служител-
те им не желаят да използват GPS-апарати, кои-
то са дарение от Община Мъглиж и продължават 
да карат хората, да чакат посред нощ някъде из 
селото, да, ама нали те са болни, как да излезнат 
да чакат. 
- Кои са най-честите заболявания, с които 

вашите пациенти идват при вас?
- Хипертонии, диабет, инсулт, костно-ставни 

залявания. Нормална патология, без ендемични 
заболявания.
- Имате ли случаи да дойде напълно здрав 

човек, за да провери какво е общото му 
състояние?

- Профилактичните програми са от изключителна 
важност в здравеопазването. Постепенно с годи-
ните, здравите пациенти свикнаха да ни посещават 
веднъж годишно за „проверка”.
- Наблюдава ли се повишаване на заболе-

лите от COVID-19 и имат ли желание паци-
ентите Ви да се ваксинират?

- За нас, първата вълна от COVID-19 дойде в нача-
лотото на месец октомври 2020 година и продължи 
до средата на декември същата година. Втората 
вълна беше от края на февруари 2021 година и про-
дължи до края на Великденските празници. Мръ-
сен, гаден вирус – непредсказуем. Аз искам 100% 
да си покрия пациентите с ваксини, но за съжале-

ЗА 5-ТИЯ 
НАЦИОНАЛЕН
ФЕСТИВАЛ НА 
ЕТНОСИТЕ –
ЧЕТЕТЕ НА 
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ние те се наплашиха от медините публикации на 
„корифеи” и други „разбирачи”, и сега реално око-
ло 15% са ваксинирани.
- Има ли нещо, което Вашите пациенти не 

знаят, когато идват при Вас?
- Не знаят да чакат реда си. Не знаят, че шумей-

ки пред кабинета на доктора, го разсейват и може 
да се допусне грешка, а при нас това може да е 
фатално. 

Не знаят, че вечер си сънуваме пациентите и 
прегледите.

Не знаят, че когато сме по-строги е, всъщност, за 
тяхно добро – защото сме лекари.
- Общо практикуващите лекари в малките 

населени места  са от хората, които често 
са привличани в помощ на общините, където 
работят? Вие сте  председател на Общински 
съвет  Мъглиж. Какви са целите и приорите-
тите за развитие на общината?

- Факт е, че много лекари навлязоха в общест-
вения живот. За мен, това се дължи на факта, че 
винаги искаме да помагаме, все повече и повече и 
по всякакъв начин. В крайна сметка, това е нашето 
призвание!

Ежедневните цели са ясни – подобряване на 
инфраструктурата – улици, паркове, осметление, 
сметосъбиране, бездомни кучета.

Големите цели като, че би са свързани с туризма 
– минералната вода и балнеологията и с модерно-
то земеделие.

Двата водопада, които се намират на 
Селченска река, спускаща се през живописна 
старопланинска клисура над град Мъглиж.

За великата актриса четете на стр.7

НЕВЕНА КОКАНОВА - 
ЖЕНАТА, КОЯТО 
НИКОГА НЯМА 
ДА СИ ОТИДЕ

      Д-Р СТЕФАН ХРИСТОВ: 

САМО ТОЗИ, КОЙТО ОБИЧА ПРОФЕСИЯТА СИ, 

Е ПРИЗВАН ДА БЪДЕ ЛЕКАР

Д-р Стефан Христов е роден през  1973 година в 
град Стара Загора. Средното си образование за-
вършва в СОУ „Иван Вазов” в родния си град, а през 
1997 година се дипломира в Медицинския факултет 
към Тракийския университет. Три години е работил  
в Транспортна болница Стара Загора до 2000 година, 
а от месец февруари на същата година е семеен ле-
кар в село Ягода.

Продължава на стр.5
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За пети път град Мъглиж стана домакин на Национален фестивал на етносите. 
Той премина под мотото „Еднакви в различното“ и се провежда под патронажа 
на Кмета на Община Мъглиж д-р Душо Гавазов. Културното събитие се проведе 
на 17 юли, събота, на откритата сцена на площад „3-ти март“.

Фестивалът цели да събере представители на различни етноси и обединяване-
то им в обща изява. Това е една прекрасна възможност да се постигне съхраня-
ване, разпространяване и представяне пъстротата на бита и културата на етно-
сите у нас в тяхното многообразие, богатство и колорит. И не на последно място 
по важност – да се отправи послание за толерантност между етносите, уважение 
към различните духовни и културни ценности и традиции.

Гостите на събитието се насладиха на пъстра мозайка от песни, танци, обичаи 
на различни етности, докоснаха се до културата им, опитаха домашна кухня и 
специалитети на българи, каракачани, роми, чиито представители живеят и рабо-
тят на територията на град Мъглиж. 

„Еднакви в различното“ няма конкурсен характер и в неговите рамки тази го-
дина се изявиха 250 участници, като най-малкият изпълнител беше на 4 години.

1. Танцов клуб „Нанси”  гр. Мъглиж 
2. НЧ  „Захарий Княжески – 1931 г.” с. Княжевско, общ. Опан  
 ► Фолклорен състав
3. НЧ „Наука – 1904” с. Стрелци, общ. Брезово, обл. Пловдив 
 ► Група за автентичен фолклор
4. НЧ „Отец Паисий – 1905” с. Горно Черковище, общ. Казанлък
 ► Женска певческа група „Роза”
5. НЧ „Дружба – 1993” гр. Сливен,
 ► Фолклорен клуб „Мъниста” 
6. НЧ „Ахинора – 2006 г.” с. Яворово общ. Стара Загора 
 ► Фолклорна група „Ахинора“
7. Общински Пенсионерски  клуб „Розова долина” гр. Казанлък 
 ► Творческа група „Еделвайс”   
 ► Величка Димитрова 
8. Пенсионерски клуб „Пейо Пеев” гр. Гълъбово
 ► Мъжка фолклорна група
 ► Смесена фолклорна група 
 ► Груди Михов
 ► Желязко Динев
9. НЧ „Звезда – 1918” с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък 
 ► Младежка певческа група „Звънчета”
 ► Група за обработен фолклор “Звездица”
10. НЧ „Георги Бенковски 1928” с. Осетеново, общ. Павел баня
 ► Танцов състав 
11. НЧ “Христо Ботев - 1897” с. Розово, общ. Казанлък 
 ► Женска певческа фоклорна група 
 ► Мъжка певческа фолклорна група 
 ► Смесена певческа фоклорна група 
 ► Радка Стоянова Тодорова 

12. НЧ „Светлина 1928” с. Самуилово, обл. Сливен
 ► Детски танцов състав „Изворче”
 ► Младежки танцов състав “Българче”
 ► Станка Домусчиева
 ► Ванеса Мантарева
13. НЧ „Алеко Константинов – 1919 г.” с. Ясеново, общ. Казанлък, 
 ► ВГОАФ „Изворица“
 ► ДВГ „Изворица“
14. НЧ „Просвета 1928“, с. Държава, общ. Чирпан
 ► Певческа група „Тракийка“
 ► Данка Генова
 ► Недялка Деянова
15. НЧ „ Петко Маналов – 1932“, с. Долно Изворо, общ. Казанлък
 ► Цветелина Ганева
16. НЧ „Св.Св.Кирил и Методий – 1927“, с.Винарово, общ.Чирпан 
 ► Димитър Тенев Димитров 
17. Ромска младежка група „Любов на дело“ гр. Мъглиж 

