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КМЕТЪТ НА МЪГЛИЖ С КОНКРЕТНА ПОЗИЦИЯ
ЗА БЪДЕЩЕТО  НА ГРАДА

Четете на стр. 2

Таня Ковчева  е роде-
на на 7 февруари 1998 
година. Израснала е и 
продължава да живее в 
Мъглиж. Като малка е 
посещавала  детската 
градина в града, къде-
то, след като завършва 
Медицинския колеж към 
Тракийския универси-
тет, специалност ,,Ре-
хабилитатор“, започва 
работа в ДГ ,,Камбан-
ка“ в родния си град. 

Тя обича професията 
на медицинска сестра 
и затова отдава свое-
то старание и обич на 
децата.

 - Кой е най-ху-
бавият ти спомен в 
град Мъглиж?

 - Хубавите спомени 
са безброй, но винаги 
съм обичала, когато 
има празник в Мъглиж, 
макар и последните 
години мероприятия-
та да са ограничени. 
Най-хубавите ми спо-
мени са от Празника 
на града ,,Цветница“ – 
зареждаш се с много 

Когато Кирил Петков 
заминава за Канада е 
на 14 години. Времената 
вече са довели  промя-
ната в учебните програ-
ми и не е чело Момчето, 
предполагам, че не е и 
чувало за поемата на Ва-
зов „Грамада“. Не е бил 
и много добър ученик, 
ако съдя по Английския, 
Географията, Историята, 
без да споменавам Бъл-
гарския.

След като преди ня-
колко дни Кирил Петков 
стана първия български 
Политик, подминал гроба 
на Гоце Делчев в Скопие, 
днес мина като товарен 
влак през малка гара и 
покрай паметника на цар 
Самуил. Придружен от 
Северно-македонския си 
колега. 

Бързаха да положат 
венец пред Паметни-
ка на Незнайния воин. 

Прости ни, Дяконе!
Опитваме се толкова години да след-

ваме и пазим заветите ти. Цитираме 
страници от тефтерчето ти. Даваме 
те за пример и се кълнем в теб. Прости 
ни, че и тогава, и днес си сам по пътя 
към твоята Голгота. 
Поне помним още, Апостоле. Помним 

с надежда, че твоето „Народе!!!“ с три 
удивителни ще успее да ни запази Народ. 
Мъглиж се покланя и те моли да ни 

простиш!
Ние помним! Няма да забравим свято-

то Ти дело!

ТАНЯ КОВЧЕВА: 
  АКО ОБЩИНАТА СЕ РАЗВИВА 
  ПО СЪЩИЯ НАЧИН,  АЗ СЪМ СИГУРНА,
  ЧЕ МНОГО МЛАДИ ХОРА ЩЕ ОСТАНАТ В
  МЪГЛИЖ! И МНОГО БИХА СЕ ЗАВЪРНАЛИ 
  В ГРАДА С НАЙ-ЧИСТИЯ ВЪЗДУХ!

Джордж Байрон, британски поет - (22.01.1788† 1824 г.)

положителна емоция, 
виждаш хора, които не 
си виждал от години. 
На Цветница всички 

се връщат в родния си 
град.

Интерювото 
следва на стр.2

КМЕТЪТ НА МЪГЛИЖ: 
149 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА 

НА ЕДИН ОТ 
НАЙ-ГОЛЕМИТЕ НИ 
ГЕРОИ АПОСТОЛА 

НА СВОБОДАТА, 
ВАСИЛ ЛЕВСКИ

19 ФЕВРУАРИ - ДЕН НА СКРЪБ 
И ПРЕКЛОНЕНИЕ, 

РАВНОСМЕТКА И НАДЕЖДА

ГРАМАДА
По Иван Вазов

Защото НЕЗНАНИЕТО 
ПОРАЖДА БЛАЖЕНО 
БЕЗЧУВСТВИЕ, както е 
написал Олдъс Хъксли. 
Който също, макар и бри-
танец, има много общо с 
Канада. 

Ако си направи труда 
„нашият“ Премиер да от-
вори поемата на Вазов, 
ще остане изненадан 
каква Грамада от камъни, 
всеки един носещ про-

клятие може да натрупа 
„народната любов“. Не-
говата грамада вече се 
трупа и бързо расте.  

Кирил Петков ще пре-
мине бързо през Исто-
рията на България. И има 
голяма вероятност да 
остане в нея. Блажено 
безчувствен, инфантилно 
ухилен и вечно презиран. 

Като поп Кръстьо.
Илиян ИЛИЕВ

 „Сто години стигат, за да се създаде 
държава, но едва един час е достатъчен тя 
да се превърне в пепел.”
„Този, който не обича своята страна – не 

може да обича нищо.”
„Приятелството е любов без криле.
„Колко малко знаем за това, което сме! И 

колко малко за това, което бихме могли да 
бъдем!”

Трети март е най-голе-
мият национален празник 
на България – Освобож-
дението на страната ни 
от османско владичество. 
Датата слага начало на 
Третата българска държа-
ва през 1878 г. след под-
писване на мирен договор 
между Русия и Османската 
империя, с което се сла-
га краят на Руско-турската 
война от 1877- 1878 г.
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От стр.1
- Кой е най-хубавият ти спомен в град Мъг-

лиж?
- Хубавите спомени са безброй, но винаги съм 

обичала, когато има празник в Мъглиж, макар и по-
следните години мероприятията да са ограничени. 
Най-хубавите ми спомени са от Празника на града 
,,Цветница“ – зареждаш се с 
много положителна емоция, виж-
даш хора, които не си виждал от 
години. На Цветница всички се 
връщат в родния си град. 
- Какво мислиш за случва-

щото се около теб като граж-
данин. Има ли нещо, което 
не ти харесва и какво би 
променила?

- Изключително съм щастлива 
от посоката, в която се развива 
нашия град и като цяло община-
та! Създават се нови традиции и 
се възобновяват старите. Благо-
дарение на екипа на д-р Гавазов 
градът започна да придобива ев-
ропейски облик. Само за една го-
дина се направиха толкова много 
неща. Няма да изпадам в подроб-
ности, нещата които се направи-
ха, са видими за всички!  

Аз съм от хората, които се рад-
ват на малките неща. Може да прозвуча като малко 
дете, но коледната украса много ме зарадва. Това 
което не ми харесва и дори ме натъжава, са хора-
та, които чупят и не пазят направеното, тези които 
постоянно недоволстват и не разбират колко усилия 
се полагат ежедневно за постигането на сегашния 
облик на града.

Нищо не бих променила, по-скоро – трябва да про-

огато  през 2015, Септем-
ври, ген. Радев подаде 
оставка като главноко-

мандващ ВВС на България, 
бях възхитен от позицията му, 
станала причина за този акт. 
Въпреки наличието на Минис-
тър, който бе готов във всеки 
момент да предостави орал-
но-генитални умения в името на 
това, да държи Американците 
и НАТО щастливи, ген. Радев 
отстоя позицията си, защити я 
пред тогавашния Премиер Бо-
рисов и след разговор с него 
оттегли оставката, защитавай-
ки своята клетва като Българ-
ски офицер и член на елитния 
за всеки Българин клуб „Защит-
ници на Българското небе“. 

„АКО ДРУГИ ДЪРЖАВИ ОХРА-
НЯВАТ НЕБЕТО НИ, АЗ НЯМА 
ДА СЪМ КОМАНДИР НА ВВС“, 
обяви тогава ген. Радев. В този 
момент не само аз, милиони още 
го подкрепиха и трасираха пътя 
му към бъдещето президентство. 
Нинова – вечно оцеляващата, 
усети романтизма на момента и 
много правилно избра бъдещото 
острие, с което да нанесе удар 
по хегемонията на ГЕРБ. И успя.

Уви, Нинова не е чела явно 
книгата на ген. Стоян Стоянов 
„Ние бранихме тебе, София“. 
Или тази на Владимир Балан: 
„Спомени летят“. Щеше да раз-
бере, че „Пилот-изтребител“ е 

Кметът на община Мъг-
лиж д-р Душо Гавазов на-
прави обръщение към жи-
телите на общината във 
връзка с възникналите во-
дни проблеми. През 2010 
г. ООН призна достъпа 
до чиста питейна вода и 
санитарни съоръжения за 
фундаментално човешко 
право. Всеки мой колега с 
медицинско образование 

ще Ви каже, че човешко-
то тяло съдържа средно 
55-60% вода. Животът е 
започнал във водата, раз-
вил се е и стотици мили-
они години вече, незави-
симо къде, Водата е онова 
божествено съчетание на 
два атома Водород и един 
Кислород, който поддър-
жа живота на нашата пла-
нета.

