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„Нов живот” е мостът във времето 

 

На 1 януари тази година вестник „Нов живот” 

навърши 60 години. Шейсет години той е мост и все 

нов, защото расте към новите поколения . Не остарява. 

Защото не свързва, както обикновено, два бряга. А е 

мост на поколения! Във времето! Ден след ден! Години! 

Колоните му, излети в трудни водовъртни години! 

Доказано устойчиви са, поели от волята на 

журналисти, работили в него, от вярата на автори, 

кореспонденти, сътрудници, от желанието за борба на 

неговите читатели. „Нов живот” е съвременният 

мост не само между поколенията тук, в Родопите! 

Разлистете пожълтелите му страници в 

библиотеките, кликнете в сайта му , влезте в 

социалните мрежи при приятелите му – той пулсира в 

целия свят! Там, където са вече и читателите му! Но 

„Нов живот” не е само надеждна връзка между 

поколенията! Той е мост и между хората сега – между 

религии, етноси, социални групи – толерантна 

европейска медия! 

Иван Бунков 
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ЗА БИБЛИОГРАФИЯТА 

 

Изданието е опит да представи  имената на писатели, 

поети, журналисти, краеведи , публикували своите  творби 

на страниците на вестника. Основен критерий за имената 

на авторите, включени в изданието, е да имат издадени 

книги. Направени са единични изключения за  

емблематични имена, работили дълги години в „Нов 

живот”. 

Библиографското издание е структурирано в два 

раздела: Журналисти,  работили във вестника; Творци, 

публикували във вестника. И двата раздела съдържат 

кратки биографични сведения за авторите и  техните 

произведения, подредени хронологично. В двете поредици 

авторите са подредени азбучно. 

Съдържа и Показалец на  имената на авторите, 

включени в изданието, подредени азбучно, в инверсия. 

Срещу името  е посочена страницата, където е поместена 

библиографската информация. 

При съставянето на указателя са използвани 

каталозите  и краеведската картотека на  Регионална 

библиотека „Н. Й. Вапцаров” и База данни  на   НБ ”Св. 

Св. Кирил и Методий” 

Био-библиографският  указател е знак на уважение и 

признателност към творците от Източните Родопи. 

Предназначен е за всички, които се интересуват от 

литературния живот на Кърджали и региона. 
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ЖУРНАЛИСТИ, РАБОТИЛИ ВЪВ ВЕСТНИКА 

 

 

Балин Смилянов 

 

Роден в с. Смилян, Смолянско. 

Завършва Учителския институт в 

Пловдив през 1956 г. Известно време е 

учител и директор на училището в 

смолянското село Арда, а от началото 

на 1960 г. до пенсионирането си през 1990 г. работи във в. 

„Нов живот”, където започва като коректор и стига до 

поста отговорен секретар на вестника. 

Свои разкази публикува във вестниците „Родопска 

правда”, „Отечествен глас”, „Отечествен фронт”, 

„Литературен фронт”, „Работническо дело”, „Вечерни 

новини”, „Учителско дело”, „Нов живот”, в сп.„Родопи” и 

др.  

Член на СБП. Умира през 1997 г. в Кърджали. 

 

Пътека за мъже: [Разкази]. - София: ОФ, 1990. – 127 с. 

 

Бомбето или човекът? : [Разкази]. – Кърджали: Сателит 

Юг, 1993. – 100 с. 

 

Белязани дни и нощи: Автобиогр. повест. – Кърджали: 

Сателит Юг, 1995. – 80 с. 

 

Зайци за оня свят: Разкази за ловци и рибари. – Кърджали:  

Лъчи, 1997. – 78 с. 
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Божидара Ангелова 

 

Родена на 16 октомври 1971 г. в 

Ямбол. Средното си образование 

завършва в СОУ „П. Р. Славейков” в 

Кърджали. 

През 1992 г. завършва Медицинския 

колеж във Варна, а през 2006 г. 

теология във Филиала на ПУ „Любен Каравелов”- 

Кърджали. 

От 2011 г. е ръководител на поетичен клуб 

„Вдъхновение”в СОУ „П. Р. Славейков” , както и репортер 

към в. „Нов живот” - нейни дописки от събития, 

интервюта, анкети и коментари  присъстват всекидневно 

на страниците на вестника. 