Петият национален фестивал на етносите „Еднакви в различното“ беше допъл-

НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ЕТНОСИТЕ

нен с още интересни събития. Изложба и дегустация на ястия и обредни хлябове 
„Бабината кухня“, изложба на автентични носии „Бабината ракла“, изложба на 
предмети от бита на етносите „От сръчните ръце на баба“, които допълниха жиз-
нерадостната картина на празника. В шатрата на гостите вкусни и интересни 
кулинарни произведения представиха  Пенсионерски клуб „Пейо Пеев“, гр. Гълъ-
бово, НЧ „Светлина 1928“, с. Самуилово, обл. Сливен, НЧ „Петко Маналов – 1932“, 
с. Долно Изворово, общ. Казанлък.

Кметът на Община Мъглиж д-р Душо Гавазов поздрави всички присъстващи и 
връчи на участниците плакет, грамота за участие и магнит с изглед от Мъглиж.

След интересния ден всички отнесоха със себе си основното послание на фес-
тивала за толерантност между етносите, за уважение към различните духовни и 
културни ценности и традиции.
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Изкачите ли билото на Средна гора при село Змейово, ниско под вас потъва 
равното, като тава източно казанлъшко поле, а на 10 километра северно погле-
дът ви преграждат тежки и величествени два старопланински масива. Левият 
е “Попък“ /произнася се и “Побък“/ и се извисява над 900 метра. Десният – 
“Кръстилча“ забива своето теме – връх “Стефанча“ в небесната вис над 1400 
метра. Между двата масива се вие тесен пролом, алпийски каньон, в дъното на 
който тече река именувана ту “Селченска“, ту “Мъглижка“ , ту “Старата река“. 
Милиони години е дълбала своето живописно ждрело с вирове и водопади от 
подножието на връх “Българка“, до тясното гърло “Усте“, в което тя напуска 
планината и лее ту кротко, ту стихийно чистите си води към сборното и отро-
вено вече корито на Тунджа. 

Именно тук, в “Усте“ започва да се вие по десния и бряг град Мъглиж, за да 
се разлее нашироко, от двете и страни в подножието на хълма “Кръстът“ и 
масива “Кръстилча“.

Живописен и красив е Мъглиж със своето местоположение. Още по- 
красиви и примамливи са алпийските пейзажи, скрити зад очертаните 
като декор силуети на “Попък“ и “Кръстилча“. Стотици туристи, дори и от 
чужбина, идват тук да накърмят очите си с красотата на неповторимите 
прелести.

Но не само с природни забележителности и феномени е богат този малък 
подбалкански градец. За много негови обитатели и гости все още остава скри-
то друго негово богатство – хилядолетното му минало, неговата богата и геро-
ична история, с каквито малко селища могат да се похвалят.

И тъй, кой и кога запали първото огнище под “Попък“. Кой пръв homo faber 

EМОЦИОНАЛНИЯТ СТРЕС НА ДЕЦАТА ПО ВРЕМЕ НА 
КАРАНТИНИТЕ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПСИХИЧЕСКИ 

ПРОБЛЕМИ В ПО-КЪСНИТЕ ГОДИНИ

вписа името си на основател на уседнало трудово човешко общество?

С КАМЕННИТЕ ЧУК И БРАДВА

В землището на Мъглиж археолозите са регистрирали две праисторически 
селища, датирани от 7000 години преди новата ера, или от новокаменната и 
каменно-медната епоха.

Едното, висока селищна могила от няколко строителни пласта, се намира 
на 5 км. югозападно от Мъглиж, южно от разклона на магистралите Казанлък 
– Стара Загора и Казанлък – Мъглиж. Около нея се разстилат Мъглижките и 
Чергански ливади, а могилата най – често се именува “Черганската могила“.

Благоприятна природна среда – извор, мочурище, богати тревни площи и 
плодна земя за орница, не много далече пълзящата, пълноводна тогава Тун-
джа е привлякла вниманието на първия “колонизатор“ на нашия безлюден 
край – първобитния човек – земеделец, скотовъд, ловец и рибар за да по-
строи тук първата малка родова патриархална община. При случайни копки, 
тук мъглижани са намирали късове от керамика, сърпове от еленови рога и 
кремъчни резци, каменни оръдия на труда. За съжаление всички, неоценени, 
са били захвърлени или затрити.

Второто праисторическо селище се намира в мъглижкото землище, респ. в 
местността “Михальовец“. Мъглижани го наричат “Михалската могила“. Место-
положението и е източно от богатата с археологически находки местност “Гра-
данлъка“, югоизточно от гара Тулово, под ж.п. линия Тулово – Дъбово, южно от 
рампата на пътя Тулово – Долно мъдреци /Юлиево/. Това селище – могила е 
по скоро “открито селище с два квартала, между които е течал азмак, вливащ 
се в близко течащата Тунджа“. При оглед на това селище от новокаменната 
епоха след една дълбока есенна оран, в една 35 см. бразда историкът Петър 
Коев попада на 2 каменни хромела и един силно стилизиран бюст на идол, издя-
лан от гранит и фрагмент от каменен чук с дупка. Идолът и чукът са предадени в 
праисторическия отдел на Окръжния музей в Ст. Загора. Когато в 1973 г. Петър 
Коев подготвя втората музейна сбирка на Мъглиж, получава за експозицията 
каменна брадва, намерена в нивата на Станю Шипкалията, в района на същото 
селище. За експозицията дарява каменна брадва и Йордан Орешков, намерена 
при оран в нивата му в м. Сухата река, под разсадника – на 1 км. южно от Мъглиж. 
Поради факта, че край самия Мъглиж не са открити следи от праисторическо сели-
ще, трябва да допуснем, че тази брадва е случайно попаднала от бродещ тук жител 
–ловец или пастир от монашарското селище.

В Казанлъшкия музей се съхраняват няколко каменни оръдия на труда, наме-
рени в с. Селце, намиращо се по долината на мъглижката река по права линия на 
7 – 8 км. Тези находки намерени зад „Попък“ навеждат на мисълта, че първобит-
ният пастир или ловец още преди хилядолетия е надникнал и навлязъл в дебрите 
на Мъглижкия балкан.

Какъв е бил биологическия тип на този първи обитател и стопанин на нашия 
край историческата наука не е в състояние да отговори. И днес ние не знаем 
нито етническата принадлежност, нито имената на родовите обединения в нашия 
край. Някои предполагат, че са изчезнали. Други ги смятат за родоначалници на 
следващите заселници на нашите земи - тракийските племена.

Автор: Минчо Минчев

В ПОЛИТЕ НА “ПОПЪК”

Много по-големи деца са имали гневни избухвания и поведе-
ние, типични за „трудните 2 години” по време на пандемията от 
Ковид-19, показва проучване, за което съобщава Гардиън.