Борбата за достъп до 
питейна вода и санитарни 

КМЕТЪТ НА МЪГЛИЖ Д-Р ДУШО ГАВАЗОВ 
С ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ

/Наполеон Бонапарт/

„НАРОД, КОЙТО НЕ ХРАНИ 
СВОЯ АРМИЯ, СКОРО 
ЩЕ ХРАНИ ЧУЖДА“

вечна борба и в мир, и във война. 
Че ставаш добър едва тогава, когато 
всеки миг го преценяш и използваш 
за завоюване на по-добра позиция 
спрямо чужди и свои. Че битките Пи-
лотите на изтребители ги водят сами 
и сами печелят или губят. И че всяка 
загуба е почти равна на смърт. 

Вчера разбирам, че има вероят-
ност испански и холандски изтреби-
тели да охраняват небето ни. И нито 
дума за това от ген. Радев, нито от 
Президента Радев. Явно има разли-
ка в това да си Български генерал и 
това, да си Български Президент. Как-
во се измени за 7 години, та готовия 
да подаде оставка тогава Български 
генерал, днес в качеството си на Пре-
зидент мълчи и кима одобрително? С 
какво се различава предложението на 
Министъра на ГЕРБ през 2015 от това 
на Кабинета днес? 

И тогава, и сега имаме същите ста-
ри МиГ-ове. И тогава, и сега Пилотите 
ни правят по няколко летателни часа 
годишно. И тогава, и сега идиотизма 
залива Правителство и Парламент. 
Същият идиотизъм, но с друг етикет 
– тогава ГЕРБ-ерски, днес Харвард-
ски.

Явно катеренето на стълбата от 
Генерал до Президент е като описа-
ното от Смирненски в „Приказка за 
Стълбата“. 

Винаги по пътя нагоре плащаш със 
Сърце, Душа и Памет…

А Наполеон се смее някъде отгоре!
Илиян Илиев

К

съоръжения на терито-
рията на Община Мъглиж 
е била и ще продължава 
да бъде от първостепен-
но значение за мен и моя 
екип, особено сега когато 
проблемите с водопода-
ването на град Мъглиж са 
много сериозни и създа-
ват непосилни житейски и 
битови проблеми на хора-
та! Тук своята отговорност 

трябва да поемат и струк-
турите на ВиК, които са 
държавно, а не общинско 
дружество, така както ние 
поехме нашата! Битките, 
които водихме с Държав-
на администрация, про-
веряващи, съветници и 
специалисти бяха дълги, 
трудни, на моменти с уда-
ри под кръста. Ако мога да 
перефразирам една на-
родна поговорка, Европа 
е далече, а ООН – високо, 

казва в обръщението си 
кметът д-р Душо Гавазов. 
Но съм щастлив да Ви 
съобщя, че упоритостта 
на целия екип на Община 
Мъглиж бе възнаградена. 
Започна втория етап от 
реконструкцията на ули-
чен водопровод в с. Ягода 
и второстепенни клонове 
с обща приблизителна 
дължина – 4565 м.л. Стой-
ността на СМР по този 
проект възлиза на 2 618 
996 лв и включва подмяна 
на водопроводната мре-
жа, сградни отклонения 
и възстановяване на ас-
фалтовата настилка. За-
едно с това ще започне 
и изграждане на ПСОВ с 
довеждаща инфраструк-
тура, гр. Мъглиж, община 
Мъглиж, което е първа 
стъпка от изграждане-
то и реконструкцията на 
ВиК мрежи и ПСОВ в гр. 
Мъглиж. Сумата за този 
първи етап на проекта 
е 5 514 284 лв финанси-
рани от ПУДООС, а дъл-
жината на довеждащия 
колектор е 4179м.л. Беше 
трудно, но Екипът успя. 
За добро! На снимките се 
виждат част от улиците в 
с.Ягода с напълно подме-
нен водопровод и изцяло 
възстановена асфалтова 
настилка. Продължава-
ме заради Вас, заради 
нас! Истината е една – 
работим, за да успяваме, 
заявява кметът д-р Душо 
Гавазов.

АЗ СЪМ ОТ ХОРАТА, КОИТО 

СЕ РАДВАТ НА МАЛКИТЕ НЕЩАСЕ РАДВАТ НА МАЛКИТЕ НЕЩА

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, 31 май 2022 година, вторник

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

дължаваме в същия дух!
- Какво би те накарало да се реализираш 

тук? Какво те вдъхновява?
- Доброто управление, прогресът на общината 

и промяната на града към добро. Това, което ме 
вдъхновява най-много, е добротата, любовта и се-
мейството ми.

- Разкажи ми за връстниците ти. Те какво 
мислят?

- Ами повечето си останаха тук, живеят тук. Някои 
работят в Мъглиж, други – в близките големи градо-
ве. Създават семейства и това е добре, радвам се, че 
не ,,бягат“ по големите градове и в чужбина. Радвам 
се, че се отвори възможност на много млади хора да 
започнат работа в града, все пак младите сме бъде-

щето! Напоследък забелязвам, че виждат прогреса 
на града и споделят изцяло моето мнение!
- Мислиш ли, че в нашата община има перс-

пектива за теб и бъдещите поколения?
- Не мисля, убедена съм! Бих искала да създам се-

мейство, да остана да живея и да работя тук. Ако об-
щината се развива по същия начин, а аз съм сигурна, 
че ще продължава, много млади хора ще останат и 
може би много ще се завърнат да живеят тук.
- Какво би посъветвала младите хора от 

Мъглиж?
- Да останат тук, да създават семейства! Да бъдат 

по-добри хора, да се радват на малките неща и да не 
критикуват хората, когато не знаят колко трудно се 
постига дадено нещо!
- Кое е любимото ти място за отдих в гр. 

Мъглиж?
- То не е едно… Може би любимите ми места за от-

дих са ,,Паметника“, местността ,,Равня“ и местност-
та ,,Града“ , от там се вижда целия град – наистина 
зареждаща гледка!

Интервюто взе: Пламен Костов
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Една от най-красивите минерални бани в Бълга-
рия след повече от 20 години в разруха отново ще 
отвори врати тази пролет за посетители. Това съ-
общи за БТА кметът на Мъглиж д-р Душо Гавазов. 
Водата й е в челната петорка на планетата по ле-
чебни качества и сред най-лековитите в цяла Евро-
па. Тя извира с 54 градуса и доказано помага при 
кожно-венерически, неврологични и хронични бо-
лести на периферната нервна система. Препоръч-
ва се и за възстановяване на спортисти.

„Сградата на банята беше ремонтирана за бли-
зо 1 770 000 лева, финансирането е осигурено като 
дългосрочен общински дълг от фонд ФЛАГ“, обясни 
пред БТА кметът на Мъглиж. Той уточни, че през 
юни, миналата година е изпратено писмо до Ми-
нистерството на културата, защото е необходима 
съгласувателна процедура от Националния инсти-
тут за движимо културно наследство за обновя-
ването на минералната баня, която е паметник на 
културата. На този етап са спрени строително-ре-
монтните дейности, които са приключили на 85 на 
сто. По думите му в становището на специалисти, 
изпратено в института е посочено, че помощната 
постройка до банята не може да бъде съборена, 
защото ще се разруши основната сграда. „От за-
бавянето губи, както Община Мъглиж, така и стро-
ителния консорциум, който реализира ремонта“, 
изтъкна д-р Душо Гавазов.

С решение на Общинския съвет в Мъглиж бе съз-
дадено Общинско предприятие „Минерален бански 
комплекс – с. Ягода, община Мъглиж”. Предметът му 
на дейност ще бъде поддържане и управление на Ми-
нералния бански комплекс в село Ягода.

Предприятието ще предоставя балнео и СПА услу-
ги по церозапис, приет от ОбС в Мъглиж и ще под-
държа вертикалната планировка около комплекса. 
Заетите на постоянни договори ще бъдат 8 души, 
като директорът ще може да наема за не повече от 6 
месеца до четирима сезонни работници. Директорът 
се назначава от кмета на община Мъглиж и осъщест-
вява ръководство и контрол при управлението на 
предоставеното на предприятието имущество.