Пише поезия и приказки за деца. Илюстратор е на книги - 

нейни и на други автори 

Носител е на три поредни награди (2013 - 2015 г.) от 

международния поетичен конкурс „Лирични гласове”.  

През 2014 г. е лауреат на Международния конкурс на 

професионалните литератори в град Самара за 

стихотворението си „Човекът в тебе”.  

Нейни стихове са публикувани в литературни издания и 

алманаси в страната.  

Живее и работи в Кърджали. 

 

Огледалцето на Бог: Почти приказки. – София: Верен, 

2007. – 108 с. 

 

Етюди от един живот: Поезия. – София: Верен,  

2009. –   131 с. 

 

Приказка чудата за буквите и числата: Учебно помагало. 

– София: Аиком, 2014. – 88 с. 
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Георги Дачев 

 

Роден на 10 февруари 1930 г. в с. Сив 

кладенец, Ивайловградско. Завършил 

АОНСУ и дълги години работи като 

журналист във в. „Нов живот”. 

Публикува разкази, стихове, 

документална проза и краеведски 

материали във вестниците „Нов 

живот”, „Народна младеж”, „Народна армия”, „Хасковска 

трибуна”, сп. „Родопи” и др. Бил е секретар на 

Дружеството на писателите в Кърджали и главен редактор 

на в. „Краевед”.  

Оставя подготвени за печат сборник „Автентични песни за 

капитан Петко войвода” и документална хроника за 

разорението на тракийските българи. 

Умира през 1998 г. в Кърджали. 

От Родопите до Алпите: Документален сборник за бойния 

път на 10-та пехотна Родопска дивизия в Отечествената 

война. - София: Държ. воен. изд., 1972. - 408 с. 

Деца от границата: Разкази. - София: Нар. младеж, 

1979. - 83 с. 

Българи сред пустата. - София : Военно издателство,  

1985. - 199 с.  

 

 

Георги Кулов 

Роден през 1959 г. в Ямбол. Завършва 

историческия факултет на ВТУ „Св. 

Св. Кирил и Методий”. От 1983 г. 

работи като археолог и директор на 
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Регионалния исторически музей в Кърджали. От 1995 г. 

започва работа във в. „Нов живот”. Сътрудничи и на в. 

„168 часа” и в. „Заман”. В момента е журналист в сайта 

„Кърджали бг вести”. 

Автор е на много научни публикации за археологията в 

Източните Родопи. Изследва мегалитната култура на 

траките. Публикува и десетки анализи за политическите и 

етнически процеси в Родопите. 

През 2002 г. в анкета, организирана от Центъра за 

социални практики  е посочен за най-популярния 

журналист сред малцинствата в България. 

През 2010 г. получава наградата „Св. Кирил Философ” за 

коментар и анализ на Българската асоциация на 

регионалните медии. 

Живее в Кърджали. 

Българската дъга на исляма. - София: Тангра ТанНакРа, 

2011. – 223 с.  

Хора на истината [алианите в Източните Родопи]. – 

Габрово: Екс-прес, 2016. – 240 с. 

 

 

Георги Райчевски 

Роден на 17 февруари 1939 г. в 

Кърджали. Завършва гимназия в 

родния си град и журналистика в 

Софийския университет. 

Професионалната си кариера започва 

като литературен сътрудник в 

редакцията на в. "Нов живот". Работи и като щатен 

кореспондент на БНР. 

От 1968 г. живее и работи в Пловдив. Дълги години е 

редактор в културния отдел на в. „Отечествен глас” и 

кореспондент на БТА.  
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От 1990 до 2000 г. е председател на Дружеството на 

пловдивските журналисти. Член на СБЖ. 

За журналистическото и публицистичното  си творчество е 

удостоен с „Почетен знак на Пловдив”. 

През 2006 г. получава Голямата награда „Йосиф  

Хербст” на СБЖ за цялостен принос към  

българската журналистика. Живее в Пловдив. 

 
Начало: [Стихове]. - Пловдив: Хр. Г. Данов, 1969. - 43 с.  

Само миг: Лирика. - Пловдив: Хр. Г. Данов, 1972. - 52 с. 

Завинаги в сърцата ни: Георги Димитров и работнически 

Пловдив: [Очерци]. - Пловдив: Хр. Г. Данов, 1981. - 135 с. 