Емоционалните трудности обикновено достигат връх при две-
годишните деца и постепенно стихват в предучилищната въз-
раст, но учени от Бристолския университет установяват, че по 
време на кризата от Ковид поведението на осемгодишни деца 
е било като на 2-годишни. Според изследователите емоционал-
ният стрес, който децата са изживели по време на карантините, 
може да доведе до сериозни психически проблеми в по-късните 
години.

Макар и да е било отчетено увеличаване на емоционалните 
проблеми при тийнейджъри и младежи от началото на пандемия-
та, относително по-малко внимание е било обърнато на емоцио-
налния отзвук при децата в предучилищна възраст и в първите 
класове на основното образование.

Учени от високоуважаваното проучване „Децата на 90-те”, 
което бележи своята 30-годишнина тази година, са изследвали 
емоционалното развитие на повече от 700 деца по време на пан-
демията. Изследователите сравняват данните преди кризата от 
Ковид-19 с натрупаните след започването й, събрани с въпрос-
ник миналото лято.

Ребека Пиърсън, старши лектор по психиатрична епидеми-
ология към Бристолския университет казва: „Емоционалните 
проблеми обикновено стигат връхната си точка около втората 
година на детето и после спадат, но по време на пандемията 
по-големи деца показаха много по-високи нива на емоционални 
проблеми от очакваните за тяхната възраст.

„Изследванията ни показаха, че деца от първи до четвърти 
клас са били в емоционален стрес, типичен за двегодишните 

деца. Това може да се отрази на забавяне на емоционалното 
развитие, на което, ако не бъде обърнато внимание, може да 
трае много по-дълго от пандемията и да има дългосрочни по-
следствия за това поколение деца.”

Хелън Булд, консултант и старши лектор по детска и юношеска 
психиатрия към Бристолския университет заключва: „Изследва-
нето ни показва отрицателния ефект, който Ковид-19 и каранти-
ните имат върху психичното здраве на по-малките деца.”

Соб. Инф.
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ХАРИ СПАСОВ 

Хари Спасов е ро-
ден през 1967 годи-
на. Живее, работи 
и твори в град Пло-
вдив. Пише поезия и 
проза. Негови твор-
би са публикувани в 
сборници и алманаси 
в България и Италия. 
През 2021 година е 
награден с Първа 
награда в конкурси-
те:“Новият Добри 
Чинтулов“ и „С Бо-
тев в сърцата ни“.

МАРГАРИТКИ

Толкоз много маргаритки
са разцъфнали навред.
Толкоз жълти любопитки
се поклащат ред по ред.
 
А момичета със плитки
бързат да редят букет.
От разцъфналите китки
бързо връзват пет по пет.
 
Сетне през потоци плитки
шляпат с босите крачета.
Носят вкъщи маргаритки
на сестрици и братлета.

  ЕЛИ ВИДЕВА

Родена  в Хасково. Завършила математика в 
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, 
мениджмънт на образованието в УНСС и информа-
тика в Тракийски университет.

Работила като учител по математика и инфор-
мационни технологии в Хасково. Председател на 
Клуба на дейците на културата, който е съорга-
низатор на литературни дни „Южна Пролет”. 

Автор е на стихосбирките „Огън под дъжда”, 
„Дом”, „Версия Живот”, „Небесен конник”, „Думи 
за нататък”, „По оста”, „Оживявам“, „Под крива-
та круша“, „Проекции върху сферичната природа“, 
„Палимпсест“. 

Носител на национални награди и на голямата европейска награда в Куртя 
де Арджеш, Румъния.

Превеждана на руски, украински, полски, италиански, турски, английски, ру-
мънски и сръбски език. 

Член  на Съюза на българскте писатели, на Славянска литературна и ар-
тистична академия, на „Poetas del Mundo“ и на Съюза на математиците в 
България.

* * *

Очаквам есенните дъждове.
Когато от небето се изсипят 
сълзите по отминалото лято
и пъстрата корона на дървото
започне да се свлича от клонака, 
подобно дреха на жена, която 
освобождава себе си за болка.
Когато после се разпръсне мирис 
на загасено в мокрото огнище 
и ситната обвивка на дъжда 
проникне бавно чак до сетивата.
А там се крият думите, спестени  
от теб и мен в горещото мълчание,  
с което лятото ни изтощи.
Очаквам дъждове, а дотогава 
дано да не забравим да обичаме.

СВЕТЛАНА ЙОНКОВА 

Тя е родена на 18 юли 1958 г. в Со-
фия, но корените й са свързани с 
Шуменско - по майчина линия, а по 
бащина - с Ловешко. Пише романи, 
стихотворения и песни. Завърши-
ла е руска филология, българска 
филология и педагогика. От време 
на време печели по някой литера-
турен конкурс.  

БЕЗСМЪРТИЕ

Нямам гроб, ала чий е проблемът? – погребват ги мъртвите,
а пък аз имам толкова работа още за вършене…
Оставете поп Кръстю на мира! Предателя бъркате –
пък дори да не бъркате, само ръцете си бършете…
Капе мед от устите лакейски… Под турско бе същото –
робът няма очи да застане пред голата истина!
Цял живот ще се гърби след ралото само за къшея –
и едно ще повтаря: че всичко от Бога е писано!
… Аз не искам парадни салюти и думи напудрени,
мен ми стига да чуя един да извика: „Виновен съм!“ –
но гърми тишината… Небето с очи изумрудени
не примигва дори, а народът на дявола моли се,
ех, народе! Продаван, харизван! Целувай палачите!
И плачи за онези, които ти смачкаха вярата!
Ти цървулите гордо смени за чепиците лачени –
и плати за това с ипотека, заложил България.
Затова е бесилка Родината, няма за чудене!
И царе, и плебеи се кръстят набожно и хрисимо.
Трезви няма ли, хора? Нима са се свършили лудите?
Братът брата продава – и става, каквото е писано.
Ала кой го е писал? Това е, народе, дилемата:
щом не пишеш съдбата си сам, някой друг ще я пише…
Аз избрах да напиша с духа и кръвта си вселената –
и я писах така, че и Бог от небето въздишаше!
Затова не четете какво ви говорят за Дякона.
Да чете само онзи, на който очите са истински!
Аз икона не съм. Аз съм всичката вяра изплакана!
А пък другото – то е една неизбежна измислица.

ДИМИТЪР ПЕТРОВ

Димитър Петров е роден на 30 март 1956 г.  в Разград в учи-
телско семейство. Завършил е магистратура „Библиотечни и 
информационни технологии и културна политика” в СУ „Свети 
Климент Охридски”.  Автор на десетки книги за деца и възрастни 
и крайведски изслед-
вания. Носител е на 
наши и международ-
ни конкурси. Негови 
стихове са превеж-
дани на руски, тур-
ски и румънски ези-
ци.  Член е на СБП.