Общинският съвет в Мъглиж прие предложението 
на кмета на общината д-р Душо Гавазов за създава-
не на две общински предприятия – „БКС – Мъглиж” 
и „Минерален бански комплекс – село Ягода, общи-
на Мъглиж”. Какви са преимуществата пред общин-
ските фирми разясни кметът на община Мъглиж д-р 
Душо Гавазов.

Според ЗОС общината може да осъществява сто-
панска дейност чрез общински предприятия или 
чрез търговски дружества с общинско имущество 
или с общинско участие. По смисъла на ЗОС, об-
щинското предприятие е форма за осъществяване 
на самостоятелна дейност от общината, с него се 
обозначава специализирано звено на общината за 
управление на общинско имущество, за задоволява-
не потребности на населението, осигуряване изпъл-
нението на общински дейности и свързаните с това 
доставки на стоки и извършване на услуги. Общин-
ското предприятие има определена икономическа и 
правна самостоятелност, но то е част от общинска-
та администрация и не е обявено за самостоятелно 
Юридическо лице, за разлика от търговските дру-
жества. То се създава с решение на общински съ-
вет и осъществява дейността си на извънбюджетна 
сметка, въз основа на правилник, приет от общински 
съвет. ОбС ежегодно утвържава приходите и раз-
ходите по извънбюджетната сметка на общинското 
предприятие. С решението на ОбС за създаване на 
общинското предприятие се определя неговата дей-
ност, структура, персонален състав и предоставено-
то за дейността му имущество.

Общинското предприятие може да бъде преобра-
зувано и закрито с решение на Общинския съвет. Об-
щинските предприятия осъществяват дейности в кон-
кретни направления, изчерпателно изброени в чл.53 
от ЗОС. Съгласно ЗОС на общинското предприятие 
не могат да се възлагат функции, представляващи 
част от административно-техническото обслужва-
не на населението на общината. Общинското пред-
приятие се ръководи от директор, който изпълнява 
функциите си въз основа на трудов договор, сключен 
с Кмета на общината. Редът за сключването на тру-
дови договори с персонала на общинското предпри-
ятие, както и размера на възнагражденията им, се 

определят с решение на ОС.
Всяка Община има задължение да предоставя нор-

мативно определени услуги в интерес на местната 
общност, за да осигури нормална жизнена среда за 
населението. Предоставянето на тези услуги може да 
се осъществява директно от общината чрез общин-
ско предприятие по смисъла на Закона за общинска 
собственост или чрез възлагане изпълнението им на 
търговски дружества по реда на Закона за общест-
вените поръчки /ЗОП/.

Общинското предприятие като организационна 
форма на дейност на общината има предимства пред 
търговското дружество по отношение на постигане 
по-добра оперативност, ефективност и икономич-
ност на работата.

Общинското предприятие за разлика от търговско-
то дружество няма за цел реализация на печалба. 
Това следва от целите и естеството на дейностите, 
за осъществяването на които се създава предприя-
тието.

Това, че общинското предприятие е съставна 
част от общината /не е юридическо лице, няма 
собствено имущество, а е специализирано звено, 
второстепенен разпоредител с бюджетни кредити/ 
позволява най-оптимално планиране на необхо-
димите ресурси, включително и инвестиционни за 
изпълнение на дейността, непрекъснат оперативен 
контрол върху разходите, количеството и качест-
вото на изпълнение.

Цялостната дейност на предприятието се определя 
от решенията на Общински съвет и от Кмета, за раз-
лика от непроменяемите договорни отношения след 
процедура по ЗОП с външен изпълнител /търговско 
дружество/. Това позволява гъвкавост, отговаряща 
на потребностите на населението. Ако приоритети-
те на общината го налагат, общинското предприятие 
може да работи дори на загуба, като тя се покрива 
от останалите бюджетни приходи с общо предназна-
чение, за разлика от външен изпълнител /търговско 
дружество/, който винаги в цената залага планова 
печалба. Чрез общинското предприятие се осигуря-
ва непрекъсваемост на предоставяне на услугите, 
което не е гарантирано при провеждане на процеду-
рите по ЗОП.

МЪГЛИЖ ЩЕ ИМА ДВЕ 
ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В МИНЕРАЛНИЯ БАНСКИ 
КОМПЛЕКС В ЯГОДА ЩЕ 

РАБОТЯТ 8 ДУШИ

ВОДАТА В ЯГОДА Е В ЧЕЛНАТА ПЕТОРКА 
НА ПЛАНЕТАТА ПО ЛЕЧЕБНИ КАЧЕСТВА

На мястото на минералната баня е имало рим-
ски терми с големи размери, намерени са статуии 
и старинни предмети. В средата на ХХ век мест-
ният жител Стоенчо Груелоу организира изграж-
дането на бани за хигиенни нужди. Близо половин 
век по-късно, през 1903 г. са разкрити останките 

от римските терми, припомнят от Регионалния ис-
торически музей. Общината изгражда новата сгра-
да през 1926 г. по проект на известния архитект 
Христо Димов, възпитаник на Политехническия 
университет в Прага. Той я проектира по модел на 
баните в Карлови вари. Архитект Димов е автор на 
проекта и на почивна база и образователен център 
„Свети Панталеймон“ на Старозагорската митро-
полия, който е открит в началото на 30-те години на 

миналия век и се намира наблизо до минералните 
бани. Тук е издигнат и православен храм на името 
на прочутия лечител, припомнят за БТА от Култур-
но-информационния център на Старозагорската 
митрополия.

Днес в селото има два спа-хотела, които са пре-
пълненени през цялата 
година. От общината се 
надяват да превърнат 
Ягода в балнео-лече-
бен център на Балкани-
те, защото мнозина от 
тези, които търсят лек, 
са от съседните стра-
ни. Близостта до Стара 
Загора и Казанлък дава 
възможност за интерес-
ни туристически пътува-
ния.

В селото днес живеят 
3600 души от 12 нацио-
налности, но тези кои-
то постоянно живеят 
на място, са не повече 
от 2000, разказа за БТА 
кметът Димитър Дими-
тров.

Ягода, освен с ми-
нералните си води, е 

прочута и с мечкадарите, които през миналия век 
веселяха панаири, курорти и сватби, и така изкар-
ваха прехраната си. В началото на тази година е 
останал само един мечкадар, Ради Иванов, а преди 
време са били 18. Мечките отдавна са настанени в 
парка Белица, Благоевградско, където доживяват 
старините си. 80-годишният Ради Иванов сега си 
изкарва прехраната, като майстори лъжици и гъ-
дулки, допълни кметът на Ягода.

Във връзка с разговор, проведен между ръко-
водството на Община Мъглиж и представител на 
фирма КУМАКС ИНВЕСТ, град Казанлък, се под-
писа споразумение, по силата на което, в условие 
на форсмажор, транспортната схема ще продъл-
жи да се изпълнява при следния график:

Мъглиж – Казанлък
07:00 ч., 13:50 ч., 17:20 ч. и 19:00 ч.
Казанлък – Мъглиж
06:40 ч., 13:30 ч., 17:00 ч. и 18:40 ч. 
Часовете се изпълняват само в работни дни. 

Графикът е в сила от 10.02.2022 г.

ТРАНСПОРТЪТ 
КАЗАНЛЪК – МЪГЛИЖ 

ЩЕ ГО ИМА В УСЛОВИЕ 
НА ФОРСМАЖОР
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ВЛАДИМИР ЛУКОВ е роден на 02. 06. 1949 г. в с. Ценово, Русенско. За-

вършил е география и философия в СУ “Св. Кл. Охридски”. Представен 
е като поет в множество български, македонски, френски, испански и 
мексикански литературни издания. Автор е на единадесет стихосбир-
ки, две от които са издадени в Република Северна Македония – “Про-
видения” (2006) и “Слънчев пояс” (2016). Пише и проза. Известен е с 
белетристичната си книга в два тома “Мястото, откъдето започва 
безкраят” (2012 и 2014) и с есеистичната книга “Народът, учителят, 
писателят” (2015). Носител е на национална награда за принос в раз-
витието на българската култура – почетен знак „Златен век“, печат 
на Цар Симеон Велики, сребърен.  