До златната звезда: [Очерк за героя на социалист. труд 

Ташо Щерев]. - Пловдив: Хр. Г. Данов, 1984. - 84 с. 

Продължение: Стихове. - Пловдив: Хр. Г. Данов,  

1988. - 47 с. 

Югоизток: Стихотворения.- Пловдив: Пепеляшка,  

1994. - 95 с. 

Южен прозорец:[Стихове]. – Кърджали: б. изд.,  

2002. – 24 с. 

 

Тоя шарен Пловдив:[Роман хроника]; Грандкафе Кристал: 

[Записки по памет] - Пловдив: Жанет-45, 2003. - 347 с. 

В кн. означено 2. доп. изд. 

 

Забравени страници: Кърджали в легенди и спомени. – 

Кърджали: б. изд., 2005. – 24 с. 

[Ин] In memoriam / . - 2. доп. изд. - Пловдив : ИМН, 

 2005. - 55 с.  

 1.изд. 2003. 
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Шоколаденият Мечо: [Детски песни]. - Пловдив: ИМН, 

2006. - 24 с. 

1. изд. 1991. 

 

Пловдивските почетни граждани: Албум / Георги 

Райчевски, Петко З. Петков. - Пловдив: Агенция Седем Д, 

2006. - 152 с. 

 

Южен прозорец: [Поезия]. - Пловдив: ИМН, 2006. - 80 с. 

Пловдивските кметове / Георги Райчевски, Петко З. 

Петков. -2. съкр. изд. – Пловдив: ИМН, 2007. – 100 с. 

1.изд. 2005. 

Майстор Славо. – 3. изд. – Пловдив: Изд. авт.,  

[2008]. – 64 с. 

1.изд. 1994. 

 

На ползу роду: Сборник за дейността на народните 

читалища в Пловдив / Състав., ред. Георги Райчевски. - 

Пловдив: SM, 2008. - 116 с. 

Време на надежди: Роман хроника. - 3. изд. - Пловдив: SM, 

2009. - 258 с. 

1. изд. 1995. 

 

Журналистически бележник. - Пловдив: SM, 2009. - 80 с. 

 

Пловдивска енциклопедия. - 4. изд. - Пловдив: Жанет 45, 

2009. - 440 с. 

1. изд. 1999. 

 

Авторски справочник / Състав. Георги Райчевски. - 

Пловдив : Д-во на пловдивските писатели, 2010. - 40 с. 

 

Пловдивските банки / Георги Райчевски, Петко З. Петков. 

- Пловдив: [СМ], 2010. - 80 с. 
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Грандкафе  Кристал. - [4. изд.]. - Пловдив: Хермес,  

2012 - 184 с. 

1. изд. 1995. 

 

Това съм: Юбилейно издание. – Пловдив: ИМН,  

[2013]. – 44 с. 

1.изд. 2010. 

 

Полъх от юг: [Стихотворения]. – Кърджали: б. изд.,  

2014. – 28 с. 

 

Данаил Парнаров 

Роден през 1954 г. в с. Бяла черква, 

Великотърновско. Завършва 

журналистика в СУ „Св. Климент 

Охридски”. От 1980 г. е на работа във 

в. „Нов живот”. От 1985 до 1991 г. е 

главен редактор на в. „Искра” в 

Казанлък.. За кратко време - до закриването му през 1995 г. 

- е главен редактор на в.”Репортер юг” – Кърджали. 

Негови разкази са превеждани на унгарски и руски език. 

Живее в Казанлък. 

 

Непознатият и сянката: Разкази. - Пловдив: Хр. Г. Данов, 

1987. - 164 с. 

 

Присън: Кратки новели. - София: Делфийски оракул,  

1998. - 108 с. 

 

Оцеляване: Един разглобен роман. – [Казанлък]: Янита 

ЯС, 2006. - 103 с. 

 

Някъде там във времето и между съюзите. - Казанлък: 

Янита ЯС, 2008. - 272 с. 
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Иван Бунков 
 

Роден в с. Хухла, Ивайловградско през 

1950 г. Завършва българска филология 

в СУ „Св. Кл. Охридски”. През 1975 г.  

започва работа във в.”Нов живот”. 