Димитър Петров

***
Довиждане, Созопол
с морските вълни
целунати  от  ангел.
Обичам те, защото
в теб срещнах
непознатата жена,
която ми дари
най-нежното скроено
слънчево
и ароматно лято.
Довиждане,
но никога от теб
завинаги
не ще замина.
Във мене ще остане
изгревът
със сладост на смокиня
и виното
със нощен бриз долято.
Ще помня и брегът
със пясъчното злато
прошепнал
тайната на чайките
и посветил ме
в танца на делфините.
Звездите ти ще помня
в косите на нощта.
Завинаги!
Довиждане тъй топъл
и сътворен от богове,
Созопол!

...

В последния
ден на лятото
ти подарих  круша.
Целунах я. Светеше.
Ангели
я орисвали
нощем с очи,
милвали с крила
и на тебе наричали.
Нямаше
лято и есен.
Времето стоеше.
Отиваше си
нещо последно
и идваше ново
в нашето обичане.

Любовта ни
бе като крушата:
презряло-лятна
и ароматно-есенна.
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ПОЧТИ ЛЯТНА ИМПРЕСИЯ

Като младо конче подковано
лятото е хукнало насам.
Пролетта му казва „че е рано” –
то отвръща „аз добре си знам!”
А денят, растлан като тепсия
къпи се на жарките лъчи...
Всеки хванал свойта орисия
ту се радва, ту смутен мълчи.
Надалеч Балкан в зелена риза,
с голият си връх скалист стърчи...
Щом на заник слънцето заслиза
там звезда самотница търчи.
Долу е полето пожълтяло –
океан с пшенични класове...
Падпадъче пъстро е запяло,
сладостно любимката зове!
Завъртели пък коси отсреща,
трима си откосите редят...
Пот се стича по тела гореща,
но по крачка те напред вървят.
Само от реката уморена
носи се едва приветен хлад.
Там за миг проблясва бърза мрена
в пръските на плитък водопад.
Погледът ми шари из простора
с дух  като море неукротим...
Птици пеят над треви и хора –
летен жив пейзаж незаменим!

Първото издание на „Поетичните празници в Мъглиж“  
са вече в културната история, но в поетите присъст-
вали продължава да живее преживяното и гостоприем-
ството на домакините.

Попитахме поетите и те ни отговориха:

Какво е „Поетични празници – Мъглиж“?

„Поетични празници - Мъглиж“ е приключение, в което да 
се впуснеш; да пропътуваш до града, да достигнеш плани-
ната, да усетиш дъха на града. Празници на поезията, които 
оставят следа у гражданите на общината, но и у гостуващите 
поети. Надявам се - начало на традиция, която ще продължи 
през идните години да свързва Мъглиж и съвременната бъл-
гарска поезия.

Христо Мухтанов – 
поет включен в сборника „Осем“.

„Поетични празници - Мъглиж!“ е събитие, което събира 
българската литература в едно прекрасно място, каквото е 
Мъглиж. Затвърждаването на тази традиция не е важно само 
за региона, но и за литературата в национален план. Поздра-
вявам организаторите, които проявяват смелост и идейност в 
това начинание.

Калоян Христов – 
поет включен в сборника „Осем“.

Поетичните празници и пътуването до Мъглиж бяха сбъ-
дната мечта! Когато отиваш някъде за първи път винаги 
има вълнение и малко страх как ще посрещнат това, кое-
то си написал. А хората тук ни посрещнаха като скъпи 
гости, с любов и усмивки, които за пореден път ми по-
казаха, че поезията е магия, която звучи с ритъм, сила и 
обещание, че не сме сами...

Айча Заралиева – 
поет включен в сборника „Осем“.

Поетичните празници в Мъглиж са време, в което изкуство-
то се среща, докосва, разговаря и създава... Прекрасно е, че 
все повече населени места поглеждат към литературата.

Нели Кирилова – 
поет включен в сборника „Осем“.

Мъглиж беше пръв. След карантините, мълчанието и всич-
ко останало наистина първото от толкова време насам ху-
баво и смислено гостуване беше това в Мъглиж. Поетичните 
празници там също бяха първи, но ще се превърнат в стра-
хотна и развиваща се традиция, която е жизнено необходи-
ма на всички малки населени места. Сборникът „Осем“ е 
книга, събираща мислите ни, преди да са станали безкрай-
ност. Огромно благодаря на Димитър Никленов за идеята и 
за тласъка към нея, но най-вече за срещата. На Тони Тел-
лалов за усилията и вниманието да събере на едно място 
всички ни. На община Мъглиж и на всички, станали част от 
организацията, за топлото посрещане въпреки вятъра, дъ-
жда и трудното време. Преживяването там за мен е разказ, 
който няма да се събере в два реда, а който си струва да 
бъде разказван с всичките му подробности. Ослушвайте се, 
тепърва ще говорим за това.

Анна Лазарова – 
поет включен в сборника „Осем“.

„Поетични празници – Мъглиж“ са светлина в тунела, но не 
от връхлитащия насреща влак, а обещание за чисто небе и 
свеж въздух. Те са надежда, че не всичко е приключило, че 
литературата е възможна. Проявлението на фестивала точно 
в гр. Мъглиж говори, че градът е буден и не е свел своите 
жизнени трепети до чалга и домашна ракия. Искрено благо-
даря на кмета на града, д-р Душо Гавазов за начинанието.

Тони Теллалов – съставител и редактор на сборника „Осем“.

Кметът на Община Мъглиж д-р Душо Гавазов под-
писа договор с Министерство на труда и социална-
та политика за изпълнение на проект „Патронажна 
грижа + в община Мъглиж“, по Оперативна програ-
ма „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна 
ос „Подкрепа за преодоляването на последиците от 
кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и 
подготовка за екологично, цифрово и устойчиво въз-
становяване на икономиката“ процедура „ПАТРО-
НАЖНА ГРИЖА +“ BG05M9OP001-6.002. Стойността 
на проекта е 89 010.83 лв., с основни дейности:

1. Дейност „Патронажна грижа“;

2. Дейност „Превенция на COVID-19 в социалните 
услуги, делегирани от държавата дейности“ 

Проектът предвижда предоставяне на интегрира-
ни социално-здравни услуги за лица с увреждания 
и лица в риск, във връзка с ограничаване разпрос-
транението и преодоляване на последиците от 
COVID-19. Целта на проекта е да се осигури под-
крепа, чрез предоставяне на патронажни грижи за 
възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги 
в домашна среда, както и подкрепа за адаптира-
не на социалните услуги, делегирани от държава-
та дейности във връзка с разпространението на 
COVID-19. 

