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ВЕСЕЛА КОЛЕДА И 
ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

Община Мъглиж из-
пълнява проекта „Ремонт 
на съществуващ парк, 
находящ се в УПИ V, кв. 
370 по плана на град Мъг-
лиж, община Мъглиж с 
идентификационен номер 
BG06RDNP001-19.134-003. 
Проектът се финансира от 
Европейския земеделски 
фонд за развитие на сел-
ските райони по програма 
„Европа инвестира в сел-
ските райони”. Община 
Мъглиж е кандидатствала 
по проекта чрез Местната 
инициативна група – Мъг-
лиж, Казанлък, Гурково”.

Стойността на проекта 
за ремонт на парка е 30 
953 лева, като 27 858 лева 
от тях са европейско фи-
нансиране, а останалите 

Община Мъглиж е заложила в 3-годишната си бю-
джетна прогноза частична и пълна рехабилитация и 
реконструкция на общинска улична и пътна мрежа, 
сподели кметът на общината д-р Душо Гавазов. За 
средствата кандидатстваме с проекти по Програма-
та за развитие на селските райони към Държавен 
фонд „Земеделие”.

Залагаме и на активно участие с проекти, изисква-
щи неотложна реализация към Междуведомствената 
комисия за възстановяване и подпомагане. Можем да 
разчитаме евентуално и на целеви субсидии чрез ПМС 
от Министерството на регионалното развитие и благоу-
стройството, каза още градоначалникът на Мъглиж.

По отношение подобряването на образователна-
та инфраструктура е предвидено пристрояване на 
нова сграда с разкриване на две нови групи за чети-
ригодишните деца към Детска градина „Камбанка” 
в Мъглиж. Освен това ще бъдат осигурени средства 
за енергийна ефективност на Детска градина „Дете-
лина” в село Дъбово. Ще бъде извършена и цялост-
на реконструкция на Професионалната гимназия за 
селско стопанство „Гео Милев” в град Мъглиж.

Ще бъде обърнато необходимото внимание и на 
културната инфраструктура посредством пълна 
реконструкция на покрива и подпокривното прос-
транство на НЧ „Просвета – 1929” в село Юлиево. 
Частични вътрешни ремонти предстоят и в НЧ „Раз-
витие – 1921” в село Дъбово и НЧ „Просвета – 1889” 
в село Ветрен. Ще се опитаме да съхраним и кул-
турните мероприятия, превърнали се в емблема на 

ВиК и пречиствателна станция ще правят в 
Мъглиж за 5,5 млн. Лева. Довеждаща ВиК-ин-
фраструктура и пречиствателна станция за от-
падни води (ПСОВ) ще правят в Мъглиж, като 
прогнозната стойност на обекта е 5 538 795 лева, 
става ясно от обявление на общината в сайта 
за електронни обществени поръчки. За целта е 
изготвен и съгласуван инвестиционен проект за 
„Изграждане и реконструкция на ВиК мрежа и 
ПСОВ гр.Мъглиж, общ.Мъглиж”, подобект1: „Из-
граждане на ПСОВ и довеждаща инфраструк-
тура“. Предвижда се изграждане на нова пре-
чиствателна станция за отпадъчни води за 3012 
еквивалент жители. 

Следва на страница 2

СПРЕТЕ ЗЕМЯТА, ИСКАМ ДА СЛЯЗА – 
          четете на стр. 3
ПАНДЕМИЯТА УСКОРИ НЯКОИ ОТ ДЪЛГО 
НЕРЕШЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ В ОБРАЗОВАНИЕТО – 
                      четете на стр. 3

НА АМБИЦИОЗНА 3-ГОДИШНА ПРОГРАМА 
ЗАЛАГАТ В ОБЩИНА МЪГЛИЖ

община Мъглиж, в условията на Ковид пандемията, 
каза още кметът д-р Душо Гавазов. Задачата ни към 
социалната инфраструктура е пълна реконструкция 
на покрива и подпокривното пространство на Пен-
сионерския клуб в село Юлиево, добави градона-
чалникът.

В сектора опазване на околната среда и инвести-
ране в съоръжения за пречистване на отпадни води 
е входирана проектна документация в ПУДООС за 
реализация на Пречиствателна станция за отпадни 
води, водопроводна и канализационна мрежа на 
град Мъглиж и част от село Тулово. Предвиждаме и 
изграждане на водопроводна мрежа в селата Юли-
ево и Ягода. Средствата са осигурени чрез целева 
субсидия от МРРБ и ПУДООС.

В бюджетната прогноза залагаме осигуряването 
на условия, гарантиращи основните принципи на 
местната власт, а именно опазване здравето и жи-
вота на жителите и гостите на община Мъглиж. Ще 
бъде окончателно завършено и уличното осветле-
ние в селата Ягода, Шаново, Юлиево и Зимница.

За чиста околна среда залагаме на ремонт на два 
парка в град Мъглиж, изграждане на комплекс от „за-
творен тип” в общинския център и закупуване на кон-
тейнери за смесени и твърди отпадъци, както и такива 
за строителни отпадъци посредством безлихвен заем 
от ПУДОС към МОСВ, дови кметът на общината.

Живко Тенев

В МЪГЛИЖ РЕМОНТИРАТ ПАРК 

ПО ПРОЕКТ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

3 095 лева – национал-
но. Основната цел на 
проекта е създаване на 
устойчива, естетична и 
безопасна градска жиз-
нена среда, допринасяща 
за по-високо качество на 

живот, по-голяма сигур-
ност за населението и 
създаваща предпостав-
ки за ускорено социал-
но-икономическо разви-
тие и по-високо ниво на 
инвестиции.

ВиК И ПРЕЧИСТВАТЕЛНА 

СТАНЦИЯ ЩЕ ПРАВЯТ В 

МЪГЛИЖ ЗА 5,5 МЛН. ЛЕВА

БЛАГОСЛОВЕНИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ, 
ИЗПЪЛНЕНИ С МИР, ЛЮБОВ И БЛАГОПОЛУЧИЕ! 

ОБЩИНА МЪГЛИЖ ВИ ЖЕЛАЕ ЗДРАВЕ И БЛАГОДЕНСТВИЕ
ПРЕЗ НОВАТА 2022 ГОДИНА!

Д-р Душо Гавазов,  кмет на Община Мъглиж

СПРЕТЕ ЗЕМЯТА, 
ИСКАМ ДА СЛЯЗА

Вчера си пих кафето в компанията на добра позната, антиваксер-
ка, участничка в протести срещу сертификатите и добър приятел, 
ваксиниран, явно процъфтяващ от здраве насред кризата, мръсника. 

Разговорът, естествено, се водеше активно с леко повишен тон, 
относно ползата и вредата от ваксините и решенията за мерки на 
Правителството, които държа да подчертая, лично аз не приемам.

И двамата са високо образовани люде, чели доста, носещи много 
опит. И изваждаха довод след довод, докато аз предпочитах да се 
забавлявам от спора и от време на време да подмятам някой довод 
на място в полза на някой от спорещите, което веднага ескалираше 
едната или другата страна. Следва на страница 3
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ФОТОКОНКУРС! ФОТОКОНКУРС!

ОБИЩНИНА МЪГЛИЖ
ВЕСТНИК „МЪГЛИЖКИ НЮАНСИ“

ОБЯВЯВАТ
ОНЛАЙН ФОТОКОНКУРСНА ТЕМА: 

„МЪГЛИЖ – ВЧЕРА И ДНЕС НА СНИМКА”

I. Целта на конкурса е да се популяризира Мъглиж, като град разположен на 
едно от най-красивите места в Старозагорска област, да се покажат неговите 
природни и културни забележителности.

II. Регламент:
1. Териториалният обхват на снимане – гр. Мъглиж и околностите.
2. Оригинален и съвременен поглед към природните и културно-историческите 

места на град Мъглиж.
3. Право на участие имат всички фотографи – професионалисти и любители, 

без ограничения във възрастта. Под участник се разбира лицето, което изпраща 
снимка.

4. Всеки може да участва с до три свои фотографии в .jpeg формат и размер, не 
по-голям от 2Mb за всяка снимка. Участниците изпращат трите си имена, кратки 
биографични данни и телефон за връзка.

5. С изпращането на снимка участникът гарантира, че притежава правата за 
нея и ги предоставя безвъзмездно в полза на вестник „Мъглижки нюанси“ и мо-
гат да бъдат използвани в материали, популяризиращи град Мъглиж.