Дълги години завежда отдел, 

дългодишен редактор на литературното 

приложение „Зорница”. Специализира във Факултета по 

журналистика. От 1990 г. до момента е главен редактор на 

най-големия всекидневник в Източните Родопи, а също и 

на седмичника за култура и политика „Перперикон”. 

Ръководи издателска къща „Родопи”, популяризираща 

българските автори в Родопите. Организатор е на 

културните празници „Мистериите на Хухла” с участието 

на поети, писатели, художници, музиканти, танцьори и 

актьори от цялата страна. Председател е на Българската 

асоциация на регионалните медии, в която членуват 28 от 

най-големите вестници в страната. 

Публикува  разкази в литературни периодични издания, 

сборници и алманаси. 

Член  на СБЖ и СБП. 

 

Гайда за пет пръста: Разкази. – София: Нар. младеж, 

1983. – 135 с. 

 

Тихо, че вали: [Повести]. - София: Христо Ботев, 

 1996. – 132 с. 

 

Напред, земята е кръгла: Откъс от пиесата. // 

П е р п е р и к о н  (Кърджали), № 40, 14 дек. 2013, с.4, 5. 
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Йордан Пекарев 

 

Роден през 1924 г. в София. Завършва I-

ва мъжка гимназия. Участва в 

Отечествената война. След завръщането 

си от фронта записва медицина, но на 

втората година прекъсва поради липса на 

материална възможност да продължи. 

От 1947 г. в продължение на 30 години работи във в. 

„Труд”, където последователно завежда няколко отдела и 

стига до длъжността отговорен  секретар. В периода 1959-

1960 г.,  е командирован  в Габрово - главен редактор на в. 

„Балканско знаме”. 

От 1982 г. до 1986 г. е главен редактор на в. „Нов живот”. 

През 1996 г. ИК „Родопи” – Кърджали отпечатва 

посмъртно неговата книга със стихове „Закъснели 

вълнения”.  

Умира през 1994 г. в София. 

 

Закъснели вълнения: Лирика. - Кърджали: Родопи,  

1996. - 39 с. 

 

 

                   Мария Бел 

Псевдоним на Мария Илиева Димитрова. 

Родена на 1 март 1967 г. в Кърджали. 

Завършва руска филология в СУ 

„Св.Климент Охридски” през 1990 г. 

В периода от 1992 – 1995 г. работи във в. 

„Нов живот”, след което става нещатен 

сътрудник на в. „Телевизия и радио”. До 1996 г. работи във 

в. „Бизнес за всеки”. Свои стихове публикува в много 

централни и регионални вестници. Прави сполучливи 

опити като преводач  на поезия от руски език. 
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Клоунът не ме обича: Интимна лирика. – Благоевград: 

Фар, 1995. – 16 с. 

 

Междувремие: Интимна лирика. – Кърджали: Родопи, 

2000. – 32 с. 

 

      Михаил Иванов 

Роден на 6 септември 1931 г. в Плевен, 

но израства в Балчик. Със 

стихотворението „Писма до Джими 

Хигинс” на 20 години печели 

национална награда за млад поет. 

Името му става популярно след 

спечелването на Националния 

литературен конкурс със стихотворението „Балада за 

детската обувчица”, публикувано в литературния сборник 

„Смяна”. Работи като редактор на в. „Язовирски строител” 

– Кърджали, от 1961 г. до 1984 г.  във в. „Нов живот”. През 

1976 г. завършва журналистика в СУ „Кл. Охридски”. След 

1984 г. е главен редактор на в. „Възход”- Кирково и зам.-

главен редактор на в.”Краевед”. Той е първият редактор на 

литературното приложение  „Зорница”. Издирва и 

насърчава десетки млади дарования в Родопите, които по-

късно стават популярни в страната. Оставя цяла школа в 

журналистиката, поезията, редакторската и 

изследователската работа. 

Занимава се с изследователска дейност в областта на 

митологията и числовата символика. Публикува отделни 

статии по тези теми и  подготвя за печат книгите „Къде е 

Дионис?” и „Часът на змията”. 

От 1979 г. е член на дружеството на писателите – 

Кърджали. Член на СБЖ.  

За цялостното си творчество е удостоен с орден „Кирил и 

Методий”. 