Дейност „Патронажна грижа“ по Направление 1
Основната цел на дейността е утвърждаване на 

модел за патронажни грижи на територията на об-
щина Мъглиж за възрастни хора и лица с уврежда-
ния, други уязвими групи, включително лица, поста-
вени под карантина във връзка с COVID-19, лица от 

ПЪРВИ ПОЕТИЧНИ ПРАЗНИЦИ - МЪГЛИЖ 2021 г.
Под патронажа на Кмета д-р Душо Гавазов

„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ В ОБЩИНА МЪГЛИЖ
рисковите групи за заразяване с COVID-19. Лицата, 
на които ще бъде предоставена услугата са минимум 
30 човека от община Мъглиж. Дейностите по достав-
ка на храна, хранителни продукти и продукти от пър-
ва необходимост, включително лекарства, запла-
щане на битови сметки, заявяване и получаване 
на неотложни административни и битови услуги и 
предоставянето на почасови мобилни интегрирани 
здравно-социални услуги в домашна среда ще се 
осъществяват в рамките на 12 месеца от мобилен 
екип, който включва следните специалисти:

- 5 домашни помощници, назначени на 4-часов 
работен ден;

- 1 медицинско лице, назначено на 4-часов 
работен ден;

- 1 психолог на 8-часов работен ден;

За осигуряване на безопасен и навременен 
транспорт на експертите, предоставящи патронаж-
на грижа, е предвидено да бъдат използвани два 
автомобила на община Мъглиж, които ще бъдат 
управлявани от наетите по проекта 2 шофьори на 
4-часов работен ден.

Чрез дейностите по Направление 2 „Превенция 
на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от 
държавата дейности“, лицата, на които ще бъде 
предоставена услугата са служителите и 30 потре-
бители  от  Дневен център за възрастни хора „Зо-
рница“ гр. Мъглиж. Във връзка с предприемане на 
мерки по опазване на здравето, както на потребите-
лите на дневния център, така и на служителите, които 
предоставят тези услуги, община Мъглиж ще наеме 
допълнителен обслужващ персонал, който да предо-
твратява струпването на много хора на едно място, 
дезинфекция на сградния фонд и др.

Предоставянето на социални услуги, държавно де-
легирани дейности в община Мъглиж се осъществява 
в Дневен център за възрастни хора „Зорница“, към 
който ще бъдат разпределени допълнително наети 
3 лица за 12 месеца на длъжностите „Хигиенист“ и 
„Организатор пропускателен режим / Охрана“ с цел 
гарантиране спазването на противоепидемичните 
мерки.

Чрез изпълнение на проектните дейности по две-
те направления ще се създаде ефективен и работещ 
механизъм за подсигуряване на базисните потреб-
ности и запазване достъпа до социални услуги на 
уязвими лица. Ще се подобри достъпът до социал-
ните услуги в община Мъглиж. Ще бъде осигурена 

комуникационна техника, позволяваща дистан-
ционно предоставяне на услуги в контекста на епи-
демиологичната обстановка в страната. Ще бъдат 
въведени мерки по опазване здравето, както на 
ползвателите на социалните услуги, делегирани от 
държавата дейности, така и на служителите, които 
предоставят тези услуги.

Ваня Желязкова – Ст. Експерт „Социални и младежки 
дейности, култура, вероизповедания и спорт“

            Д-Р СТЕФАН ХРИСТОВ:Д-Р СТЕФАН ХРИСТОВ:  

САМО ТОЗИ, КОЙТО САМО ТОЗИ, КОЙТО 

ОБИЧА ПРОФЕСИЯТА СИ,ОБИЧА ПРОФЕСИЯТА СИ,  

Е ПРИЗВАН ДА БЪДЕ ЛЕКАРЕ ПРИЗВАН ДА БЪДЕ ЛЕКАР

От страница 1
- Навремето село Ягода беше прочуто с 

така наречените от народа мечкадари.  Ес-
тествено, сега това е само един спомен. 
Селото се е променило доста в положи-
телен смисъл. Вече усилено тече и ре-
монтът на прочутата минерална баня. Кога 
се очаква да заработи и отново хората 
от околността да се радват на лековитата 
минерална вода? Вие, в качеството си на 
лекар, моля да посочите какви са нейните 
лечебни качества.

- След десетилетие на разруха от бившия кон-
цисионер, и последващо десетилетие на „про-
сия” по министерски врати, ни остана единсте-
ния възможен вариант – чрез поемане на заем 
за ремонт на Банския комплекс. 

Въпреки всички трудности свързани с 
COVID-кризата, очакваме наесен, да отвори 
врати. Очакваме не само хоратаот околността, 
а и отблизо и далеч, както се казва, да се докос-
нат до тази лечебна благодат.

Да не забравяме, че водата и сега се ползваот 
СПА-хотелите и минаралните басейни на терито-
рията на село Ягода.

Така че, за да не идвате при нас на доктор, 
заповядайта при нас на СПА!

Интервюто подготви: Димитър Никленов
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Млад мъж познал на улицата своя 
стар учител от началните класове. 
Приближил се до него и го попитал:

– Помните ли ме? Аз бях Ваш ученик.
– Да, помня те, преподавах ти в на-

чалното училище. С какво се занима-
ваш сега?

– Преподавам. Вие толкова много 
ми повлияхте, че аз също поисках да 
възпитавам деца.

– Така ли? А ще ми кажеш ли с как-
во толкова съм повлиял за това твое 
решение?

– Наистина ли не помните? Ще Ви 
припомня. Веднъж един мой съученик 
дойде в училище с красив часовник, 
подарен му от неговите родители. Ви-
наги бях мечтал да имам такъв часов-
ник. И когато той го свали от ръката 
и го остави в чантата си, не можах 
да се въздържа и го откраднах. След 
малко, когато момчето разбра, че ча-
совникът му липсва, дойде разплакан 
при Вас за да ви каже, че някой го е 
откраднал. Вие ни изгледахте стро-
го и казахте: „Този, който е взел ча-
совника на вашия съученик, нека да 
бъде така добър да го върне“. Беше 
ме толкова срам от постъпката ми, а 
и не исках да се разделям с часовни-
ка, така, че не посмях да си призная. 
След това Вие отидохте до вратата и 
я заключихте. Помолихте ни да се на-
редим до стената с лице към нея и ни 

Откривателят на легендар-
ната бактерия лактобацилус 
булгарикум / , Lactobakterium 
Bulgaricum Grigoroff/ д-р Стамен 
Григоров отказва да работи за 
Швейцария и Бразилия и се за-
връща в България, за да работи 
за родината си?
Знаете ли, че в Япония, върху 

кофичките с българско кисело 
мляко, боготворено от японците 
стои името на легендарния док-
тор? Въпроса ми е: ЗАЩО ТОВА 
ИМЕ НЕ СТОИ И ВЪРХУ НАШИТЕ 
КОФИЧКИ С КИСЕЛО МЛЯКО? А 
отговорите са няколко и ги ос-
тавям на вас!
И най интересното, което мал-

ко хора знаят е, че по време на 
Първата световна война гениал-
ния доктор открива, че войни-
ците, които ядат мухлясал хляб, 
не се разболяват от холера и 
туберколоза. Реално  с това на-
блюдение д-р Стамен Григоров 
открива пеницилина, почти на-
равно с Албер Калмет и Камий 
Герен, които обаче публикуват 
откритието си малко по рано 
и затова днес те се смятат за 
откриватели на пеницилина.
Толкова за гениалния док-

тор българин и неговата 
Lactobakterium Bulgaricum Grigoroff 
И КОРИЧКИТЕ МУХЛЯСАЛ ВОЙ-
НИШКИ ХЛЯБ.
В памет на гения!
Автор: Светлана Христакиева

Района на Мъглиж е осеян и с крепости, по-голяма част от които са изгра-
дени през късната античност и ранното средновековие (тогава тези земи са 
влизали в пределите на Византия) и са продължили да функционират до па-
дането на Второто българско царство под османско робство в края на XIV в. 
Към тези крепости влизат: „Горненски град“, „Доленски град“, укреплението в 
местността „Грамада“ и до вр. „Панагюра“, както и тези при селата Ветрен и 
Дъбово, крепостта „Тиле“ (смятана за столица на келтите, при пребиваването 
им на Балканския п-в, в III в. пр.Хр.) и др.