6. Лица, ненавършили 18 години, участват в конкурса само със съгласието на 

своите родители, което те отразяват в информацията за себе си.
7. В случай, че на фотографията са заснети хора, авторът декларира тяхното 

съгласие за публикуване на фотографията.
8. Личните данни на участниците – телефони и имейл адреси – няма да бъдат 

публикувани. Те ще се използват само за уведомяване на печелившите и за уве-
домяване на участниците

9. Фотографиите ще бъдат оценявани от тричленно жури, а три от най-добрите 
ще бъдат наградени от кмета на Община Мъглиж д-р Душо Гавазов.

10. Не се изплаща хонорар за получени за конкурса или публикувани снимки.
11. Авторските творби ще се приемат до 10 май 2022 на Е-mail: Maglizh_21vestnik@

abv.bg „За фотоконкурса“.
12. Победителите в конкурса ще бъдат обявени на 20 май 2022 г. на сайта на 

Община Мъглиж.

ФОРМУЛЯР
ЗА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН ФОТОКОНКУРС

НА ТЕМА: „МЪГЛИЖ – ВЧЕРА И ДНЕС НА СНИМКА”
——————————————————————————————

Организиран от: ОБЩИНА МЪГЛИЖ И ВЕСТНИК „МЪГЛИЖКИ НЮАНСИ“
1.Име и фамилия…………………………………………………………………
2.Адрес: …………………………………………………………………………..
3.Емайл адрес…………………………………….Телефон……………………..
4.Дата на раждане…………………………………
5.За непълнолетните лица задължително се попълва от родителя:
Име на родителя/ настойник/…………………………………………………
Телефон:…………………………………………………………………………
1. Снимка 1 –място на заснемане…………………………………………………..
2. Снимка 2 – място на заснемане…………………………………………………..
3. Снимка 3 – място на заснемане…………………………………………………..
С попълването на този формуляр и изпращането му за участие в онлайн фото-

конкурс на тема: „ Мъглиж – вчера и днес на снимка“ декларирам, че съм запоз-
нат/ а/ и приемам регламента и общите условия на конкурса!

Подпис на участника:…………………………..
Подпис на родителя/настойник/:……………….

За повече информация – тел. 0899425503 или на Е-mail: Maglizh_21vestnik@abv.bg

Някой беше казал, че 
да направиш грешка е 
човешко, но за да я пов-
ториш, трябва или да си 
идиот, или да си мазо-
хист. 

Винаги съм смятал 
себе си за идиот. Чаро-
вен, но идиот. Тъй като 
се страхувам от болка, 
което е основния про-
блем да бъда причислен 
към мазохистите, оста-

ва единствено другата 
възможност – явно съм 
идиот. Иначе няма друго 
обяснение, защо съм се 
женил отново и отново. 

Обяснявах днес тази 
моя слабост на група 
приятели, които подкре-
пят „харвардската“ фор-
мация.

Били млади, били 
красиви, били почтени. 
Всички сме били такива 
в дадени моменти, осо-
бено с младостта си, но 
нито един от коментира-
щите с мен днес, не е на-
рушавал Конституцията 

Продължава от стр.1
Технологичната схема включва био-

логично пречистване с активни утайки, 
като пречистените отпадъчни води ще 
се заустват във водоприемник, опре-
делен като чувствителна зона. Станци-
ята ще бъде съоръжена с оборудване 
за отстраняване на биогенни елемен-
ти. Избраната площадка за общата 
ПСОВ се намира в землището на село 
Тулово. Ще се изгради нов отвеждащ 
колектор от Мъглиж до площадката 
на ПСОВ. Предвидено е изпълнение 
на довеждащ колектор, чиято цел е да 
събере всички битови отпадъчни води 

от територията на град Мъглиж и да ги 
отведе до ПСОВ. Той започва от края 
гр. Мъглиж, върви южно от града, пре-
минава под първокласен Път I-6, след 
което под стоманобетонов напоителен 
канал чрез хоризонтални сондажи. То-
гава трасето променя посоката си на 
запад, докато достигне до асфалтовия 
път, който води до с.Тулово. Колекторът 
се движи през селото по ул. „Еделвайс“. 
Преди да достигне имота, предназначен 
за ПСОВ, преминава под р. Мъглижка 
чрез хоризонтален сондаж. Дължината 
на довеждащия водопровод е 521,77 ме-
тра, а на довеждащият път - 188 метра.

ВиК И ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ 
ЩЕ ПРАВЯТ В МЪГЛИЖ ЗА 5,5 МЛН. ЛЕВА

Община Мъглиж реализира няколко проек-
та, свързани със социалната инфраструктура, 
каза кметът на общината д-р Душо Гавазов. 
Направена е цялостна реконструкция на по-
крива на пенсионерския клуб в с. Юлиево. В 
момента се извършват довършителни работи 
на Банския комплекс в село Ягода. Предстои 
да се направи и цялостна реконструкция на 
църквата „Св. Димитър” в Мъглиж, а също така 
и на манастира „Св. Николай Чудотворец”. И 
двата обекта са паметници на културата – еди-
ният с национално, а другият с местно значе-
ние, сподели още кметът д-р Душо Гавазов.

В МЪГЛИЖ РАБОТЯТ 
ПО ИНФРАСТРУКТУРНИ 

ПРОЕКТИ

ОПИТ Е ИМЕТО, КОЕТО ДАВАМЕ НА ГРЕШКИТЕ СИ
/Оскар Уайлд/

и Законите умишлено 
или да е бил свързан по 
някакъв начин с трагич-
но за България събитие. 
Избягвам да говоря за 
хората, завършили ня-
кога Английската гимна-
зия в Пловдив, защото 
след Виденовото упра-
вление трябваше или 
да наруша „кирковския 
дух“, в който съм възпи-
тан / Английската в Пло-

вдив се казваше „Геор-
ги Кирков“ до 1992/, или 
да замълча. Уви, явно 
не мога да мълча.

Винаги съм смятал, че 
децата на палачите, не 
могат да израснат со-
циални работници. Де-
цата  на Комунистите не 
могат да станат Демо-
крати, а тези на робите, 
винаги ще останат роби 
в душите си. Мойсей го 
е открил, не аз. И 40 го-
дини водил Евреите в 
кръг из пустинята дока-
то измрат всички, които 
помнели робството.

Така и децата на тези, 
били в Правителството 
на Жан Виденов, не мо-
гат да ме убедят, че са 
почтени. Защото помня 
барикадите през 1997, 
загубените спестявания 
на Хората, прибрани от 
Бащите им,  атаката на 
Парламента. Помня, 
как Хората искаха не да 
съдят, а да убиват.

Тогава всички намра-

зиха Пловдив заради 
Жан Виденов. Но Жан 
и до днес живее в гар-
сониера. В Пловдив. 
За разлика от близкия 
приятел на Бащата на 
„Канадеца“ , бизнес 
партньор на „Канадско-
то момче“, икономиче-
ски съветник в Прави-
телството на Виденов и 
съученик от випуска на 
Жан в Английската  – 
Владо  Жеглов. 

Кажи ми кои са прия-
телите ти и ще ти кажа 
какъв си, казва Наро-
дът. 

Хората веднъж по-
вярваха на този кръг от 
„приятели“ и се наложи 
да атакуват Парламен-
та, а Петър Стоянов да 
откаже да предложи 
второ правителство на 
БСП, след краха на Со-
циалистите. И нямаше 
кръв. 

А може би трябваше 
да има, защото народ-
ната памет е къса, а 
днес много са забрави-
ли, младите не знаят, а 
трети хич не искат да си 
спомнят как преди 24 го-
дини, оцеляхме през „Ви-
деновата зима“.

Днес децата на „Ви-
деновите приятели“ ни 
убеждават по същия на-
чин като бащите им и 
убеден съм, резултата 
ще е същата грешка. 

Оскар Уайлд пише, че 
„Опит, това е името, което 
даваме на грешките си“

Много сме опитни, 
бееее !

Илиян Илиев
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Църковният празник е 
Въведение Богородич-
но и се чества на 21 но-
ември, но с решение на 
Светия синод се празну-
ва и като Ден на христи-

янското семейство и на 
православната христи-
янска младеж. 