144 години от рождението на поета Пейо Яворов! Български поет 
символист и революционер, войвода на Вътрешната македоно-одрин-
ска революционна организация, смятан за един от най-големите бъл-
гарски поети на XX век.

ПОКЛОН!!!
 
ДВЕ ХУБАВИ ОЧИ

Две хубави очи. Душата на дете
в две хубави очи; - музика - лъчи
Не искат и не обещават те...
Душата ми се моли,
дете,
душата ми се моли!
Страсти и неволи
ще хвърлят утре върху тях
булото на срам и грях.
Булото на срам и грях -
не ще го хвърлят върху тях
страсти и неволи.
Душата ми се моли,
дете,
душата ми се моли...
Не искат и не обещават те! -
Две хубави очи. Музика, лъчи
в две хубави очи. Душата на дете...

Ина Крейн (Илияна 
Каракочева) е съвре-
менна българска пи-
сателка, автор на 
няколко сборника с 
разкази и романи на 
балканска тематика. 
(„Балкански ветро-
ве“, „Родници“, „Хаз-
натар“, „Сладко от 
маслини“ и др.) Пише 
в стила на Балкан-
ския магически реа-
лизъм. В творбите й 
се преплитат екзо-
тично балканското 
и общочовешкото, 
универсалното. Но-
сител е на награди 
в национални и меж-
дународни конкурси. 
Занимава се с препо-
давателска дейност. 
По част от произве-
денията са създаде-
ни авторски рисунки 
(изображения на ми-
сли).

Най-новите й книги са сборник с разкази и приказки „Аромат на 
Южен вятър“ и „Мисли без плът“, в които авторката преплита 
притчи, приказки, разкази, афористични мисли и тристишия за 
Душата, милосърдието, прошката. По част от произведенията са 
създадени и авторски рисунки ( изображения на мисли), които ще 
бъдат показани на представянето на творбите.

***
Казвам се Илияна Иванова Каракочева ( Ина Крейн). Родена съм в 

град София през 1966г. Завършила съм СУ “Св. Климент Охридски“, спе-
циалност Българска филология. Работя като преподавател по български 
език и литература. Говоря няколко езика.

Имам издадени поредица сборници с разкази на балканска тематика – 
„Балкански ветрове“, „Сърцето птица“, „Родници“, „Къщата с петунии-
те“, „Аромат на Южен вятър“ - както и няколко романа –„Късмет до по-
искване“, „Врата в морето“, „Хазнатар“, „Сладко от маслини“.

Публикувам свои текстове в сайтове за изкуство и литература, в елек-
тронни и хартиени алманаси и списания.

Мои произведения са награждавани в национални и международни ли-
тературни конкурси.

***
Казвам се Илияна Каракочева (Ина Крейн) и съм горда да заявя, че 

съм селско чедо, чийто корени лежат в пепелищата на най-прекрасното 
място на света с магичното име Хазнатар.

Започнах да пиша от любопитство, после от инат („специалисти“ ми 
казаха, че от мен няма да стане никога писател), след това творчество-
то се превърна в моя страст, вдъхновение, сила за живот и борба със 
смъртта.

Обичам предизвикателствата, затова освен стиховете, с които започ-
нах пътуването в изкуството, създавам и разкази, романи, есета, лите-
ратурно-критически статии, приказки.

Влюбена съм във всичко балканско, затова сборниците ми с разка-
зи, които излязоха в периода 2009-2018 година („Балкански ветрове“, 
„Родници“, „Сърцето птица“, „Къщата с петуниите“, „Аромат на Южен вя-
тър“), неизменно са свързани с тази тема. Вълнува ме въпросът докога 
на Балканите хората ще бъдат разделени, когато всъщност сме повече 
еднакви, отколкото различни?

Чрез моя любим метод на изображение Балкански магически реали-
зъм разказвам истории и  в романите си. До този момент са три – „Къс-
мет до поискване“, „Хазнатар“ и „Сладко от маслини“. И трите произве-
дения се опитват да покажат красотата на балканската природа и душа 
чрез любовта. Дай боже да съм жива и здрава да напиша поне още един.

Участвам в Алманаси, публикувам в литературни сайтове, печатни и 
електронни списания. Мои текстове са преведени и публикувани в Се-
верна Македония, Чехия, Турция.

Абсолютно убедена съм, че творецът не бива да спира да се развива и 
да търси нови идеи за подобряване на творчеството си.

УСПЕНИЕ

Дърветата вънка, отрупани в сняг,
не трепват, не смеят да трепнат.
Нито въздухът леден трепва над тях,
нито малките сиви врабчета.

Те се гушат сред тях като някакъв плод
посред зима узрял безнадеждно
в белотата, в която Животът убог
сред невидими дни ги отвежда…

Но отгоре с рояци снежинки Небето
ги посипва и милва така, че
те оперват крилца и политат в сърцето
и в душата на своето Ято…

ПЪТЬОМ

Брезите със клонки, отрупани в сняг,
спускат ресни от бяла драперия
над пътя, по който – Бог знай откога! –
вървя безпаметен – като във себе си…
...
Не помня кога в самота съм се раждал
и как съм сънувал живота си вечен
сред тази отчайващо бяла Гора,
в която нищо не бива далечно
и близко… И знам ли в тази човечност – 
Тя ли е в мене… аз ли съм в Нея…
...
Ех, тази драперия! – хем скрива Света,
хем го разкрива пътьом у мене…

УРОК ПО ОБИЧ

Долитат врабчета тук, на перваза.
Трохи кълват. И се опърпват.
И се боричкат. И вдигат врява – 
кое от кое повече да гълта…

Милите!… Вън е виелица зимна – 
навява преспи, отвява преспи
и като мисъл непостижима
блести нарочно в кристали снежни.

Инак, зная – не знаят врабците
как се явяват трохи на перваза…
Зная и туй – и те твърдо знаят – 
каквото грабнат, им се полага.

Но вънка е Зима. И е оскъдица.
И пак протягам ръка и ръся…
И пак е борба. И пак Виелица
люто кръжи… И е навъсена…

ИЛИЯНА КАРАКОЧЕВА – ИНА КРЕЙН

А утре е Голгота, скъпи мой!

Нощта очите си изплака като мене.
Подкупих стражата – да се спасим.
Съдбата ни крещи, че няма време.
Ах, утре е Голгота! Да вървим!

Душата ми те моли като вятър,
а кръстът е космическо дърво.
Не ставай част от целия театър!
Светът не заслужава твоя гроб.

Душата ти прегръща ме смутена.
Ти пак избираш да си бял герой.
А моята любов избра безвремие!
До другата Голгота, скъпи мой!

Денят, във който спрях да те обичам

Земята продължи да се върти,
а хората не спираха да тичат.
Не се окъпах цялата в сълзи,
проклятия и клетви не изричах.

Дори безпаметно не се напих.
Кактусът в очите ми говори.
И само пеперудно кратък вик
прозорците взривява като огън.

В пустинята започва да вали,
за да възкръсне мъртъв корен.
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КАРМИЧНИ ФИЛОСОФСТВАНИЯ ЗА ДУШАТА

Уважаеми читателю, ако смяташ, че четеш лирически тълкувания за съдба-
та, ама не коя да е съдба, а съдбата на душата – не си на прав път! Ще кажеш, 
ама защо. Ами защото това, което е съхранено между кориците на тая книга, 
са само стихотворни философствания! Не ме гледай с недоверие, а погледни 
нещата в дълбочина, защото това характеризиращо определение го казвам 
не аз, а самият автор Александър Хаджихристов – син. И то философствания 
в баладична осанка. 

Още щом разтворих книгата  „БАЛАДА ЗА СЪДБАТА НА ЧОВЕКА“ и очите ми 
се плъзнаха по текста, започнах да гълтам на едри хапки стихотворните опуси 
на човека - създал ги. И някак, без да се усетя, в съзнанието ми нахлу оная ис-
тория, случила се с писателя и университетски преподавател Айвър Чийвър. 
Дал той на своите студенти в Кеймбридж да оценят различни литературни 
творения, които обаче не носели подписа на своя автор. И... така, тези да ги 
наречем анонимни творби, донесли на „класиците” оценки слаб или среден, а 
никому неизвестни автори получили възхвала. 