Средновековната крепост „Мъглиж“ или „Горненски град“, намираща се се-
верно от града, е играела ключова роля тук, особено по времето на Втората 
българска държава (XII-XIV в.). 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 сте-
на, 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.

предупредихте: „Сега ще трябва да 
пребъркам вашите джобове, но ще 
ви помоля през цялото време всич-
ки да стоите със затворени очи“. 
Тогава разбрах, че това ще бъде 
най-срамният момент от моя кра-
тък живот. Движехте се бавно от 
ученик на ученик, от джоб на джоб. 
Но когато извадихте часовника от 
моя джоб, не спряхте, а продъл-
жихте така до края на редицата. 
След това казахте: „Деца, всичко 
е наред. Можете да отворите очи 
и да се върнете по местата си“. 
Върнахте часовника на разплака-
ното момче и повече не казахте 
нито дума за този инцидент. В този 
ден Вие спасихте моята чест и мо-
ята душа. Не ме изобличихте като 
лъжец и крадец пред целия клас. 
Дори никога след това не разго-
варяхте с мен за случката. С вре-
мето разбрах, защо. Защото, като 
истински учител, Вие не искахте да 
унищожите достойнството на едно 
все още изграждащо характера и 
поведението си дете. Тогава реших 
аз също да стана учител и да бъда 
като Вас. Учителю, а сега, като ме 
видяхте, наистина ли не си спом-
нихте за този злощастен случай?

Старият учител отговорил:
– Работата е в това, че когато 

претърсвах джобовете ви, аз също 
бях със затворени очи!

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ:

Един ден, вече млада булка, на око-
ло 14-15 години, като седи пред квар-
талната фурна и чакала хляба да се 
изпече, минал млад турчин,които си 
позволил да я закачи,понеже била 
МНОГО КРАСИВА.....

Обидена от постъпката му и да 
запази честта си на българска же-

На 24 декември през 1872 г.  Левски, 
преоблечен, като турчин, пристига в 
Ловеч, където отсяда в домовете на 
Никола Сирков и Величка Хашнова. 
След като взема архива, който зашива 
в самара на коня, на 26 декември, при-
дружаван от Никола Цвятков, потегля 
към Велико Търново. По пътя извън Ло-
веч злощастно са срещнати от турски 
конен патрул.

Предполага се, че причината за не-

Интересен исторически 
факт за Васил Левски

ТОВА Е ГИНА КУНЧЕВА - МАЙКАТА НА
 ВАСИЛ ЛЕВСКИ И ЕДНА ОТ НАЙ-ДРЪЗКИТЕ 

И СМЕЛИ ЖЕНИ В ИСТОРИЯТА НИ!
на,вдигнала ръка и му нанесла плес-
ница по лицето. 

После с остър тон извикала: 
„ИДИ ДА МЕ ОБАДИШ НА КОНАКА!“
Изглежда плесницата е била с МЪЖ-

КА СИЛА,понеже турчинът навел глава 
и започнал да плюе кръв.

Такава е била Гина Кунчева от мал-
ка и нищо чудно, че е родила толкова 
смели и доблестни синове като Христо, 
Васил и Петър. 

След като децата й поемат по своите 
пътища на безсмъртието, Гина остава 
сама.

Дори след смъртта на Апостола,ко-
гато народа я пита няма ли да раздава 
жито за умрелия, тя отговаря: 

„Жито се дава за мъртвите, а моя Ва-
сил ще живее вечно!“

Измъчена от раздялата си с децата и 
внучките й, не е имала нито ден спокой-
ствие. 

Тя се обърнала към дъщеря си Яна и 
й казала: „Аз един ден да се засиля,да 
тръгна,накъдето и да са,ще ги намеря!“ 

С думите „Децата, децата!“ - тя из-
дъхнала.. 

Поклон пред майката героиня - Гина 
Кунчева!

говото залавяне е предателство от съ-
мишленик.

На 18 февруари 1873 г. в околностите 
на София присъдата е изпълнена.
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Нричат я още Първата дама на бъл-
гарското кино.

Тя е родена в Дупница. Майка и е 
от известна австрийска аристокра-
тична фамилия, а баща и е бил поли-
тически затворник в Белене. Започ-
ва кариерата си в средата на 50-те 
години.

Има над 50 роли в киното, сред 
които са екранизациите на романа 

Музикантът е от Стара Загора. Учил 
в СМУ“Филип Кутев“ гр. Котел, в мо-
мента живее в Limassol. Има двама си-
нове. Малкият е вече поел пътя на своя 
талантлив татко.

Ето какво ни каза: „В чужбина където 
живея   участвам в много музикални про-
екти, но за съжаление не ги чувствам 
български.  Записал съм много компакт 
дискове, които се изкупуват веднага.
Участвам на най-различи тържества- ан-
глийски, немски, сръбски, румънски и др. 
където свиря и тяхна музика. Веднъж в 
Лондон  свирих пред китайци и като ви-
дяха името ми на диска Мин Чо ме взеха 
за китаец.  Подобен случай и с Зимбабве. 
Жалко че такива моменти стават не-
предвидено и е нямало кой да ги заснеме.  
Канят ме разбира се и на български тър-
жества, но от българите никога не съм 
взимал пари. Сърце не ми дава. Всички 
са напуснали домовете си, и са дошли в 
чужда държава да си изкарат прехрана-
та. Вечер като си легна -съвестта ми е 
чиста.

България! Да, липсва ми.“

  УТРО В ЧУЖБИНА

В утрото на един неделен  ден /които в последствие се 
превърна в незабравим/. Тъкмо слънцето беше изгряло.  
Телефона ми звъни настоятелно с непознат номер. Поми-
слих си че някоя бабичка пак е объркала номера на внуче-
то.След  малко се звъни и на вратата.  Вдигнах телефона  и 
мъжки  глас ми казва че, довел дядо си от далечно село, 
който искал много да ме види. Излязох навън. Голям черен 
джип с затъмнени стъкла, като тези на мутрите в България. 
Неприятна гледка.

Аз много уважавам старите хора /така съм възпитан / и, 
беше изключено  да откажа. 

Изчакаха ме да се приготвя. Взех си и гъдулката. Само в 
банята ходя без нея.

Пристигнахме. Една голяма маса отрупана по български 
под сянката в двора. Все млади хубави хора.