Гости на проявата бяха 
кметът на общината д-р 
Душо Гавазов, зам. кме-
та д-р Рени Малева, Кра-

На 16 ноември  през 1996 г. на Общо събрание на 
ООН е приета Декларация за принципите на толе-
рантността. Като член първи е залегнала дефини-
цията на това понятие: „Толерантност е уважение, 
приемане и разбиране на богатото многообразие от 
култури в нашия свят, на всички форми на самоизява 
и проява на човешката индивидуалност. За да има то-
лерантност, трябва да има знания, откритост, общу-
ване и свобода на мисълта, съвестта и убежденията. 
Толерантност – това е хармония в многообразието.“

Толерантност е дума с особено голямо значение за 
Национална мрежа за децата. Това понятие концен-
трира смисъла на някои от важните ценности, които 
споделяме –  познаване, приемане, разбиране, съ-
чувствие, подкрепа.

Толерантност е необходима на всички нива, във 
всички области на човешките отношения, защото 
само така можем да живеем хармонично заедно и да 
развиваме себе си и общността.

Толерантни трябва да бъдем ние, родителите, за да 
позволим на нашите деца да развият своята индиви-
дуалност и да се превърнат в независими, пълноцен-
ни и щастливи хора. Със сила, мъдрост и търпение да 
приемем избора на младите хора и да се вслушваме 
в техния глас.

Толерантни трябва да бъдем и към различните и 
вместо да ги сочим и изолираме, да се опитаме да ги 
разберем, да ги приемем и да им помогнем, ако имат 
нужда. Трудно е наистина да излезем от своя собст-
вен свят и да видим отвъд предразсъдъците и стра-
ховете си, но само така можем да приобщим всички 
членове на нашата общност. Без това  приобщаване, 
обществото ни е като счупен съд – парченцата не мо-
гат да функционират отделно и само едно да липсва 
или да не е на мястото си, от това страда цялото.

Толерантни трябва да сме и към другото мнение – 
да отстояваме твърдо позиция, но и да чуваме чуж-
дата гледна точка. Да отворим съзнанието си, да 
мобилизираме любопитството си, да освободим ми-
сълта си и да опитаме да разберем другия, защото 
само така се случва диалогът, от който тръгва разби-
рателството и развитието.

Сдружение “Образование България 2030” предста-
ви резултатите от мониторинговия доклад за 2021 го-
дина “Образование в застой”. Основните изводи и 
ключовите препоръки от доклада разказа пред Бъл-
гарското национално радио Александра Мирчева, 
мениджър проекти в сдружението.

“В някои от сферите виждаме стагнация, в други 
тревожни тенденции, в трети има и напредък, но 
все пак остават актуални някои наши препоръки 
и възможности за подобрения. Образованието не 
остана незасегнато от 
пандемията. В доклада 
може да се види нашето 
мнение по въпроса, че 
пандемията само ката-
лизира някои от дълго 
нерешените проблеми 
в образованието. Сега 
виждаме на повърхност-
та много по-ясно какво 
трябваше да свършим 
преди пандемията”, по-
сочва Мирчева.

Преждевременно на-
пусналите образовател-
ната система през 2020 
година са 12,8%, което е 
едва с 0,1% по-ниско от данните през 2014 година. 
“Това е тревожно, защото равният достъп до ка-
чествено образование е един от най-важните про-
блеми, който трябва да решим в образованието. 
Нашите препоръки са в посока на това, че трябва 
да бъдат адресирани някои социални и здравни 
финансови въпроси. И ми се струва релевантно да 
се постави началото на процес на формулиране на 
интегрирани между секторни политики”, казва още 
Александра Мирчева.

Сдружението препоръчва очакванията към ре-
зултатите от обучението да бъдат фокусирани към 

Продължава от стр.1 
Примерно, когато дамата взе пре-

вес с тезата, че погледнато назад, 
ваксините са създавани и тествани с 
години, а тази за 3 месеца я пригот-
виха, моят приятел, лаик в медицин-
ската тема, изпадна в затруднение 
да намери отговор. Но победната 
усмивка на Дамата, която също не 
е медицинско лице изчезна, когато 
посочих факта, който лесно може 
да се провери /посочих и къде/, че 
през 1995г един секвинатор е сек-
винирал ДНК за повече от 24 часа, 
а днес го прави за 5 мин. Или,  че 
преди 50 години са тествали ядре-
ните оръжия с полигони, имитира-
щи градове, хора, автомобили, под-
редени на различно разстояние от 
епицентъра и след взрива са влиза-
ли и проверявали какво и на какво 
разстояние е оцеляло. Изследвани-
ята и резултатите отнемали месеци. 
А днес компютърен модел прави съ-
щото за по-малко от 10 мин. 

Това върна Приятеля в спора.
Но в един момент реших да се на-

меся по-сериозно, провокиран от 
цитирания от Дамата член на Кон-
ституцията, който не допуска някой 
да бъде подлаган принудително на 
лечение или санитарни мерки.  

Абсолютно е права Дамата, че чл. 
52, ал 4 от Конституцията не допус-
ка принудително лечение или други 
санитарни мерки, освен в предвиде-
ните от Закона случаи. И други чле-
нове има, гарантиращи основни пра-
ва на всеки гражданин. Въпросът ми 
бе, защо се опира на Конституцията 
сега, а миналото лято смяташе, че 
има право да затваря кръстовища и 
пътища, защото имала право на про-
тест. И когато посочих, че все пак 

това може да се случва само, ако не 
се накърняват правата и интересите 
на другите граждани, посочено изрич-
но в чл. 57, ал 2, същата смяташе, че 
тази „комунистическа“ Конституция 
трябва да се промени. 

Днес нейните нови политически лю-
бимци нарушават същата тази Консти-
туция,  но това за нея не е проблем, 
може би, защото са млади, завърши-
ли западни университети, поживели в 
Канада и не зачитат Законите на тази 
„колония“.

Значи, ако ти налагат ограничителни 
мерки и те задължават да извършваш 
нещо, което считаш, че не е в твой инте-
рес, почваш да пищиш за Конституция-
та, но когато Президент и политически 
лица я нарушават, следва да не се обръ-
ща внимание, защото  тя, Конституция-
та е остаряла и трябва да се сменя. 

Шизофрения, пар екселанс, Майна, 
ако питате мен. 

Спрете Земята! Искам да сляза!
Илиян Илиев

ПАНДЕМИЯТА УСКОРИ НЯКОИ ОТ ДЪЛГО 
НЕРЕШЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

компетентности, а не към измерване на единстве-
но на знанията, каквато е целта на външните 
оценявания и матурите. Според тях промяна във 
формата на тези изпити ще спомогне резултатите 
на учениците да бъдат насочени и обвързани с 
реалния живот.

По отношение на инвестициите в образование-
то докладът отбелязва положителна тенденция 
– през последните години средствата за образо-
вание се увеличават. През 2021 г. те достигнаха 

най-високата си стой-
ност, като процент от 
БВП – 4,5%.

“В момента виждаме 
в много програми отчи-
тане на количествени 
бройки – брой обучени 
учители, брой проведе-
ни обучения, но е много 
по-важно да виждаме 
какъв е ефектът, който 
произвеждат някои от 
политиките, към които 
се насочват финансови 
средства”, подчертава 
Мирчева.

Образование Бълга-
рия 2030 е сдружение с нестопанска цел, което 
обединяваме организации от гражданския, част-
ния и публичния сектор за обща и дългосрочна ви-
зия за качествено образование в България до 2030 
г. През 2015 г. заедно с широк кръг съмишленици 
сдружението дефинира високи цели за развитие-
то на българското образование. От тогава насам 
ангажираме гражданите и политически отговорни-
те лица да работят заедно за тяхното постигане. 
Напредъкът по целите се проследява от ежегоден 
мониторингов доклад.

Изночник: bnr.bg Снимка: unsplash.com

ЗА ТОЛЕРАНТНОСТТА, 
БЕЗ КОЯТО НЕ МОЖЕМ 

ДА БЪДЕМ ХОРА

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА ПО ПОВОД ДЕНЯ 
НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО 

ИЗНЕСОХА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА 
„КАМБАНКА” В ГРАД МЪГЛИЖ

симир Червилов – ст. 
експерт ОКМДВЗС и Си-
мона Николова. Преди 
броени дни община Мъг-
лиж приключи дейност-
ите по проект „Ръка за 

ръка в подкрепа на обра-
зователната интеграция 
на най-малките гражда-
ни на Мъглиж“, който бе 
реализиран в рамките на 
12 месеца в Детска гра-
дина „Камбанка” каза 

кметът на общината д-р 
Душо Гавазов. Той поз-
драви ръководството 
на детската градина за 
успешното приключва-
не на проекта и подари 
ролеви игри за децата от 
всички групи на детската 
градина.