Точно в позицията на студентите се озовавам и аз. Пред очите ми е стихо-
сбирка на автор, когото не познавам. И с ръка на сърцето си признавам, че се 
чувствам комфортно. Защото по принцип не се интересувам от твореца - мъж 
ли е или жена; висок или нисък ранг в йерархията е; имотен или бедняк... За 
мене от съществено значение е творбата, а не творецът. 

И така тсзи автор - Александър Хаджихристов - син – има късмет у мене - 
непознатия за него съдник, който да каже две думи за стореното. А стореното 
от него е мъничко по обем, но е твърде огромно по съдържание. Защото в 
страниците на книгата му се побира една необятна вселена от чувства, болка, 
радост, върховно щастие и изтръгнати стенания за екзистенциалното в живо-
та на нашия съвременник. 

Ще кажете, ама какъв е този Александър!? Как какъв: той е „защитник на 
хората“ , както е преводът на името му от гръцки език. И осъзнавайки своята 
мисия, той изповядва:

Пристигам от далечни светове
за теб, Човеко, светлината да разпръсна.

Ще те погаля със божествени криле.
На Кръст за греховете ще умра… и ще възкръсна.

Като чета написаното и събрано в този сборник от разнородни по емоцио-
нална температура лирични късове, имам усещането, че пред мене се е из-
правил обобщеният образ на човека, с кого се срещам всеки ден и навсякъде; 
човека от началните години на второто десетилетие на двадесет и първия век. 
И може би заради умението на автора да нагази издълбоко в неговото битие 
и съзнание, успявам да се огледам в огледалото на неговата душевност.  И 
защо го правя ли, защото всъщност такава орис го е съдбовала. А всъщност 
това е съдбата на душата: на неговата, на моята, на твоята, читателю! 

Метафоричността, с която авторът рисува портрета на своя съвременник, 
сигурно е най-доброто изпитано средство да ни представи мъжествеността с 
нейната актуална еманципираност в днешното време. Но точно тук са препъ-
ни камъните, защото тя трябва  хем да се движи равноускорително,  хем да 
се отърсва от ненужните наслоения на отиващото си време,  хем да не къса 
окончателно с традиционното у българина. Ето в такава ситуация се намира 
лирическият герой на  Александър Хаджихристов – син и може да се каже, че 
е разпъната на не една, а на няколко Голготи. 

Чета кратките изблици, пълни с философията на живота, в цикъла „Мозаеч-
ни четиристишия” и усещам колко е истинска болката и колко силно е щастие-
то. Нали помните какво бе казал Марсел Пруст: “Можеш да разпознаеш щас-
тието по болката, която остава, след като си отиде.” Но как така да живеем, че 
да отдалечим смъртта за по-дълго. Ето в това е смисълът на психоанализата, 

направена толкова ярко поетично и философски обобщено, че дори есеистът 
Бердяев би завидил на Александър Хаджихристов – син в есето “Огледалото”. 

Не мога да отмина с лека стъпка - просто сърцето и разумът ми не го поз-
волява - цикъла на интимността.  Вижте как хубаво го е озаглавил „Любовта, 
изгубена в гората на човешките страхове”. Тук авторът е в апогея на своите 
развихрени чувства. Неслучайно и температурата на стиха е с толкова високо 
вдигнат живак.  Защо е така ли, защото

Във всяка среща търся любовта,
а всяко вдишване – мечтание е по звездите.

Целувката не е ли бягство от смъртта?
Прегръдката не е ли щит срещу бедите?

Дълго. Много дълго изпивах мислите на Александър Хаджихристов – син. И 
си останах жаден. Сякаш бях като земята през знойните май, юни и юли на 
2021-а. И се чудех как да изляза от суховейните месеци на житейската екзис-
тенция. Помогна ми пак Александър Хаджихристов – син с неговия послеслов 
на стихосбирката. 

Мъдрувам мъдри стихове,
но мъдър аз не съм.

Признавам!
Сънувам чужди светове

и чужди чувства изживявам...
Във мен живее друг човек...
Не съм творецът аз, а той!

Признавам!
Поетът в мен е той... аз знам.
Край него само преживявам...

В самия финал на стихосбирката авторът запознава четящия го с неговото 
собствено разбиране за поезията: „Поезията е единственото ясно и недвус-
мислено доказателство, че извън творчеството, произтичащо от човешките 
страсти – рожба  на земното битие, словото на поета е директно внушение на 
Божествената доброта и мъдрост.”

Не ! Това не са редове, писани с ръка. Това са мисловни късове, които се 
родеят с шекспировите стойностни категории за живота и смъртта. Но са ка-
зани от един поет -екзистенциалист, който ако продължава в същия дух, един 
ден би заел достойно място в българската поетична словесност. 

Юлий ЙОРДАНОВ  

Богато и поучително е миналото на 
основното училище „Христо Ботев”  
в Мъглиж.  То е низ от лъкатушещи, 
вълнуващи събития и факти, които 
предизвикват гордост и размисъл. 
Гордост, че днешните дейци и  въз-
питаници, са наследници на образо-
вателно-възпитателни примери, до-
стойни за подражание. Размисъл за 
преминалите през класните стаи на 
любимото училище вдъхновени лич-
ности с изключителна отговорност за 
неговия възход. 

С името на гениалния революцио-
нер и ненадминат поет от светов-
на величина те работят всеотдайно 
за неговото създаване, спасяване, 
утвърждаване, развитие и възвися-
ване. Тяхната дейност е образец за 
беззаветно служене на род и роди-
на, посвещавайки цялата си духовна 
и физическа енергия за формиране 
и развитие на здраво и дръзновено 
младо поколение. 

Ентусиазираните дела на предход-
ниците подклаждат енергията на пла-
мъка - наследниците да издигат на 
по-висок пиедестал педагогическата 
служба за благото на подрастващото 
поколение. Днешните учители, служи-
тели и възпитаници могат да ползват 
и прилагат на съвременно равнище 
положителните примери и да избягват 
слабостите и грешките.

Вървейки с поглед по страниците на 
тази книга, читателят научава инте-
ресни факти от летописа на училище-
то и сякаш става съучастник на случи-
лото се, защото вижда заразителния 
фактор за възпитание на следващите 
поколения учители и ученици. С изо-
билствен фактологически материал е 
илюстрирано богатото минало и въл-
нуващо настояще на училището. Учи-
телката Дияна Янева несъмнено про-
учва значителен обем исторически 

документи и сътворява обзорен текст с 
най-съществените дела на училището. В 
книгата са поместени ценни материали 
из дългия път през двете столетия – въз-
раст за гордост на бивши възпитаници, 
преподаватели и директори, както и от 
действащия през сегашната година об-
щоучилищен колектив.

Авторката на настоящия текст, дъл-
гогодишен педагог и заместникдирек-
тор на учебното заведение, си поставя 
задачата въз основа на задълбочено 
изследване на историческите извори за 
миналото да изложи обективно сложния 
процес на създаване, развитие и изви-
сяване на училището в образователното 
дело. Да пожелаем на книгата върволи-
ца от читатели и строители на съзида-
телния градеж на обществото.

Юлий ЙОРДАНОВ

ЗА КНИГАТА НА ДИЯНА ЯНЕВА - ЛЕТОПИС 

НА ПРОСВЕЩЕНИЕТО В МЪГЛИЖ

Син на драматурга, писател 
и театрален деец – Алексан-
дър Иванов Хаджихристов, 
ученик-асистент на профе-
сор Гриша Островски във 
ВИТИЗ, асистент-режисьор в 
киностудио Бояна, режисьор 
в Студио Екран, художествен 
директор на Демо Телевизия. 
Създава проект Театрална 
къща Надежда към Министер-
ство на културата, който 
прераства в Държавен теа-
тър и като негов директор 
ръководи дейността му. Рабо-
ти като 
ръководител Връзки с об-

ществеността към Държавен 
пътуващ 
театър. Завършва профе-

сионалната си кариера като 
драматург в Народния теа-
тър.
Пише стихове, сценарии, 

есета.
Той живее в София, но лято-

то прекарва в любимото му с. 
Дъбово, Мъглижка община.