И един дядо. Поздравих ги. Приближих  се до стареца. 
Приведох се, целунах му ръка. Той не ме пускаше. Погле-
днах го в очите. Плачеше. С треперещ глас ме попита:

–  Ти ли си Минчо? И пак – Ти ли си Минчо?  Просълзих се 
и аз, и оная буца като заседна в гърлото ми не можех да му 
отговоря.  Кимнах му. 

Така срещнах човека който ми разказа много истории за 
моя род които аз не знаех. За дядо ми , за прадядо ми и за 
прапрадядо ми.

Разговорът осъществи: Димитър Никленов

Човешката култура включва 
език вярвания, знания, морал-
ни и естетически норми, прави-
ла на поведение, идеи, религия. 
Културата определя обичаите на 
хората и тяхната комуникатив-
ност. Тя ни показва пътя в жи-
вота ни, който ние си избираме.
Човешкият живот е социален жи-
вот. Нашите действия отразяват 
мнението на другите и съответно 
сме ги изработили под влияние 
на хората. Културата е голяма 
част от това, което ни прави да 
сме човешки същества. Харак-

НЕВЕНА КОКАНОВА - 

ЖЕНАТА, КОЯТО НИКОГА 
НЯМА ДА СИ ОТИДЕ

„Тютюн“ и „Крадецът на праскови“; 
„Инспекторът и нощта“; „Момчето си 
отива“ и „Отклонение“. Неин съпруг е 
известният български режисьор Лю-
бомир Шарланджиев.

Невена Коканова умира от рак през 
2000 г. Ще запомним Невена с нейни-
те думи, които и до днес кънтят в уши-
те ни: „Тръгне ли човек с чисти подбу-
ди към нещо, винаги успява”.

ГЪДУЛАРЯТ МИНЧО МИНЧЕВ  СПОДЕЛИ:

ОБЩЕСТВОТО ЛИ ФОРМИРА КУЛТУРАТА 
ИЛИ КУЛТУРАТА СЪЗДАВА ОБЩЕСТВОТО?

терните черти на нашата култура 
научаваме в процеса на социа-
лизация .Чрез контакти с другите 
хора безпомощното новородено 
постепенно се превръща в само-
съзнателно човешко същество, 
овладяло обичаите на съответ-
ната култура. По този начин ли-
чността се формира в културния 
контекст на обществото, в което 
живее. Така, както културата е 
продукт на обществото, така и об-
ществото има облика на култура-
та, която му е присъща.

Соб. Инф.

„ЖИВОТЪТ - ТОВА Е 
НАЙ-КРАСИВАТА ПЕСЕН”

ЧАРОВНИЯТ ГРОЗНИК АДРИАНО ЧЕЛЕНТАНО

Този истински случай 
или анекдот съм го чува-
ла милион пъти, прераз-
казван, доукрасяван, с 
различни персонажи, но 
финалът му винаги е един 
същ. В интервю попита-
ли Джани Моранди (така 
го чух за пръв път някъде 
около 1970 г.) кой е най-го-
лемия певец според него. 
„Аз!”, отговорил, без да се 
замисли. Смутената воде-
ща измънкала „Амииии, 
какво ще кажете все пак 
за Челентано?”, за да чуе 
светкавичния отговор”О! 
Челентано? Той е бог!”

Когато вървеше тази 
приказка, Адриано Челен-
тано е бил 30-годишен. 50 
години никой не е успял, а 
и не си е признал, че се е 
опитал, да го свали от му-
зикалния Олимп.

Няма друг като него да 
владее с такава сила чо-
вешкото внимание и не-
говите песни и филми да 
имат актуално значение 
и днес. Достатъчно е да 
споменем песента „Via 
Gluck”- улицата в Мила-
но с дома на родителите 
му, имигранти от южна-
та област Пулия, къде-
то той се е родил на 6-и 
януари 1938г. А с песента 
„Prisencolinensinainciusol“ е 
първият певец изпълнил 
рап. Тъй като той обик-
новено сам си прави 
песните, акомпанирай-
ки си с китара, понякога 
си измисля несъщест-
вуващи думички. Сми-
сълът на това, според 
него, е че хората не 
умеят да се разбират 
помежду си.

Челентано е силно со-
циално ангажиран. „Пре-
следвам укриването на 
данъци, намаляването 
на разходите за труд и 
насочвам вниманието 
на хората към красотата 
на страната“, казва той. 

Същевременно той е из-
ключително религиозен. 
„Когато чуя, че Папата 
говори за Иисус, споделя 
певецът, аз се вълнувам. 
Чувствам две противо-
речиви чувства: от една 
страна – ненаситната 
радост да чуя нещо от 
чудесните дела на Исус, 
а от друга – един вид 
носталгия и болка почти 
толкова силна, колкото 
ако ме бяха разпънали 
като Божия син.“

В киното има паметни 
изяви в около 40 филма, 
като например „Сера-
фино“, „Бинго-Бонго“, 
„Юпи ду“. Независимо, 
че не обича да пътува, 
цял живот страда от ае-
рофобия и самолетите 
предизвикат панически 
ужас у него, Адриано 
Челентано дължи своя-
та световна популяр-
ност на неповторимия 
си изобретателен дух и 
творчество.

Друга истина или ле-
генда е фактът, че благо-
дарение на неговата пе-
сен „Чао, рагаци, чао!” и 
до днес в редица страни 
на Стария континент се 
употребява „Чао!” като 
най-кратката и популяр-
на фраза за вземане на 
довиждане.

Песните на Адриано 

отдвна са евъргрийни и 
въпреки че уж се е отте-
глил от Голямата сцена, 
той продължава да из-
дава албум след албум. 
А ние можем само да го 
обожаваме.

няколко фрази на Ад-
риано Челентано, които 
разкриват неговите въз-
гледи:

За да бъдеш справед-
лив, нужно е поначало 
да бъдеш добър. А за 
да бъдеш добър трябва 
да разбираш, че всички 
хора грешат.

Единственото към кое-
то трябва да се стремиш 
в живота е любовта.

Животът е танц по вер-
тикала. Всеки ден науча-
ваш една стъпка.

Аз твърде малко разби-
рам от ембриони, но едно 
знам със сигурност: всяка 
искра на живота трябва 
да бъде защитена.

Не се старай всичко да 
разбираш. Така е по-ин-
тересно.

Най-свирепият от всич-
ки зверове е човекът. 
Той убива, даже когато 
не е гладен.

Нищо не се решава в 
гняв.