 Престоят на децата 
в детското заведение 
вече е структуриран 
по иновативен и ин-
тересен начин, чрез 
провеждане на ролеви 
игри и нагледни мате-
риали, включваща ня-
колко ключови модула. 
Чрез изпълнението на 
заложените дейности 
бе постигната и основ-
ната цел на проекта за 
подпомагане на обра-
зователната интегра-
ция и недопускането на 
вторична сегрегация 
на етап предучилищно 
образование в общи-
на Мъглиж. Това стана 
чрез провеждане на 
серия от координирани 
дейности за осигурява-
не на равен достъп до 
качествено образова-
ние в мултикултурна об-
разователна среда.

Този празник на-
помня на родителите 
и учителите, че трябва 
да възпитават децата в 
благочестие и вяра, в 
послушание към роди-
телите си и чистота на 
нравите.

СПРЕТЕ ЗЕМЯТА, 

ИСКАМ ДА СЛЯЗА
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Народно читалище „П. К. Яворов - 1920“ в квар-
тал „Гео Милев“, град София  е създадено на 
учредително събрание от 150 членове от махала 
„Дюняците“ на 18 април, 1920 г. на поляната пред 
къщата на Никола Златарев (днес жилищен блок 
на бул. „Ситняково“ № 71).  

Сред основателите на най-старата културна 
институция в район „Слатина” са Иван, Богдан 
и Василка Топалови, Анастас Кръстев, Георги 
Кръстев, Асен и Методи Йорданови, Никола Зла-
тарев, Павел Вацов, Александър Савов, Георги 
Стоев, Стефан Трънков, Желязко Лолов, Кънчо 
Петров, Коста Василев, Христо Петров и други. 
Всички те с възрожденски дух и порив създават 
културно огнище, което в годините обединява 
малки и големи. Приютени под крилото на чи-
талището съкварталците намират своя духовен 
дом, където често се организират и провеждат 
вечеринки, сказки, театрални представления, 
литературни четения, прожектиране на филми 
и се развива богата културно-просветна. 

За набиране на средства е открита „Златна 
книга“, в която са се записвали даренията. 

През 1935 г. Управителния съвет взима реше-

Стилиян Стоименов е роден през 1988 
год. в София. Завършва УНИБИТ с бакала-
върска степен по културно-историческо 
наследство и магистърска степен по на-
ционална сигурност, духовност и лидер-
ство. 
В ученическите му години излиза от пе-

чат стихосбирката „Истината“.
От 2007 год. се занимава с активна чи-

талищна дейност в Народно читалище „П. 
К. Яворов-1920” в София: член на Настоя-
телството от                2007 год., се-
кретар от 2012 год., ръководител на Клуб 
„Краезнание“ от 2013 год., член на Литера-
турен клуб „Калина Малина“ от 2018 год. и 
член на Фотоклуба от 2019 год.
Негови стихотворения са включени в ли-

тературни сборници и алманаси. Участва в 
национални и международни конкурси.

СТИЛИЯН СТОИМЕНОВ

КОЛЕДА

Ще се чуе отново
звънливата песен
на радостни викове и смехове.

Ще се изпълнят
душите ни с настроение, 
а в грейналите ни очи
ще блещука светлинката.

Сърцата ни ще
туптят в ритъма
на топлотата и добротата.

Коледа идва... 

Райна Николова е родена през 1965 год. Има ви-
сше педагогическо образование. Дълги години рабо-
ти като учител в СОУ „Христо Ботев“ в Горна Малина 
и в системата на социалните служби в община Елин 
Пелин. Била е председател на читалищата в Чеканче-
во и Горна Малина. От 2018 г. членува в Литературен 
клуб „Калина Малина“ при Народно читалище „П. К. 
Яворов-1920“ в София. Участва в национални литера-
турни конкурси.

РАЙНА НИКОЛОВА

КОЛЕДНО ВЪЛШЕБСТВО

Коледа във въздуха витае
 и носи приказност в аванс,
едва ли има някой да не знае,
че чакаме най-святия романс.

Очакваме вълшебството с наслада,
сияещи, със светнали очи,
възбуда странна сякаш ни помага  
да станем по-добри.

Забравяме тревоги и обиди, 
възторжено посрещаме смеха
и сигурни сме, че със общи сили
ще променим света към по-добро.

Иваничка Велева /псевдоним: Ива Кара-
гьозова/ е родена през 1958 год. в Троян. В 
студентските си години в Плевен публикува 
стихове във вестник „Септемврийска побе-
да“. Завършва Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ със специалност „Би-
ология и химия“. През 2004 год. публикува 
стихосбирката си „Триумфът на мравка-
та“. От 2012 до 2021 год. е учител в 138-мо 
СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ в София. От 
2018 год. членува в Литературен клуб „Ка-
лина Малина“ при Народно читалище „П. К.                      
Яворов-1920“ в София.

ИВАНИЧКА ВЕЛЕВА /ИВА КАРАГЬОЗОВА/

РОЖДЕСТВО

Божествен празник. Рождество.
Търговците са пак във храма.
Разумното материално общество
облича всичко в лъскава реклама.

Дарителските акции кипят –  
купуваме изгодно съвест –
за година.
Духовното е някъде на път – 
отвеяна от вятър перушина.

Божествен празник. Светлини.
Прегръщат ме снежинки кротки.
Дълбоко някъде под блясъка боли – 
говоря си с уличните котки.

ИСТОРИЯ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „П. К. ЯВОРОВ-1920”,

КВАРТАЛ „ГЕО МИЛЕВ”, РАЙОН „СЛАТИНА”, ГРАД СОФИЯ
ние чрез заем от Подуенската популярна банка 
в размер на 90 000 лв. да се закупи за чита-
лището кръчмарският салон на Коста Минев и 
Иван Павлов. Членовете на читалищното ръко-
водство: Никола Златарев, Иван Топалов, Ге-
орги Стоев, Кирил Панов, Стефан Стойнов, Бо-
рис Сотиров, Александър Симов и учителките 
Надежда Лалова и Вела Атанасова подписват 
лични полици към банката за предоставяне на 
заема, който е изплащан с приходите от вече-
ринките и представленията. 

На 21 октомври, 1921 г. със заповед на Минис-
терството на народното просвещение на Княже-
ство България е утвърден Устава на Народно чи-
талище „П. К. Яворов“.

През март, 1944 г. читалищната сграда е раз-
рушена от бомбардировките над София и е уни-
щожен целият библиотечен фонд и читалищен 
архив. Оцеляват едва няколко книги и документи. 

Хората замислят строеж на нова сграда: от 
всяка къща са давани по 5-10 лева, а в събота и 
неделя до 150 души доброволно са работили за 
построяването на новия читалищен дом на ул. 
”Съединение” № 11, който е открит тържестве-

но през 1946 г.
На 18 май, 1970 г. в Народния театър за мла-

дежта се чества 50-годишния юбилей на читали-
щето. По решение на Президиума на Народното 
събрание  Народно читалище „П. К. Яворов“ е на-
градено с орден „Кирил и Методий“ – втора сте-
пен за неговата обществена културно-просветна 
дейност. Издаден е специален юбилеен лист. 

През 70-те години е имало идея за издаване-
то на книга за историята на кв. „Гео Милев“ и 
организирането на музеен кът с около 60 екс-
поната.

Днес Народно читалище „П. К. Яворов-1920” 
развива разнообразна дейност: библиотека, 
школи по пиано /два класа/, китара, изобрази-
телно и приложно изкуство „Нюанси”, Музикал-
но студио „Таланти” /клас по пеене/, клубове по 
фотография, краезнание, туризъм и литературно 
творчество „Калина Малина”, Вокална формация 
„Песен жива” и Арт работилница за приложни из-
куства „Пчелички”.  