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ХАДЖИХРИСТОВ



6

Васил Иванов Кунчев, известен като Васил Левски, е български национален ге-
рой.Той е идеолог и организатор на българската национална революция, основател 
на Вътрешната революционна организация (ВРО). Известен е и като Апостола 
на свободата, заради организирането и разработването на революционна мрежа за 
освобождаване на България от османско владичество. Пътува по страната и създава 
частни революционни комитети, които да подготвят обща революция. Неговата меч-
та е чиста и свята република, в която всички да имат равни права, независимо от 
своята народност и вероизповедание.На 6 февруари /стар стил / 1873 г., край гр. 
София е обесен Васил Левски.

Каквото и да напишем е малко, може само да се поклоним и да го носим в сърцата си!
 Поклон!

Мястото е село Ржавчик, Тисулски ра-
йон, Кемеровска област на територията 
на Сибирския федерален окръг, част от 
Руската федерация. Датата е 5 септем-
ври, 1969 година.Началникът на рудния 
участък Александър Масалигин получава 
съобщение, че един от миньорите се е на-
тъкнал на необичайна находка – двумет-
ров мраморен саркофаг. Минути по-късно 
Масалитин известява властите за откри-
ването на мистериозния артефакт. Между 
миньорите тръгва разговор:

„Ще дойдат и ще ни го вземат. А ние, 
които сме го намерили, ще останем с 
празни ръце. Дори няма да ни кажат 
какво е имало вътре”.

Масалитин дава заповед старинният 
саркофаг да бъде изваден на повърх-
ността от 70-метровата дълбочина, на 
която се намира.

Отровна течност
Миньорите тайно се надяват, че са 

открили заровено златно съкровище. 
Без да се бавят изчистват мазилката 
от повърхността на ковчега с размери 
250/80/90 и дебелина на стените 15 см. 
Отварят капака. Остават разочаровани, 
когато виждат, че в него няма злато и 
скъпоценни камъни. Вместо това, там 
лежи млада жена, на видима възраст 
около 25-30 години, която е вперила по-
глед в небесата и е с широко отворени 
сини очи. Висока е към 170-180 см. Има 
чуплива, тъмнокафява коса, която се 
спуска чак до кръста й. Облечена е в 
бяла дантелена рокля до под коляното, 
избродирана с цветя. Самият сандък е 
пълен със странна розова течност. А до 
главата на красавицата е открита мал-
ка черна метална кутия с размери 25x10 
см, за която никой никога след това не 
казва нищо, но някои източници твърдят 
– приличала на модерните смартфони.

Един от миньорите потопява пръст в 
течността и я опитва на вкус. Само след 
седмица той напълно губи разсъдъка си, 
а през зимата замръзва до смърт край 
къщата си, търсейки, но не разпозна-
вайки вратата към дома си.

Фотореалистично представяне на 
Александър Велики (336-323 г. пр. 
н. е.), какъвто може би е изглеждал 
в живота. Тази реконструкция се 
основава на археологически дока-
зателства, включително бюстове, 
монетни портрети и статуи, както и 
описания на Александър в истори-
чески разкази.

 Роден е на 20 юли 356 г. пр. Хр. в 
Пела и умира на 10 или 11 юни 323 г. 
пр. Хр. в завладения от него Вавилон. 
Син е на цар Филип II Македонски и 
Олимпиада Македонска. Едва дваде-
сетгодишен наследява престола от 
своя баща Филип II и през по-голяма-
та част от своето царуване води без-
прецедентни за времето си военни 
кампании в Близкия изток. Преди да 
навърши тридесет години Александър 
III създава една от най-големите импе-
рии на древния свят, която се прости-
ра от Гърция през Египет до долината 
на река Инд. Непобедим в битките, 
Александър Македонски е смятан за 
един от най-успешните командири в 
цялата история.

До 16-годишна възраст Александър 

МИСТЕРИОЗНАТА ИСТОРИЯ НА ТИСУЛСКАТА ПРИНЦЕСА
СПОРЕД НЯКОИ УЧЕНИ ТАЙНСТВЕНАТА КРАСАВИЦА 

Е ПОГРЕБАНА ПРЕДИ НАЙ-МАЛКО 800 МИЛИОНА ГОДИНИ
ва“ и всячески се опитват да насадят 
идеята, че няма такова нещо и няма 
никакво откритие. Професорът от Но-
восибирск и редакторът на вестника 
са наказани, тъй като са си позволили 
да коментират събитие, което прави-
телството се опитва да скрие от света. 
Находката е обявена за класифициран 

материал, който не е 
предназначен за ши-
роката публика.

Откритието и из-
следванията по него 
са държани в строга, 
правителствена тайна. 
Според някои източни-
ци всички свидетели 
на събитието умират 
мистериозно в рамки-
те на няколко години. 
Според едни – изпаре-
нията от тайнствена-
та розова течност са 
били токсични, според 
други изтребването 
на свидетелите е ра-
бота на КГБ. Някои 
конспиративни теории 

предполагат, че Тисулската принцеса 
е представител на древна напреднала 
и дори извънземна цивилизация.

Според някои учени тайнствената 
красавица от мината е погребана дъл-
боко в земята преди най-малко 800 ми-
лиона години. Смята се, че принцесата 
е живяла и е погребана по време на 
палеозойската ера, което всъщност е 
много преди да се появят динозаврите 
и много преди планетата да формира 
въглища.

е обучаван от философа Аристотел. Ко-
гато се възкачва на престола през 336 
г. пр. Хр, след убийството на Филип, 
Александър наследява силно царство 
и опитна армия. В 334 г. пр.н.е. млади-
ят владетел нахлува в Персийската им-
перия на Ахеменидите, владееща Мала 
Азия, и започва поредица от военни кам-
пании, продължили десет години. Алек-
сандър III сломява силите на Персия в 
серия от решителни битки, като ключови 
са тези при Иса и Гавгамела и напълно 
завладява териториите на империята до 
река Инд. В стремежа си да достигне до 
„края на света и Великото външно море“, 
той нахлува в Индия в 326 г. пр. Хр, но в 
крайна сметка е принуден да се върне 
по искане на неговите войски. Алексан-
дър Велики умира в 323 г. пр. Хр във 
Вавилон – градът, който той планира 
да направи своя столица – оставяйки 
неосъществени поредица планирани 
кампании, на първо място инвазията 
на Арабия. Години след смъртта му 
серия от граждански войни разкъсват 
неговата империя на няколко държа-
ви, управлявани от диадохите – оцеле-
лите негови стратези и наследници.

Александър основава двадесет гра-
да, носещи името му, най-известен от 
тях е Александрия в Египет. Основава-
нето на градове колонии от Алексан-
дър Велики и разпространението на 
гръцката култура на Изток дават нача-
ло на новата елинистическа цивилиза-
ция. Александър Македонски придо-
бива образ на легендарен класически 
герой, подобен на Ахил, и заема важно 
място в историята и мита на гръцки и 
негръцки култури. Той се превръща в 
еталон, с когото военните лидери се 
сравняват, а военни академии по целия 
свят все още изучават тактиките му за 
водене на битки

Милиони години
Положената в изровения саркофаг 

хубавица скоро става известна като 
Тисулската принцеса. Няколко часа 
след изваждането на старинния арте-
факт пристигат група мъже, облечени 
в еднакви сиви костюми, провикват 
се, че е „заразно“, за да разпръснат 

насъбралата се тълпа, качват мисте-
риозната находка на хеликоптер и я 
отнасят със себе си.След няколко сед-
мици в Ржавчик пристига професор от 
Новосибирск, който изнася лекция по 
повод необичайното откритие в мина-
та. По думите му Тисулската принцеса 
е на няколкостотин милиона години. 
Но учените така и не успяват да уста-
новят състава на мистериозната розо-
ва течност, както и този на тъканите 
на дрехите, с които е облечена тайн-
ствената красавица.

В местния вестник излиза кратка 
статия (само няколко реда). посве-
тена на грандиозното събитие. Но се 
случва нещо неочаквано. Отново се 
появяват мъжете в сиви костюми, кои-
то започват да обикалят сградите и 
домовете в селото, откъдето конфис-
куват всички броеве, съдържащи въ-
просната статия. Обявяват я за „глупа-

Още саркофази
Четири години по-късно в Ржавчик 

пристига многочислена експедиция от 
специалисти и работници, които започ-
ват мащабни разкопки в околността 
край мястото, където е открит саркофа-
гът с Тисулската принцеса. Районът е 
отцепен и охраняван от войници, чиято 
задача е да държат надалеч любопит-
ните местни жители, които били офици-
ално предупредени, че, ако се прибли-
жат до мястото на разкопките „ще имат 
големи неприятности“.