Умира на 9 окт. 1997 г. в  Кърджали. 
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 Жълтуша: Поема-легенда. / Михаил Иванов // 

К а п с ъ з о в , Свилен. Сание. - [София]: 1967, с. 27-39. 

Кн. е прил. на сп. Родопи, 1967. 

 

Сняг и слънце: [Стихотворения]. – Кърджали: Родопи, 

1971. - 16 с. 

Изд. на редакцията на в.”Нов живот”. 

 

Скитник между звездите: Стихове. – Кърджали: ИП 

Милев-Попгеоргиев, 1998. – 97 с. 

 

 

Нешо Павлов 

 

Роден 20 април 1927 г. в с. Везенково, 

Бургаско. Завършва гимназия в Котел. 

За кратко работи като селски учител. 

Служи в гарнизона в Момчилград и тук  

проявява първото влечение към 

журналистиката. Започва да списва и 

издава гарнизонния вестник ”Армеец”. След военната 

служба завършва право в СУ „Кл. Охридски”.Семейството 

му се установява в Кърджали. 

Започва работа като зам.-главен редактор след създаването 

на в. „Нов живот” през 1956 г. От 1961до 1983 г. е главен 

редактор на вестника. По негова идея се създава 

специализираното издание за култура и изкуство 

„Зорница”. 

 Пише разкази, есета и пътеписи, публикува във в. 

„Литературен фронт”, в. „Народна култура”, сп. „Пламък” 

и др. 

В съавторство с Василий Цаголов написва повестта 

„Ралица”, която през 1983 г. излиза от печат на руски език. 

Член на СБЖ. 
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Корени:[Разкази]. - Кърджали: Родопи, [1970]. – 16 с.  

Изд. на редакцията на в. „Нов живот”. 

 

Ралица: Повесть  / Василий Цаголов, Нешо Павлов. - 

Орджоникидзе: Ир, 1983. - 177 с. 

 

 

Никола Кесаровски 

Роден на 11 ноем. 1944 г. в с. 

Върбица, Великотърновско Завършва 

специалност математика в СУ „Св. 

Климент Охридски” през 1969 г., след 

което до 1974 г. работи като научен 

сътрудник към Военната академия „Г. 

С. Раковски”. От 1974 до 1996 г. е главен редактор в сп. 

„Български профсъюзи” и зав.- отдел във  вестник 

„Орбита”. През това време публикува над 3000 статии в 

почти всички големи вестници по проблеми на различни 

сфери в науката.. 

От 1997 г. работи във в. „Нов живот”, където води 

изданието за наука и фантастика „Кръгозор”. Създава клуб 

„Фантастика”.  

Умира на 29 август 2007 г. в Кърджали.  

През ноември 2007 г. е учреден национален приз „Никола 

Кесаровски” за научно-фантастична творба. 

 

Петият закон: Фантаст. разкази и новели. - София: 

Отечество, 1983. - 176 с. 

Азбука на малкия програмист: [Научнопопул. четиво за 

деца].- София: Отечество, 1986. - 112 с. 

Арабска средновековна наука: Омар Хаям и приятели.– 

Кърджали: Ра Родопи, 2002. – 188 с.  
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Европейска средновековна наука: Светът се готви да 

посрещне Коперник. – Кърджали: КОКО-Николай Колев, 

2006. – 150 с. 

 

 

Николай Гюлев 

Роден на 22 юли 1942 г.  

в Гюмюрджина, Гърция. След 1944 г. 

семейството му се установява в 

Кърджали, където учи в гимназия 

„Христо Ботев”. Завършва журна-

листика в СУ “Климент Охридски”. Работил е в 

редакцията на в. „Нов живот”.   

 От 1970 г. живее в Пловдив. Негови стихове са 

превеждани на унгарски, руски, турски и молдовски език.  

Самият той превежда от руски – предимно поезия, както и 

великолепния роман на Илзе Индране „Носач на вода”.. 

Носител е на национална литературна награда от 

Яворовите дни в Поморие. През 1986 г. в анонимна 

едногодишна анкета на НБ “Иван Вазов” книгата му 

“Небесен огън” е обявена за една от най-четените 

стихосбирки. Стихосбирката му “Убежище” е отличена с 

наградата на Дружеството на писателите за най-добра 

поетична книга, издадена през 2001 г. 