София,    Секретар на НЧ „П. К. Яворов-1920”:
18.11.2021 г.        Стилиян Стоименов
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Читалището в град Мъглиж е създадено през 1869 
г. През 1880 г., когато е построена нова училищна 
сграда, са отделени стаи и за създаденото читали-
ще „Напред”. Учредители са Христо Телбизов, Миню 
Лесов, Иван Йовчев, Иван Манафов и др. Дейността 
на читалището през тези и следващите години се из-
разява основно с театрални постановки, като през 
1882 г. е изиграна пиесата „Хаджи Димитър и Сте-
фан Караджа”. Читалището организира и курсове за 
ограмотяване на мъглижкото население. Изнасяни 
са много доклади по различни теми главно от учите-
ли. Библиотечната дейност е слабо развита, тъй като 
и книгите са били малко.

В началото на 20-ти век до 1915 г. театрални поста-
новки са правени само по време на религиозни 
празници – Коледа, Ивановден, Василовден и др. 
Когато в 1919 г. училището, в чиито салон са играни 
пиесите, изгаря, театралната дейност спира почти до 
1923 г., когато е построено ново училище. От същата 
1923 година читалището има ново име. От „Напред” 
то е преименувано на „Саморазвитие”. С това име то 
съществува до 1928 г., откогато вече се казва „Пробу-
да”. След като е осигурен салон, отново започват да 
се играят пиеси, главно от български автори. Броят 
на членовете на читалището в края на 20-те години е 
около 110 човека. След 1944 г. читалището има ново 
име – „Димитър Благоев”.

Един от главните проблеми, който спъва разви-
тието на библиотечната дейност през онези годи-
ни, е липсата на сграда, на подходящи помещения 
за читалня и съхраняване на книжния фонд, както и 

Епидемиологичната обстановка не попречи 
всички запланувани изяви през месец  ноември  
да се проведат онлайн.   Денят на народните бу-
дители  беше отбелязан с интересна викторина, 
под формата на презентация, а читателите на 
библиотеката имаха възможност да научат малко 
познати факти за едни от най- признателните бу-
дители. Провокираха ги с  коментари да напишат 
какво са научили. 

На 16 ноември се отбеляза Международният 
ден на толерантността. На тази дата през 1995 
година, държавите-членки на ЮНЕСКО приемат 
Декларацията за принципите на толерантността. 

Милена Гошева - библиотекар в НЧ“Пробу-
да-1869, сподели: „Толерантност означава ува-
жение, приемане и разбиране на богатото многоо-
бразие от култури в нашия свят, на нашите форми 
на самоизява и способите за проява на човешката 
индивидуалност. С публикуваната информация от 
нас, ние искаме да отбележим колко е сериозен 
този проблем, заради широкото му разпростране-
ние и тежки последици, които може да окаже вър-
ху детското развитие. Основното, което трябва 
да знаем като общество е, че насилието поражда 
насилие! Затова и нашите общи усилия трябва да 
бъдат насочени към превенция, включваща високо 
ниво на информираност както от страна на роди-
телите, така от техните деца. Важно е родите-
лите да знаят и осъзнаят важността на това, че 
грижите за децата им са само една малка част от 
това, което е необходимо да правим за тях! Заедно 
с цялата международната общност ние отбеляза-
хме и Международния ден на ненасилието. Стра-
ната ни е съавтор на приетата на 15 юни 2007 г. 
резолюция на Общото събрание на ООН, с която 2 
октомври се обявява за Международен ден на нена-
силието.“

ОБЩИНА МЪГЛИЖ
НЧ  „ПРОБУДА 1869“– МЪГЛИЖ
ВЕСТНИК „МЪГЛИЖКИ НЮАНСИ“

Организират
 ВТОРИ ПРАЗНИЦИ НА ПОЕЗИЯТА 

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
под патронажа на кмета д-р Душо Гавазов

Мъглиж, 31май 2022 година, вторник

За повече информация – тел. 0899425503
или на Е-mail: Maglizh_21vestnik@abv.bg

Общинския съвет в 
Мъглиж провежда редов-
но заседание на от 15,00 
часа на 18 ноември в за-
седателната зала на об-
щина Мъглиж. В проекта 
за дневен ред са включе-
ни 20 докладни записки, 
каза председателят на 
местния парламент д-р 
Стефан Христов.

Сред по-важните от тях 
са даване на съгласие за 
издаване на запис на за-
повед от Община Мъглиж 
в полза на ПУДООС (Предприятие за управление на 
дейностите по опазване на околната среда), обезпе-
чаваща Договор за безлихвен заем за проект: „Заку-
пуване на контейнери за битови и строителни отпа-
дъци, с цел подобряване на системата за управление 
на отпадъците и качеството на живот в населените 
места на община Мъглиж”. Предстои да бъде приет 
културния календар на Община Мъглиж за 2022 го-
дина. Обект: „Парк за отдих и рекреация, мъглижки 
градски занятия и културни мероприятия на открито” 
предстои да бъде обявен за „Обект от първостепен-
но значение”. Местните парламентаристи ще трябва 
да се произнесат относно издаване на разрешение 
за изработване на проект за ПУП – парцеларен план 
и специализирана план-схема за обект: „Довеждащ 
водопровод от ВК „Тулово” до село Юлиево, както и 
за разширяване на гробищния парк в село Юлиево. На 
днешното заседание на Общинския съвет предстои да 
бъде направена актуализация на бюджета на община 
Мъглиж за 2021 г. Съветниците ще трябва да се произ-
несат и за предоставяне на безлихвен заем от бюдже-
та за два проекта. Първият е «Интегрирани мерки за 

Девет са читалищата на територията на община Мъг-
лиж. Те са основни културни институции в общината 
и осъществяват разнородна културна дейност – биб-
лиотечна, художествена, музейна, самодейност и др. 
Най-голямо е Народно читалище „Пробуда -1869 г.” в гр. 
Мъглиж. Останалите са

НЧ „Гео Милев – 1926 г.” – с. Ягода,
НЧ „Развитие-1921 г. ” – с. Дъбово,
НЧ „Народна просвета – 1889 г.” – с. Ветрен,
НЧ „Напредък – 1902 г.” – с. Зимница,
НЧ „Наука – 1905 г.” – с. Шаново,
НЧ „Просвета – 1929 г.” – с. Юлиево, 
НЧ  „Заря – 1905 г.” – с. Тулово,
НЧ „Васил Левски” – с. Борущица. Новата дейност на 

читалищата е разширяване социалния обхват на чита-
лищната дейност, привличане на малцинствените гру-
пи, хора с физически увреждания, млади хора със спе-
циални нужди и др. Необходимо е да се работи повече в 
посока проучване потребностите на местната общност, 
създадаване на контакти и партньорства с местната 
власт, институции, НПО, бизнес-среди. Да се работи и 
за привличане на неформалните лидери на общността в 
дейността на читалищата.

Живко Тенев

ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА-1869“ ГР. МЪГЛИЖ
недостигът на книги. Едно от най-големите желания 
на мъглижките интелектуалци, читалищните дейци, 
на управата на Мъглиж е читалището да има свой 
дом. Правени са много усилия в тази насока, като 
едва през 1942 г. е построен първият читалищен са-
лон. Въпреки трудностите, библиотечното дело се е 
развивало. Голямата мечта на жителите на Мъглиж 
да имат своя читалищна сграда се осъществява през 
1973 г., когато е построен Читалищен дом-паметник 
на Септемвриеца. Той е открит най-тържествено при 
честването на 50 години от септември 1923 г.

В началото на 50-те години на 20-ти век читалището 
е имало около 650 книги. Книжният фонд през годи-
ните се е увеличавал главно с финансова помощ от 
общината, дарения от стопански организации, както 
и от лични дарения. Към 1980 г. читалището има око-
ло 39 хиляди книги с различна тематика.

Разнообразна е читалищната дейност в Мъглиж. 
С най-добри изяви и популярност се ползват смесе-
ният четиригласен хор, наричан „Червения облак” с 
дългогодишен ръководител и диригент Неделчо Ма-
лаков, драматичният състав и танцовият състав. Хо-
ровият състав от 75 души е изнесъл много концерти 
пред мъглижката публика. На празника на художест-
вената самодейност, проведен в Казанлък през 1967 
г., заема първо място.

През 1969 г. на 24 май тържествено е чествано 100 
години от основаването на читалището. Доклад из-
нася председателят Неделчо Малаков. Тогава то е 
наградено с орден „Кирил и Методий” I степен.