Случва се така, че няколко подпий-
нали войници се отбиват в селото, за 
да си допият. Езикът на единия се раз-
вързва и той съобщава, че са намерени 
още три мистериозни саркофага, по-
добни на първия.

Загадката, която остава неразкри-
та и до днес, е как и в какво е било 
съхранено и капсулирано тялото на 
Тисулската принцеса така, че да дос-
тигне в цялостен и непокътнат вид до 
наши дни. Тя не изглеждала мъртва, 
а заспала. Затова мнозина я нари-
чат истинската спяща красавица.По 
подобие на случая с мистериозната 
Тисулска принцеса, на територията 
на древен Рим археолозите откриват 
млада жена (предполага се, че е дъ-
щеря на Цицерон), чието тяло било 
потопено и съхранено в прозрачна 
течност, с неизвестен произход.Има 
такава находка и в Китай. Тялото на 
млада жена е открито на дъното на 
саркофаг, пълен с мистериозна теч-
ност, която се изпарила моментално 
след отварянето му.

Инф. Осем
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РЕКЛАМНА ТАРИФА
Вестникът излиза в края на всеки месец.
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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

През 1974 година на 17 септември в брой 72 на Дър-
жавен вестник са публикувани архитектурните памет-
ници на културата в град Мъглиж. Това са двете църк-
ви, манастирът „Св. Николай“ и единадесет старинни 
къщи. Всички знаем къде се намират двете църкви (за 
тях беше писано в предишния брой) и Мъглижкия ма-
настир. Тук сега ще разгледаме къщите паметници на 
културата.

Списъкът на тези единадесет къщи, двете църкви и 
манастира в Държавен вестник е направен по стария 
кадастър. Искам да изкажа благодарност на служи-
телите на Община Мъглиж, които съдействаха за ус-
тановяване актуалните адреси и местоположението 
на тези къщи-паметници. Тук ще кажем няколко думи 
за тяхното актуално състояние и ще посочим техния 
днешен адрес.

Къща на Минчо Начев с оградата, портата и съсед-
ния дюкян – ул. „6-ти септември“ № 53. Къщата е била 
съборена още преди десетилетия, тъй като е била ру-
шаща се и опасна за преминаващите хора по главна-
та улица. Днес не е останало нищо от оригиналните 
постройки. Тази къща е била двуетажна и в балкан-
джийски стил. Основите са били от камък, нагоре 
греди и кирпич, измазана с варова мазилка. Покри-
вът е четирискатен. Стълбището е било направено от 
дървен материал и разположено откъм югозападната 
страна на къщата. В югоизточния край на дворното 
място и до днес има кладенец, в който има вода.

Къща на Илия Бакалов с портата – ул. „6-ти септем-
ври“ № 20. На този адрес има две къщи в дворното 
място. Въпросната къща не е тази, която се намира 
непосредствено до улицата, а е тази, която се намира 
на източния край към реката. Тя е по-малка и схлупе-
на къща. Състоянието й е средно, има нужда от рес-
таврация, за да се приведе в по-автентичен вид, тъй 
като е имало външни преустроявания през годините.

Къща на наследници Йовчо Иванов Гойчев – ул. 
„Хан Аспарух“ № 5. Тази къща е много добре рес-
таврирана, за целта са идвали архитекти от гр. Пло-
вдив. Къщата е от балканджийския тип, със судурма 
отпред.

Къща на наследници Христо Кирев Бакалов с пор-
тата към другата улица – ул. „6-ти септември“ № 43. 
Тази къща, известна като Синята къща, беше в доста 
лошо и порутено състояние през последните години. 
Наскоро беше съборена изцяло. Може би новият й 
собственик ще се опита да я изгради наново. Къщата 
беше от стария балканджийски тип, двуетажна, с ка-
менна основа, а нагоре по-паянтова конструкция. По-
кривът четирискатен, със судурма отпред. Беше оцве-
тена отвън в наситено синьо. Стопанската постройка 

се е намирала от западната и югозападната страна, 
долепена до къщата.

Къща на Димитър Йорданов с портата – ул. „6-ти 
септември“ № 47. Тази къща е „най-млада“ от всич-
ките къщи паметници на културата. Смятам, че е по-
строена в началото на XX век, след 1907 година. Това 
си личи от някои архивни запазени фотографии на 
тази махала в града. Къщата е сравнително добре 
съхранена, но се нуждае от реставрация и поправка.

Къща на Иван Кочминев – ул. „6-ти септември“ № 
129. Старата къщичка на Иван Кочминев е била в 
най-горната част на двора, съборена е още преди де-
сетилетия. По-късно стопанската постройка също е 
съборена. До последно стоеше старата дървена пор-
та, но днес е заменена с нова метална врата. Мате-
риалите от разрушената стопанска постройка не са 
били изнесени, разстлани са из двора и затова сега 
равнището му е по-високо.

Къща на наследници братя Тилбизови (на ГНС) с 
пристройката на кръчмата и двете порти – ул. „6-ти 
септември“ № 108. Телбизовите къщи са много добре 
реставрирани и поддържани. Използват се като ту-
ристическа къща за гости. В интернет има множе-
ство снимки от интериора на къщата и двора. Те са 
един пример как трябва да се опазва и развива кул-
турно-историческото наследство на града.

КЪЩИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА В ГРАД МЪГЛИЖ
От показаните къщи-паметници на културата в град 

Мъглиж три са в отлично състояние, пет се нуждаят 
от ремонт и реставрация, а останалите три са били 
съборени през годините. Доколко списъкът на тези 
къщи-паметници е актуален и какъв е техният насто-
ящ статут, това ще могат да кажат специалистите от 
Националния институт за недвижимо културно на-
следство в София. Все пак идеята един архитектурен 
обект да бъде обявен за паметник на културата е той 
винаги да си остане такъв, за да може да достигне 
в максимално автентичен вид до следващите поко-
ления. Така се възпитава култура на приемственост 
между поколенията и се опазва културно-историче-
ското наследство на една нация.

Николай Вапирев

„Джамал“  или известен и като „Камила“, е тра-
диционен обичай за село Тулово от много години. 
Главна роля играе камила, която има водач. Двама 
човека изиграват ролята, покрити с черга и глава 
на камила. Камилската глава е от дъски, покрита с 
кожа, като долната челюст на главата може да се от-
варя и затваря с помощта на връв, дърпана от еди-
ния от маскираните. На средата на камилата има гър-
бица. Вързана с въже или синджир, камилата бива 
развеждана от камилар, а тя танцува под такта на 
тази песен.                    

„Хей джамал, джамал, 
хайде джамал, джамал.    
Хората си викат,
че си бил камила, 
а то било малкото джамалче“. 

Снимките  от книгата на Йовка Чепелева 
за село Тулово

ТРАДИЦИОНЕН ОБИЧАЙ 
В СЕЛО ТУЛОВО

В групата са участвали маскирани лица, като лекар 
и полицай. Лекарят е носил голяма спринцовка с цел 
да лекува хората, а полицая носил пушка. Посеща-
вайки домовете, водачът влизал в диалог с камилата 
и я питал дали е гладна или жадна. И стопаните пода-
вали вино и храна. Камилата прави смешки и имити-
ра сцени от ежедневието на хората.  

Минчо Минчев
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Виц на броя:

Роден в Мъглиж, удостоен с едни от най-високите 
отличия, Заслужил артист и Народен артист, Петър 
Чернев умира само на 59, но остава завинаги в ис-
торията на театъра, киното и в сърцата на хората.

Петър Борисов Чернев е един от характерни-
те български актьори, харизматичен, със строго 
излъчване, но благ поглед, дълбок и плътен глас, 
отличаващ се и запомнящ се със своето силно ек-
ранно присъствие. Роден е на 3 февруари 1934 г. в 
Мъглиж. Негов брат е режисьорът Неделчо Чернев, 
определян като бащата на телевизионния сериал 
в България. Синовете му, Борис Чернев и Петър 
Чернев, са актьори, известни с озвучаването на 
филми, сериали и реклами. 