Член на Дружеството на писателите в Пловдив. 

Художествен ръководител на литературно студио 

“Младост” в Пловдив.Член е на СБП. 

Живее в Пловдив. 

 

Някъде във нас е светлината: Стихове. - Пловдив: Хр. Г. 

Данов, 1970. - 55 с. 

Пръст и вода: Стихове. - Пловдив: Христо Г. Данов,  

1975. –  45 с.  
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В часа на отлива: Стихове.- Пловдив: Хр. Г. Данов, 

 1980.–  59 с. 

 

Небесен огън: Стихотворения. - Пловдив: Хр. Г. Данов, 

1986. - 79 с.  

 

Между делника и празника: Хроника на 25-летието на 

завода за монтажни роботи "Девети май" - Пловдив: 

Очерци. - Пловдив: Хр. Г. Данов, 1989. - 144 с. 

 

Вторият живот: Поезия. - Пловдив: Литературно студио 

Младост, 1998. - 16 с. 

Житие на един грешен и смешен раб божий: Нови 

сатирично-еротични песнички. - Пловдив: сп. Плесница, 

1998. - 32 с.  

 

Лятна есен: Среднощни стихотворения. - Пловдив: сп. 

Плесница, 1999. – 32 с. 

Нежна броня: Лирика. - Пловдив: ИК Амида, 2002. - 60 с 

Животът удря и животът гали...: Избрани стихове - 

Пловдив: [Амида], 2002. - 72 с. 

 

Убежище: [Стихове]. - [Пловдив: Лит. Д-во Младост, 

2001]. –  [64 с.] 

 

И земен, и небесен: Лирика - [Пловдив]: Интелексперт-94, 

2008. –  68 с.  

 

И все пак...: Стихотворения.- Пловдив: Зеница,  

2013. –  88 с. 
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Николай Павлов 

Роден на 22 септември 1950 г. в с. 

Конуш, Хасковско. От 1956 г. живее в 

Кърджали. Завършва строителния 

техникум в града и българска 

филология във ВТУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” през1974 г. 

Първата му публикация е във в. „Нов живот” през 1968 г. в 

хумористичната страница „Весела събота”. От 1975 до 

1977 г. е на работа във вестника, а след 1977 до 1990 год. – 

във в. „Нова светлина”. След 1990 год. работи на свободна 

практика като редактор в редакция „Хумор, сатира и 

забава” на Българското национално радио.  

Публикува свои творби в списанията „Септември”, 

„Тракия”, „Пламък”, „Съвременник”, вестниците „Народна 

младеж”, „Студентска трибуна”, „Литературен фронт” и 

др. 

Носител на отличието „Баш Каунь” от Националния 

хумористичен конкурс на Академия „Каунь” в Хасково 

през 2011 г., а през 2015 г. – печели първо място за проза. 

Член е на СБП. 

 

Врати: Стихове. – Пловдив: Хр. Г. Данов, 1982. – 47 с. 

През иглено ухо: Сатирични стихотворения. - София: Шут, 

1990. –  31 с. 

Очевидец: Стихове. – В. Търново: Абагар, 1995. –  40 с. 

Зъл или мъртъв: Демоничен. роман: Кн. 1. – София: Днес, 

2000 – 140 с. 

 

Синеокото куче: Разкази и новела. – В. Търново: Слово, 

2007. – 152 с. 
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Ниязи Хюсеинов 

Роден през 1927 г. в с. Търновца, 

Търговищко. 

Средното си образование завършва в 

Шумен, а турска филология - в   

СУ „Св. Климент Охридски”. 

Дълги години е учител в гимназиите 

на Момчилград и  Черноочене. Бил е преподавател в 

Учителския институт в Кърджали. Известно време работи 

и като отговорен секретар на в. „Нов живот”. 

След изселването си в Турция  (1989 г.)  е главен редактор 

на в. „Нашето отечество” – вестник за изселниците 

български турци. Издава три стихосбирки на турски език: 

„Карамфилите се събудиха”, „Писмо от Плевен” и 

„Светлинен дъжд”.  

Съставител е на Антология на родопски поети, в която са 

включени и пишещи в България поети на турски език. 

Живее в Истанбул. 

По-силно от любов: [Стихотворения]. – Кърджали: 

Родопи, [1970]. – 16 с. 