По случай 50-годишнината на Септемврийското 

въстание в Мъглиж е открит музей посветен на въс-
танието. Особено голяма заслуга за създаването му 
има Петър Коев, завеждащ отдел в Старозагорския 
музей.

През 1984 г. в специално подготвено помещение на 
читалищния дом е открита Музейна сбирка на полез-
ните изкопаеми с 1060 експоната. Тя е дарение на 
Мъглиж от акад. Йовчо Йовчев. Мъглиж може да се 
гордее с това дарение, защото в страната, след му-
зея на Земята и хората в София, едва ли има друга 
такава експозиция на полезните изкопаеми. Музеят 
се стопанисва от читалището. 

В 2012 г. читалището има около 40 хиляди тома биб-
лиотечен фонд.

И днес читалището заема важно място в общест-
вения и културния живот на Мъглиж. Както през из-
миналите години, така и сега читалищната библиоте-
ка дава на читателите си знания със своите книги, 
вестници, списания и чрез оборудвана компютърна 
зала. Развива се художествената самодейност, лек-
торската дейност, провеждат се срещи с видни твор-
чески личности. Няма културна проява в Мъглиж, в 
която читалището да не е организатор или съоргани-
затор. Активно е участието на читалищните самодей-
ци в честването на празници от национално и местно 
значение.

В продължение на век и половина години читалище 
„Пробуда-1869“ в гр. Мъглиж заема достойно място в 
културния живот на града и е хранител на българска-
та култура.

Николай Вапирев

НЧ „ПРОБУДА-1869”- 
ГРАД МЪГЛИЖ

ВЕЧЕ Е ПРИЕТ КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР 
НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ ЗА 2022 г.

ДЕВЕТ ЧИТАЛИЩА ФОРМИРАТ 
КУЛТУРАТА В ОБЩИНА МЪГЛИЖ

преодоляване на социална изолация на маргинализи-
рани общности на територията на община Мъглиж», а 
втория «Патронажна грижа в община Мъглиж». Пред-
стои да бъде учредено право на строеж на Министер-
ството на здравеопазването за изграждане на Център 
за спешна медицинска помощ в град Мъглиж.
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Село Бънзарето е 
най-малкото населено 
място в община Мъг-
лиж. Разположено е в 
Стара планина. Най-го-
лям брой жители е има-
ло през далечната 1934 

В турско време Тулово е било само 
два чифлика. Единият на Мустафа бей 
с 1800 уврата земя, а другият на Ибря-
ма с 900 уврата. Ибряма бил от рода на 
Караферлията- управител на Казанлъш-
ката кааза. Първите български къщич-
ки, поникнали около чифлиците са били 
тези на чифлишките аргати. Ялъмовци са 
от тези аргати и дедите им са дошли от 
село Елхово. Такива аргати са от родо-
вете Драгийолар и на дядо Цоню от Сли-

вито, наследниците на който сега броят 
около 30 души. По 8 кила жито са полу-
чавали годишно чифлишките аргати, а 
килото тогава се смятало от 12 шиника. 
Полека - лека се навъдили аргатските 
къщурки и в навечерието на Освободи-
телната война брояли 50 къщурки. На 
царски път е легнало Тулово, та са били 
нужни за подслон на войските къщите 
му и затова са ги пощадили турците. 
Една малка част само изгоряла.  Когато 
първите казашки войници отседнали в 
селото и разгънали военните си карти, 

Времето е безмилостно, често и 
несправедливо. Срещаме се и се 
разминаваме с хора, докато се учим 
да обичаме. Влюбваме се безпамет-
но, отдалечаваме се светкавично от 
някого, но въпреки това продължава-
ме напред с убеждението, че най-до-
брото предстои. Всеки изминава 
пътя си като пастир, търсещ своето 
изгубено стадо. Нищо не е лесно в 
този живот. Постоянството да съхра-
няваме чувствата такива, каквито са 

Църквата „Свети Великомъченик Димитър“ в град 
Мъглиж е построена през 1891 година от майстор 
Генчо Новаков-Малкия. Сградата е триконхална с 
купол и камбанария над западния вход. Камбана-
рията е строена след 1921 година от местни майсто-
ри – строителна група под ръководството на Смил 
Дончев от Мъглиж. Олтарната преграда е поставена 
след извършена реставрация, но в нея са използ-
вани резбованите царски двери на първоначалния 
иконостас, работен и завършен през 1905-1908 г. от 
Генчо Новаков. Запазени са и иконостасните ико-
ни, рисувани по това време от известния габровски 
художник Рачо Тихолов. Интериорът е реставриран 
през 1979 г. от Русков от Стара Загора. Според един 
източник църквата е осветена от Старозагорския 
митрополит Павел, а според друг надпис в църквата 
– от Пловдивския митрополит Максим през 1893 г. 
Според някои изследователи, архитектурният стил, 
в който е изградена църквата, носи името „Възрож-
денски барок“.

През 1974 година църквата „Св. Вмч. Димитър“, църк-
вата „Успение на Пресвета Богородица“, мъглижкият 
манастир „Св. Николай“, както и някои стари къщи в 
града, са обявени за архитектурно-строителни памет-
ници на културата от епохата на Възраждането. 

Храмът „Успение на Пресвета Богородица“ в град 

Мъглиж е започнат да се строи в 1878 година и след 
три години през 1881 е напълно завършен. Майстор 
на храма е бил дядо Арон, по произход от областта 
Македония. Храмът е построен с общи усилия на 
хората от село Мъглиж. Храмът е корабообразен с 
дължина 20 метра и ширина 12 метра. Осветен е от 
Охридския Митрополит Синесий. Камбанарията е по-
строена през 1907 година. Иконите са от тревненски 
майстори. Изографисан и обновен е през 1968/69 го-
дина.

Свещеници при храма в по-далечното минало са били:
1. Свещеник Петър Денев – роден през 1825 годи-

на, починал 1889 година.
2. Иконом Рафаил Петров – роден 1833 г., ръкопо-

ложен за свещеник през 1856 г., служил в храма до 
1893 година, когато се построява църквата „Св. Вмч. 
Димитрий“.

3. Мина Ив. Лесов – роден 1856 г., свещенодейст-
вал до 1928 г., починал през 1931 г.

4. Иконом Стефан Иванов Дарадидов – роден 1873 
г., учил в Казанлък, бил е учител. Ръкоположен през 
1904 година за свещеник. Бил е Епархийски съвет-
ник.

5. Свещеник Костадин Неделчев Цанев – ръкопо-
ложен 1928 г., свещенодействал до 1934 г.

6. Свещеник Рафаил Цанев – пристигнал в Мъглиж 
през 1942 г. свещенодействал до 1952 г.

7. Свещеник Димитър Петров Иванов – завършил 
Духовна семинария гр. Пловдив. Служил до 1952 г., 
след което преместен в църквата „Св. Димитър“.

8. Свещеник Желязко Колев Писев – роден 1911 
г., бил е свещеник в с. Войводино, Сливенско, след 
това в с. Енина и след това в Мъглиж. Починал 1985 г.

През 1974 година църквата църквата „Успение на 
Пресвета Богородица“ е обявена за архитектур-
но-строителен паметник на културата от епохата на 
Възраждането (Държавен вестник, бр. 72, 17.09.1974).

                                                    Николай Вапирев

Българската традиция пази обичаите за нечетен брой вкусни постни ястия 
на Бъдни вечер, за питката с късметче, за бъдник в камината, за коледари в 
нощта срещу Рождество. Хубавото да живееш в космополитен свят обаче е 
в това, че към познатите обреди постепенно добавяме още нови интересни 
такива. Така от много години и у нас се украсяват елхи, закачат се шарени 
чорапчета с лакомства, а Дядо Коледа носи подаръци с летящата си шейна.