За съжаление, всички са покойници. 
Петър Чернев завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов” 

при проф. Боян Дановски през 1955г. Професионал-
ният му път започва от Драматичен театър „Никола 
Вапцаров” Благоевград, където работи в периода 
1954 – 1956 г. Пътят му продължава и преминава  през 
театър „Трудов фронт” (1957 – 1964), театър на армия-

Един влогър помете киноиндустрията у нас, ако 
въобще я има. Филмът му „Бай Иван: Филмът”, в 
който въпросният влогър играе главната роля счу-
пи всички рекорди на боксофиса у нас. Продук-
цията на младия бургазлия надмина по гледания 
и приходи филми като новата „Матрица”, „Домът 
на Гучи”, „Ела изпей 2” и др. световни заглавия. 
Само след първите две седмици след премиерата 
„Бай Иван: Филмът” имаше над 60 000 гледания и 
приходи от близо 600 000 лева.

Влогърът всъщност се казва Димитър Кирязов, 
но никой не знае истинското му име, защото 
всички в Бургас му викат Ванката. Живее в „Ме-
ден рудник”, където снима с приятелката си Сил-
вия интернет сериите „Светът на Ванката”. Не 
съм целял с Ванката да създавам събирателен 
образ на младото поколение, но след като мла-
дото поколение се припознава в моя герой, как-
во да кажа, споделя Димитър. И все пак, как се 
е стигнало до създаването на филма „Бай Иван: 
Филмът”. Без да се опитваме преразказваме ки-
нопродукцията, ще кажем, че тя все пак е бази-
рана на неговия ютуб герой Ванката. Феноменал-
ното пътуване на Иван, от Бургас до столицата е 
невероятна смесица от обрати, докато се стигне 
до пълно фиаско накрая, но Иван продължава 
да е звезда, която блести доволно и щастливо в 
родния си град.

Димитър обаче ня се смята за звезда и дори 
отрича съществуването на подобно самоопре-
деление. Въпреки това, когато става въпрос за 
популярност той е известен и разпознаваем. Ра-
достен е от това, че толкова много хора се заба-
вляват с това, което прави. Радостен е и от ус-
пеха на филма. Ако му кажете, че още не сте го 
гледали, неговият отговор ще бъде нещо от рода 
на „Радвам се, че не сте го гледали! Не го гледай-
те! Аз не бих го направил, без да се шегувам”! 
Самоиронията е похват, който той е довел почти 
до съвършенство в работата си и именно това е в 
основата на феноменалния му успех. Иначе ще ви 
каже, че самият филм е финансиран на вересия. 
Режисьор и продуцент е Николай Павлов. Откъде 
обаче са намерили пари да навият актьорите да 

Една бабка поканила на гости двете си приятелки – 
също бабки. Но тъй като много забравяла, снаха й й на-
писала на едно листче „Направи кафе!“.

Дошли гостенките. Бабата прочела листа и направила 
кафе. Занесла го, но като се върнала в кухнята, забра-
вила, че е занесла кафе, прочела листа и пак направи-
ла. Така – няколко пъти. След известно време бабите си 
тръгнали и едната казала:

– Их, тая Пена, едно кафе не се сети да ни почерпи!
– Ти кога я видя Пена, ма?

88 години от рождението 
на Петър Чернев

Петър Чернев в ролята на „Русия” във фил-
ма „Русият и Гугутката”, 1964 г., режисьор 
Неделчо Чернев, по сценарий на Никола Русев, 
оператор Георги Карайорданов, музика Иван 
Маринов.

та „Народна сцена” (1964 
– 1966), театър „Сълза 
и смях” (1966 – 1984). В 
периода 1984 - 1990 е 
главен художествен ръ-
ководител, директор и 
актьор в Народен театър 
за младежта, а след 1990 
остава като актьор и иг-
рае до 1993 г. там. Бил е 

нежни имена” и др. Оставя и много роли в телеви-
зионния театър.

Петър Чернев умира на 14 март 1993 г. Сред 
най-големите отличия, които получава, са Заслу-
жил артист (1974), Народен артист (1984), Орден 
Кирил и Методий – I степен (1984). Най-голямото 
признание остава любовта на хората.

Иванка Бакалова

преподавател по актьорско майсторство във ВИТИЗ 
„Кръстьо Сарафов”, член е на Съюза на артистите 
в България (1964), както и директор на Творческия 
фонд (1970 – 1980). 

В историята на киното и в народната памет Петър 
Чернев остава със своите филмови роли. Първата 
му роля е в първия български телевизионен игра-
лен филм „Русият и Гугутката”, сниман през 1964 
г. Петър Чернев играе ролята на „Русия”, а Георги 
Калоянчев тази на Гугутката. Режисьор на филма е 
брат му, Неделчо Чернев. Петър Чернев продължа-
ва да снима и в следващите телевизионни игрални 
филми/сериали, режисирани от Неделчо Чернев, 
като „С пагоните на дявола” (1967), „На всеки ки-
лометър” (1969-1971),  „Дъщерите на началника” 
(1973), „На живот и смърт” (1974), „Изгори, за да 
светиш” (1976), „Капитан Петко войвода” (1981), 
„Денят не си личи по заранта” (1985). 

Участва и в много други игрални филми, като „С 
особено мнение”, „Реквием за една мръсница”, 
„По дирята на безследно изчезналите”, „Тайфун с 

Петър Чернев в ролята 
на Спас Турчев в „Капитан 
Петко войвода”, 1981г., ре-
жисьор Неделчо Чернев, по 
сценарий на Николай Хай-
тов, оператор Димо Кола-
ров, музиката във филма е 
композирана от Атанас Бо-
яджиев и Петър Ступел.

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: 
ВРЕМЕНАТА СЕ ИЗМЕНИХА, 

НО В ТЕАТЪРА 
ИМА ЗАКОНИ

„Времената се измениха, но в театъра има за-
кони – публиката трябва да бъде един до друг, тя 
заедно диша“. Това каза актьорът Васил Михай-
лов. Той сподели, че без публика театър не ста-
ва, а с ограничителните мерки заради Covid-19 
хората в театралните салони са разположени 
на разстояние и атмосферата е променена.

Актьорът сподели още, че за да се получи до-
бър филм, какъвто е станалият емблематичен за 
него „Капитан Петко войвода“, трябва да има 
добра драматургия: „Тя може да бъде литерату-
ра, която после да се направи на сценарий“. По 
думите му добрите литературни материали мо-
гат да станат повод, но режисьорът е второто 
необходимо условие, за качеството на филма.

ЕДИН ВЛОГЪР СЧУПИ БОКСОФИСА У НАС 
С ФИЛМА СИ „БАЙ ИВАН: ФИЛМЪТ”

се снимат. С Лидия например са истински прия-
тели и тя идва без да се замисли, защото знае, че 
забавлението ще е голямо. Други мои приятели, 
които дойдоха, бяха Джими Нгуен и Вилиана Хе-
рера в ролите на комшиите. Другите, които дой-
доха безплатно, си бяха стандартните от екипа 
– Спаска, Полицая, Георги, Музиканта, Касиера. 
С Каралайн имаше малко повече преговори, но 
в крайна сметка дойде. А всички останали се на-
виха като им платих. Няма как, безплатен обяд 
няма, нали така?“, разказва Димитър.

Един човек има в екипа на филма, който се 
води шеф (не съм аз). Той те вика на работа и 
ти казва така: „Ти ще работиш цял месец без за-
плата, а пък, ако имаме късмет и филмът въобще 
излезе и съответно изкара пари, чак тогава ще 
говорим за заплата“ – типично по български. Аз в 
този момент реших да се откажа от заплатата си 
и реално финансово отношение с филма нямам 
абсолютно никакво. Без излишни проблеми на 
главата“, казва той, разкривайки детайли около 
създаването на „Бай Иван: Филмът“.

Взимайки предвид факта, че в Ютуб канала си 
Димитър има постоянни около 600 000 абонати, а 
някои от сериите са гледани над 1 милион пъти, 
е достатъчно красноречив и обяснява успеха и 
на филма. Може и да не се харесва на по-зря-
лата публика, но всяко изкуство си има своите 
зрители, а очевидно младите харесват Ванката. 
Скечовете както в сериите, така и във филма не 
са по-различни от това, което голяма част от пуб-
ликата вижда и на телевизионния екран в различ-
ните шоу формати. Димитър и Силвия работят по 
добре отъпкана пътека към успеха – иронизира-
нето на родната действителност.

ОТ GISSEN

Разпространение и реклама – 
Пламен Костов, тел. 0885845041


