
рег. № 92-1150-11/ 25.07.2022 г. 

ПРОТОКОЛ 

Днес 25.07.2022 г., комисия за подбор, оценка и класиране на поетични творби и 

музика към подбран текст за избор на химн на Община Мъглиж, определена съгласно 

Решение № 529 / 30.06.2022 г. на ОбС Мъглиж, в състав: 

Председател:  

Мария Костова – Председател на Постоянната коисия по образование, култура, 

развитие на библиотечно – информационното обслужване на гражданите, 

вероизповедания, здравеопазване, социални дейности, спорт, туризъм и младежки 

дейности към Общински съвет Мъглиж 

Членове: 

1. Акад. Кирил Тодоров – Композитор; 

2. Атанас Дончев – Художник и музикант; 

3. Красимир Къшев – Директор на НУМС „Христина Морфова“ гр. Стара Загора; 

4. Димитър Никленов – Писател и Главен редактор на вестник „Мъглижки 

нюанси“,  

се събра, за да разгледа постъпилите творби, кандидатстващи за химн на Община 

Мъглиж. 

1. На комисията бяха раздадени творбите на хартиен носител, без да бъдат 

упоменати авторите им, за да може всеки индивидуално да се запознае с текстовете. 

2. След задълбочено и продължително изчитане на всички творби, комисията за 

подбор постави критерии, по които да бъдат избирани текстовете: 

- текстовете, които няма рефрен да отпаднат; 

- да не бъде прекалено дълъг текста, за да се помни; 

- Химна да респектира и да има конкретика  в текста. 

По тези критерии отпаднаха следните четири от представените текстове: „Мъглиж 

– древен и вечен“, „Химн за град Мъглиж“, „Ти идвал ли си някога в Мъглиж“, „Мъглиж“ 

3. Произведенията „Мъглиж – дом, свят“, „Текст за химн на Мъглиж“ и „Мъглиж“, 

се разискваха за възможността един от куплетите им да се счита за рефрен. След 

проведения дебат, предложението „Мъглиж“ отпадна като вариант. 

4. Произведението „Ти идвал ли си някога в Мъглиж“ се обсъди като вече 

създадена творба с лирична музика, поради което предложението отпадна. 

5. В „Мъглиж - природна красота“ текста е с два рефрена и не се разбира кой от тях 

ще бъде кулминацията, което ще създаде проблем на композитора в създаването на 

музика. 



6. „Химн на град Мъглиж“, „Мъглиж – дом, свят“, „Текст за химн на Мъглиж“, 

„Магическа реалност за Мъглиж“ и „Мой град любим“ се избраха като крайни творби за 

разискване. 

- Отпада „Магическа реалност за Мъглиж“ труден за изпяване текст, заради 

фразата  „с окото“; 

- Отпада „Химн на град Мъглиж“ като прекалено дълъг текст и споменаване на 

„розата“, от което по-скоро се разбира град Казанлък;  

- Отпада „Мъглиж – дом, свят“, поради факта че е доста абстрактно; 

- Отпада „Мой град любим“, поради различните на брой строфи в куплетите. 

 

За крайни фаворити, бяха избрани: 

1. „Мъглиж беше пръв“ - отразява най-добре Мъглиж и включва, както историята, 

така и забележителностите и развитието на общината.  

2. „Текст за химн на Мъглиж“, отразяващ историческото минало и слогана на герба 

на Община Мъглиж. 

 

Предвид горното, комисията взе следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 

1. Избира и двата текста  „Мъглиж беше пръв“ и „Текст за химн на Мъглиж“, за 

подходящи за химн на Мъглиж. 

2. Текстовете да се обявят за композиране на музиката. Критериите за участниците 

са следните: вокалната част да бъде изпратена със съпровод за пиано в ПДФ-формат. 

 

Председател: 

..................................................... 

                    / Мария Костова / 

 

Членове: 

1................................................. 

     / Акад. Кирил Тодоров / 

 

2................................................. 

          / Атанас Дончев / 

3................................................. 

        / Красимир Къшев / 

4.................................................  

/ Димитър Никленов / 

Подписите са заличени на основание чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 

парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на 

Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните)        