КОЛЕДНА МОЛИТВА

„Отче, благодаря ти за моето семейство. Животът не винаги 
е лесен за нас, но ние знаем, че Ти Си винаги с нас. Както Твоето 
Слово казва, Ти никога няма да ни оставиш, нито да ни забравиш. 
Благодаря Ти за любовта, която ни държи заедно и за това, че ви-
наги задоволяваш нашите нужди. Приближи ни един към друг през 
следващата година. Ние Те обичаме и искаме нашето време на праз-
нуване днес да бъде запомнящо се. В името на Исус, амин.“

ДУХОВЕН МЪГЛИЖ

Храмът „Успение на Пресвета Богородица“  
в град Мъглиж

КАК СЕ ПРАЗНУВА КОЛЕДА

първо на мястото на селището пишело Ма-
раш. И Мараш търсили русите да намерят. 
Напразно селяните ги уверявали, че това 
е Тулово. Легенда се носи, че манастир е 
имало на това място. Като изключим две, 
три могили, които  вече са изравнени съд 
земята, в самото село няма други белези, 
които да ни напомнят за древно селище, 
но затова пък околността е претоварена с 
такива. На север от селото е Мараша, на  
запад Кьошка с чешмата, на изток от гарата  

в местността Граданлъка в нивите на  Стоян 
Йоргов и Колю Фучеджиев са изровени ду-
вари, парчета желязо, сгурия. На юг  цялата 
кория е опасана от следи на стари селища: 
могилата Мандат Ювек, другата до долния 
Таслак или „Кирпичликя“. На запад  от жп 
моста  над Тунджа лежат останките на цяло 
едно село , известно по името Хаджикьой, 
по- голямата част на  което е завлечено от 
Тунджа. Напред, където натиснеш плуга или 
замахнеш по- силно с мотиката, се показват 
следи от старини.

Минчо Минчев

ИСТОРИЯТА НА СЕЛО ТУЛОВО    БЪНЗАРЕТО Е НАЙ-МАЛКОТО НАСЕЛЕНО 

МЯСТО В ОБЩИНА МЪГЛИЖ

година, когато в селото 
са живеели 157 души. 
След това през годи-
ните броят на жителите 
му непрекъснато нама-
лява, докато достигне 
0 през 1992 г. Оттогава 

до 2012 година в селото 
не е живеел нито един 
човек. През 2015 годи-
на тук се заселват 5 
души, но през 2018 г. те 
са останали четирима.

Ако приемем, че име-
то на съседното село 
Борущица идва от Бо-
руй, откъдето са се 
заселили бягащи от 
турците бежанци по 
времето на цар Миха-
ил Шишман, то логично 
е името Бънзарето да 
произлиза от „бърза-
нето” по време на това 
бягство.

„ВКЪЩИ“ Е ТАМ, КЪДЕТО 
ВИНАГИ СМЕ ЗАЕДНО

били в невинните ни години - също. 
Непростимо е отчуждаването от 
най-близките ни хора. Не само за-
щото само семейството ни гаранти-
ра истински подслон, топла храна 
и добра компания. А защото с него 
любовта не подлежи на съмнение, 
не се нуждае от доказване. Димчо 
Дебелянов: Аз искам да те помня 
все така... Екзюпери: Любовта не 
причинява мъка – мъката е рожба 
на жаждата за притежание Джон 
Ленън: Преди Елвис нямаше нищо! 
Нашите семейни връзки трябва да 
останат здрави като възел, напра-
вен от сръчните ръце на моряк. То-
гава никое вълнение на морето не 
е застрашително. Тогава винаги ще 
се събуждаме с убеждението, че ще 
достигнем отсрещния бряг, защото 
целта на всяко пътешествие е да се 
озовем там, закъдето сме се запъ-
тили. Въпреки бурите. Едно теле-
фонно обаждане вечер кара всяка 
майка да се усмихне. Една блага 
дума е достатъчна бащата да из-
пита заслужена гордост. Синовете 
и дъщерите са най-големите мечти 
на родителите, а майките и бащите 
– сигурното убежище в моменти на 
страх и тъга. И не е важно къде сме 
заедно, когато поделяме мигове с 
нашите семейства. Заедно ли сме, 
там винаги е „вкъщи“. 

Добромир Банев
       Фотограф: Радослав Първанов
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„Всеки си има град на мечтите 
с пеещи птици, с искрени хора.
Тебе аз имах, град на липите, 
синя, далечна Стара Загора!“

   Стойчо Стойчев

Да, наистина – всеки си има нещо свое, съкровено, 
което носи в себе си, докато е жив. Но то, обикновено, е 
свързано със спомен…

Аз искам да разкажа за „моята Коледа“ не като за спо-
мен, а като за – БЪДЕЩЕ. Това, каквото всеки от нас оч-
аква и пожелава на своите близки, приятели – на целия 
народ!

Всеки съхранява в душата и сърцето си спомен за този 
изконен християнски празник, запазен и препредаван на 
поколенията от векове. Но днес, когато живеем в друго 
време на преосъзнаване и преоценка на духовните ни 
ценности, моето желание е да говоря за Коледа като за 
бъдеще, обогатен с ново съдържание, значим празник за 
цялата българска нация през XXI век.

Ще ми се да мога след 10, пък – дай Боже и след по-
вече години, да посрещна и да празнувам РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО, да съм с възможности за полезност, помощ 
и опора на своите най-близки, да мога в свещената БЪД-
НИ ВЕЧЕР, заобиколен от внуци и правнуци, да пожелая 

Уважаеми читатели,

В навечерието на предстоящите Коледни и 
Новогодишни празници, когато ще има пове-
че почивни дни, ви предлагам да се откъсне-
те от забързаното градско ежедневие и да 
се потопите в омайващото лоно на Майката 
Природа, като посетите Мъглижкия манастир 
„Св. Николай Мирликийски – чудотворец“. Той 
се намира на север от гр. Мъглиж, притихнал 
в южните склонове на Централна Стара Пла-
нина, заслушан в приглушения ромон на реката 
и шепота на листата, които сякаш разказ-
ват стародавни легенди. Предания и легенди – 
това е предимно изворът, от който могат да 
се почерпят сведения за един от най-старите 
манастири в България – Мъглижкият.
Мъглиж е едно от най-старите селища в Ка-

занлъшката долина. По време на падането на 
Първото българско царство под византийско 
робство, селището е изгорено до основи. Го-
дини по-късно то е възстановено на сегашно-
то си място – на изхода на буйна планинска 
река. За начало на манастира се приема 1197 
година, когато българският цар Калоян разби-
ва латинците, предвождани от Балдуин. В знак 
на благодарност към Бога, царят-победител 
дава пари да се съгради Мъглижката света 
обител. В чест на това събитие мъглижани 
наричат една от близките до манастира по-
ляни – „Калоянка“. Мъглижкият манастир съ-
ществува и във Второто българско царство 
и става широко известен по цялата българска 
земя. В манастира е имало килийно училище и 
е основана първата в страната библиотека.
През многото векове на своето съществу-

ване манастирът е претърпявал редица пре-
вратности. Бил е разрушаван и съграждан от-
ново, имал е възходи и падения, бил е духовно 
и бунтовно средище – опора на българщина-
та и вярата. Сменяли са се различни игумени, 
всеки със свой принос за съществуването на 
Обителта до днес.
По време на турското робство и непосред-

ствено след него манастирът е в упадък и 
задълго остава без монашеско братство.
Възраждането му започва през 1922 година, 

На 25 декември, в България, а и в целия хрис-
тиянски свят се чества един от най-големите цър-
ковни празници – Рождество Христово или Ко-
леда. Този свят ден в християнската религия и 
култура се свързва рождението на  Иисус Хрис-
тос. То е описано в евангелията на Лука и Матей.

Те разказват за родителите на Иисус – Мария 
и дърводелеца Йосиф, потомък на самия цар Да-
вид. Те пътували от град Назарет към град Вит-
леем, родното място на съпруга. Опитали се да 
отседнат в странноприемница, но не могли да 
намерят място и били принудени да пренощуват 
в една пещера край града, в която по онова вре-
ме пастирите затваряли своите овце. Именно в 
тази нощ бил роден и младенецът Иисус. Според 
евангелията, на небето изникнала необикновена 
светлина и пред намиращите се наоколо пастири 
се появил ангел. Той им казал, че в тази свята 
нощ на света се е родил Спасителя и така те ста-
нали първите, които се поклонили на християн-
ския Бог.

Според религиозните вярвания именно идване-
то на Христос на земята дава началото на една 
нова ера в историята на човечеството. В нощта 
на Рождество почитта си към младенеца пока-
зали и трима източни мъдреци, които били при-
влечени от една изгряла на небето звезда, която 

светела по-силно и по-ярко от всички други.
Именно тези събития дават началото на праз-

ника, който днес наричаме Коледа. В България 
той започва още на предната вечер – Бъдни ве-
чер. По улиците тръгват коледари, които тропат 
по вратите на къщите и пеят „Бог се роди, Коле-
до“.