Дяволски обичам да 
слушам лъжи, гледайки 
в очите... Особено когато 
зная истината...
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Тя разбра, че трябва да си обръсне краката, ко-
гато любимият се допря до нея в просъница и каза: 
„Рекси, махни се от леглото!“

Виц на броя:

Материалите не се рецензират и не се връщат
Хонорари не се изплащат

напразно бихме го търсили на по- 
новите карти. Само в някои от ста-
рите е отбелязано село „Дъскаръ“ 

. Ето защо за мнозина името ще е непознато. 
Днес само затревените с бурени останки от 
няколко къщи свидетелстват за това скрито в 
Балкана село. Село Дъскарито било едно от 
десетината села, които образували известния 
в турско време Кованлък. То се намирало ви-
соко на дъскарския рът навътре в Стара пла-
нина. Било е отдалечено от село Сливито на 
час и половина. Край него е протичала мал-
ката Дъскарска река, която е десен приток на 
Сливитовска река. Дъскарска река извира от 
местността Тошева трап - Стублицата, събира 
водите си с тези на Тояганов дол в северния 
край на селото и се вливат в Сливитовската 
река. Последната излиза при село Ветрен и 
се събира с Поповската река. Дъскарски рът е 
склон, борова гора. Южно от Сливито,  било на 
планински рид, снишава се на юг и завършва 
в местността Силгир в южния край на селото. 
С много неизвестности и тъмнина е прибулен 
началния и по- сетнешен живот на жителите 
му. Притулени  из пустите планински кътове, 
отдалечени от културния център, лишени от 
просветна и духовна проява. Техният живот и 
дни са се изпепелили в недалечното минало, 
без да оставят съществени следи по които ние 
днес можем да проследим неговото историче-
ско развитие. Други легенди за основаването 
му липсват. Навярно първите му жители са из-
бягали от полските селища през ония размир-
ни години, когато турските орди кръстосвали 
навсякъде и са прокудили мнозина по планин-
ските рътлини и долове. През последните го-
дини на турско робство е имало само 4 къщи. 
В миналото обаче къщите са наброявали 20, а 
може би и повече. Но преди близо 120 години 
през 1814г. се появила чума по Кованлъшки-
те махали. Легендите ни сочат село Дъскари-

Това е една от най-забележителните кре-
пости, останали по нашите земи. Намира 
се край село Селце, на около 15 км от град 
Мъглиж. По време на археологически изслед-
вания е установено, че днешните руини на 
крепостта датират от Средновековието. 
Височината на крепостта достига до 3 ме-
тра. Крепостта е съществувала до нача-
лото на падането на България под турско 
робство.

В Мъглиж на север, вдясно от пътя до самата 
река, е красивата църква „Свети Димитър“. Сгра-
дата е триконхална с купол и камбанария над 
западния вход. Камбанарията е строена в 1912г 
от местни майстори. Мъглижката църква „Свети 
великомъченик Димитър“ е построена след Осво-
бождението, през 1891г.

Строежът на църквата е започнат от майстор 
Колю Фичето (Никола Фичев), но скоро след 
това той се разболява и строежа поема един от 
неговите най-добри ученици – уста Генчо Нова-
ков. Той е автор и на иконостаса. Църквата е уни-
кална като архитектура и е обявена за паметник 

КРЕПОСТ ГОРНЕНСКИ ГРАД

ЦЪРКВА „СВЕТИ ДИМИТЪР“ – МЪГЛИЖ
на културата. Основният камък на храма е поло-
жен през 80-те години на XIXв, а освещаването е 
станало през 1891 година на Димитровден.

Интересен обект свързан с християнството е 
природозащитеният обект „Винишки камък“, къ-
дето в скалите е изсечена иконата „Света трои-
ца“. В близост се намира връх „Попък“, според 
легендите там е имало параклис „Света Марина“, 
днес в скалите на самият връх все още има из-
ворче.

СЕЛО ДЪСКАРИТО.
ИЗ МИНАЛОТО НА КОВАНЛЪКА

то за средище на чумната зараза. Затова то 
най-много е пострадало от нея. Тогава голяма 
част от жителите му измрели, а останалите 
напуснали селото и се пръснали на различ-
ни страни.След няколко години се връщали 
един по един, за да продават на сливничани 
и лаханлийци (ветренци) своите ниви. В края 
на робството се е ширило разбойничество из 
Кованлъка. Мнозина търговци са били посре-
щани на Иванкова пътека и обирани. Между 
другите хайдути известен е бил дядо Станчо 
Узуната- наречен Дъскаряка. Едър и снажен 
по телосложение той се е славил и със своята 
смелост и суровост. Още млади е пропъдил 
синовете си на полето.  Самият хайдутин е да-
вал подслон на своите другари. Старческите 
години доизживял в село Ветрен. В миналото 
на празника „Русаля“ е ставала голяма черква 
под връх Турлата в местността „Кръстта“.  Сто-
го (Светого) Илия се намира западно от Тур-
лата,  хълмиста местност, оброчище, където 
черкували на празника Свети Илия. Тук се съ-
бирали учителите от всички казанлъшки села. 
Всяка година разказва легендата на този ден 
е идвал доброволно 1 елен, който пренасяли 
в жертва, но веднъж той не дошъл. Чакали го 
дълго. Най-после еленът се задал изморен и 
запъхтян.  Те го заколили веднага. След тази 
година повече не е идвал елен и вместо него 
селяните почнали да колят за курбан овце или 
едър добитък. Черкуването под Турлата е из-
оставено преди 40, 50 години. Първото изсел-
ване от село Дъскарито е станало преди век, 
когато запазилите се от чумата са се пръснали.  
Част от тях са основали сегашното село Дъска-
рито- община Беличени- Тревненско. Това село 
сега брои 14 къщи. В старото Дъскари след чу-
мавото е останал да живее бащата дядо Трифон 
или дядото, дядо Рачо на дядо Станю Узуната. 
До Освобождението в Дъскарито са живяли ос-
вен дядо Станю още дядо Стоян Ръжата, Пет-

ко Никулкин 
и изселилия 
се в Орехово,  
а сега Шано-
во дядо Ата-
нас Терзията, 
който дошъл 
на приют в 
Торбаляците, 
после се по-
селил в Пет-
ровци и оттам в Дъскарито. Селото запустяло 
окончателно десетина години след Освобожде-
нието, когато са се дигнали горните семейства. 
Дядо Станю се изселил в село Ветрен , а оста-
налите в село Нова Махала. Освен тях от Дъс-
карито  се изселили Неделчо Петков,  Неделчо 
Ружата, Генчо Петков, Рачо, Недко и Пеню Ста-
неви всички в село Нова Махала. Генчо Станев 
в село Ветрен, Богдан Станев в Гюсово. Между 
жителите на село Дъбово има и дъскарци, които 
са слезнали и през чумавото и след това. Те са 
служили като ратаи на турските чифликчии. Та-
кива са Драганчините- баба Драгана и дядо До-
бри. Трифон Бумбала е бил роднина на Станю 
Дъскаряка.  Ако и да са се изселили дъскарци 
отдавна, около някогашното село не е съвсем 
безлюдно особено лятно време на всяка стъпка 
се срещат жетвари и косачи от село Сливито, 
които грижливо прибират плодовете на своя 
труд.  Тук всеки ден и Турбалянина дядо Не-
делчо Кападжика със своето стадо, което плад-
нува в букака близо до Тошов кладенец. Той е 
приятен, приказлив и надарен с природна ин-
телигентност старец. Увлекателно разказва за 
миналото на Дъскарито и Петровци, за бегало-
то, за малкото и голямото чумаво, разказва за 
хайдутството ня дядо Станя Узуна, за иманяр-
ството и всичко каквото е слушал
Източници: Дигитален архив на 
ОБ „Искра“ и „Топонимията на Казанлъшко“

Ние