Макар да е свързвано с християнската религия 
и вярвания, Рождество Христово се отбелязва 
и от много страни, изповядващи други религии. 
В тях то се е превърнало повече като един вид 
светски празник, свързан с раздаването на по-
даръци. Въпреки различните им вярвания, хората 
навсякъде по света са започнали да възприемат 
Коледа като един ден, който сплотява и сближа-
ва. Ден, който ги прави дори и малко по-добри.

на всички здраве, повече любов и радост, бъднини… и 
много, много повече надежда за добро, защото: „Чо-
век не губи никога надежда, дори заключен и в тежка 
беда. Пред Бога той глава смирено свежда и моли се 
за глътка свобода!“

А когато забият камбаните и когато в „тихата“ и „свя-
та“ нощ възвестят Рождеството на Спасителя челове-
чески, да мога и аз пречистен да запея: „Ой, Коледо, 
мой Коледо, родило се Боже чедо!“:

И нека да я има „вовеки веков“ нашата свидна, род-
на земя, НАШАТА БЪЛГАРИЯ; бяла и зелена, румена, 
засмена – ВЪЗРОДЕНА! ДА БЪДЕ!

Накрая искам да пожелая на всички най-вече крепко 
здраве, победа над всички житейски изпитания, весе-
ло празнуване на Коледа и Честита Нова Година! Под-
насям Ви моят скромен стихотворен 

ПОДАРЪК

Коледна елха.
Под нея куп подаръци, играчки, 
лампички я къпят в светлина.
Детски радости и смях. Закачки…
Моята душа, 
накичена със обич свети.
С панделка от нежност вместо цвете 
в тази „свята нощ“ ще Ви даря.

Бъдете благословени!
             Йордан КОТЕВ

МОЯТА КОЛЕДА

ПОСЕТЕТЕ МЪГЛИЖКИЯ МАНАСТИР!

когато е обявен за девически, с първа игуме-
ния – Александра. Особен разцвет манастирът 
постига по времето, когато негова игумения 
е Всепреподобната монахиня Рахила и с под-
крепата на Старозагорския митрополит Пан-
кратий. 
Мъглижкият манастир и днес е духовно, про-

светно и родолюбиво гнездо за целия ни народ, 
извор на вяра и вдъхновение за различни тво-
рци, един от които е мъглиженецът Стоян 
Съргойчев, посветил му свое стихотворение:

Сгушен в склонове на планината, 
но открит към небесата, 
там сред този земен мир 
е Мъглижки манастир.

Тук Цар Калоян е победил, 
врагове опасни е сразил.
От хазната дан е дал, 
манастир е основал.

Посетете Мъглижкия манастир и околно-
стите му, за да се заредите с вяра, духо-
вност и красота!
Приятен Ви излет!

        Йордан КОТЕВ

Вестник „Мъглижки нюанси“

РЕКЛАМНА ТАРИФА
Вестникът излиза в края на всеки месец.
Седмица преди това можете да направите 
своята заявка.

Черно-бяла реклама в каре еднократно  – 0.50 лв./кв. см,
Цветна реклама на първа страница     – 1.00 лв./кв. см,
Цветна реклама на осма страница     – 0.70 лв./кв. см
Вестникът може да поместват некролози
и In memoriam
       10% - отстъпка за повече от една публикация

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – 
НАЙ-СВЕТЛИЯТ 

ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИК
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Вестник „Мъглижки нюанси“ търси сътрудници 
За информация на телефон: 0899425503

Тук може да бъде и вашата реклама
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Адрес: Пл. “Трети март”, № 32
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Виц на броя:

Той е работил като Учител по изобразител-
но изкуство и естетика,   художник –изпъл-
нител, а в момента е гост преподавател 
– Педагогика и методика на изобразител-

Родена е на 28 май 1954 
г. в с. Козаревец, Велико-
търновско.

През 1976 г. завършва 
актьорско майсторство 
за драматичен театър в 
класа на проф. Желчо 
Мандаджиев във ВИТИЗ 
„Кръстьо Сарафов“.

Професионалния си 
път започва на русенска 
сцена Драматичен теа-
тър „Сава Огнянов“ (1976 
– 1978) – град, където се-
мейството ѝ се премест-
ва да живее, а през 1978 
г. започва работа в теа-
тър „Българска армия“, 
където създава образа 
на Жулиета в „Ромео и 
Жулиета“, Мария в „Два-
найсета нощ“, Соня във 
„Вуйчо Ваньо“ от Антон 
Чехов и много други.

Мариана Димитрова се 
снима в над 30 българ-
ски филма, сред които 
„Присъствие“, „Осъде-
ни души“, „Самодивско 
хоро“, „Мъжки времена“, 
„Бъди благословена“, 
„Почти любовна история“, 
„Дами канят“, „Елегия“ 
„Скъпа моя, скъпи мой“ и 
„Трака-трак“.

Успява да се утвърди и 
на професионалната теа-
трална сцена в САЩ, след 
поканата на „Олд Глоуб 
Тиътър“ в Сан Диего за 
изпълнение на главната 
роля в спектакъла „Света 
Петдесетница“ от Дейвид 
Еджър. Договорът за тази 
роля я прави член на Про-
фсъюза на американски-
те актьори, което до онзи 
момент не е присъждано 
на български актьор.

 Награди и отличия
Голямата награда 

„Златният козирог“ за 
Най-добра женска роля 
за (Елица) във филма 

Студентка влиза в кабинета на млад преподавател, раз-
копчава няколко копчета на ризата си и коленичи:

- Бих направила всичко, за да взема този изпит...
- Всичко... - прошепнал преподавателят.
- Да, всичко! - казала студентката и се притиснала към 

преподавателя.
- О, значи всичко...
- Да, абсолютно всичко...
- А бихте ли... учила?

Представяме Ви:

ПЕТЪР ПЕТРОВ – 
       ХУДОЖНИК ОТ СТАРА ЗАГОРА

ГАЛЕРИЯ „МЪГЛИЖКИ НЮАНСИ“

ните изкуства  в  Тракийския универ-
ситет в Стара Загора. През годините 
Петър Петров е вземал  участия в ре-
гионални, национални и международни 
изложби. Има и шест самостоятелни 
изложби.

ДА СИ СПОМНИМ!ДА СИ СПОМНИМ!
„Много жени съм влачил, ама тая, аго, се окачи на сърцето ми, ербап жена, където и да я 

побараш — жена и артисва!
… Още я помня и съжалявам........“ 
Този цитат от „Мъжки времена“ на Николай Хайтов като че ли обрисува тази необикновена, 

завладяваща и силно емоционална  актриса, великолепната Мариана Димитрова.

„Мъжки времена“ на 
МФ (Техеран, Иран, 
1977).

Награда за Най-добра 
женска роля за (Елица) 
във филма „Мъжки вре-
мена“ на ФБИФ (Варна, 

1978).
Наградата за Най-добра 

женска роля за (Елица) 
във филма „Мъжки време-
на“ на Комитета на бъл-
гарските жени (1978).

Награда за Женска 
роля за (Елица) във фил-
ма „Мъжки времена“ на 
МКФ (Антверпен, Белгия, 
1978).

Награда за един от три-
те най-добри филма за 
„Мъжки времена“ на МКФ 
(Антверпен, Белгия, 1978).

Почетен диплом на 
Фипреси за филма „Мъж-
ки времена“ (1978).

Наградата за Най-добра 
женска роля за (Елена) 
във филма „Бъди благо-
словена“ на Комитета на 

българските жени (1978).
Първа награда „Златен 

Лачено“ за филма „Бъди 
благословена“ на МКФ 
(Авелино, Италия, 1979).

Наградата за Най-добър 
филм за „Бъди благосло-
вена“ на МКФ на черве-

нокръстките и здравни 
филми (Варна 1979).

Наградата Червен по-
лумесец за филма „Бъди 
благословена“ на МКФ 
на червенокръстките и 
здравни филми (Варна 
1979).

Наградата Червен лъв 
и слънце за филма „Бъди 
благословена“ на МКФ 
на червенокръстките и 
здравни филми (Варна 
1979).

Награда за Женска 
роля за (Ана) във филма 
„Скъпа моя, скъпи мой“ на 
ФБИФ (Варна, 1986).

Самоубива се на 1 юни 
2005, в Сан Диего щата 
Калифорния- САЩ.

Иво Игнатов