Изд. на редакцията на в. „Нов живот”. 

 

 

Петър Василев 
 

Роден на 4 юли 1937 г. в село Хухла, 

Ивайловградско. Учи в гимназията в 

Ивайловград, след това  в Института за 

прогимназиални учители в Хасково. 

Завършва българска филология в 

Софийския университет и двегодишен 

курс по журналистика.  

Работи като учител в Родопите, редактор и зам.-главен 

редактор на в. „Нов живот”. Бил е председател на Клуба на 
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дейците на културата в Кърджали, заместник-главен 

редактор на литературния алманах „Юг” и дългогодишен 

председател на дружеството на СБП в Хасково. 

През 2012 г. получава Голямата награда "Александър 

Паскалев" на община Хасково за цялостно творчество. 

Член на СБП. 

Живее в Хасково. 

 

Светът в мен: [Стихове]. – Кърджали: Родопи, 

[1970]. –  16 с.  

Изд. на редакцията на в. „Нов живот”. 

 

Бригадирът и летният дъжд:  Стихове. - Варна: Държ. 

изд., 1963. - 36 с. 

 

Детелина, разковниче мое: Стихове. - София: Нар. 

младеж, 1967. - 75 с.  

 

Да бъда гражданин: Стихове. - Пловдив: Хр. Г. Данов, 

1970.- 52 с. 

 

До следващия подвиг: Стихове. - Пловдив: Хр. Г. Данов, 

1975. - 64 с. 

 

Лично бреме: Стихотворения и поеми. - Пловдив: Хр. Г. 

Данов, 1980. - 80 с. 

 

Сред дъх на свобода: Стихове. - София: Нар. младеж,  

1982. - 79 с. 

 

За хора като мен: Стихотворения. - София: Бълг. писател, 

1983. - 64 с. 

 

Семеен празник: [Стихотворения]. - София: Нар. младеж, 

1986. –140 с. 

 



                                                                                          22 
 

Млади времена: Стихотворения. - Пловдив: Хр. Г. Данов, 

1987. –  92 с. 

 

Южна тераса: Стихотворения и поеми. - София: Бълг. 

писател, 1987. - 127 с. 

 

От сетната метафора взривен...: Кн. за Иван Николов. - 

Хасково: Литературен музей, 1999. - 160 с. 

 

Рана: Стихотворения и поеми. – София: SPS-Принт, 

2002. – 101 с. 

Не само хляба: Избрани и нови стихотворения и поеми. - 

София: Бълг. писател, 2007. - 159 с.  

 

Българска орис: Стихове и импресии. - Кърджали: 

Родопи, 2011. - 155 с. 

 

Наследство: Лирика– София: Българска книжница,  

2015. –  172 с. 

 

Петър Бакалов 

Роден на 13 февруари 1948 година в 

Момчилград. През 1974 г. завършва 

история във ВТУ„Св. Св. Кирил и 

Методий” и започва работа във в. „Нов 

живот”. От 1 декември 1976 г. е 

назначен за щатен кореспондент на БТА 

за Кърджалийския регион. 

Сътрудничи на почти всички централни всекидневници, на 

местния печат, на сп. „Родопи” и др. Повече от двадесет 

години сътрудничи и на радио Стара Загора. През 1991-

1992 г. е един от съучредителите и директор на в. „Арда”. 
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В продължение на 10 години е секретар на 

кърджалийското дружество на журналистите, а от 1990 до 

1992 г. е и негов председател. От 1995 г. е председател на 

новоучреденото 42-ро дружество на журналистите в 

Кърджали. 

 

Личности в Кърджалийска област през XX век. – 

Кърджали: Родопи, 2000. – 158 с. 

 

Кметовете [на Кърджали] / Ред. и фотогр. Петър Бакалов. 

– Кърджали: ЕТ Дени-Слав, 2007. – 94 с. 

 

Хроника за словото - София: Светулка 44 Атеней,  

2015. - 122 с. 

 

Петър Рашков 

Роден на 4 декември 1950 година в 

Пловдив. Завършва средното си 

образования в родния  град, а след това 

българска филология във ВТУ„Св. Св. 

Кирил и Методий”. 

Работил в кърджалийските вестници 

„Нов живот”, „Репортер Днес”, „Духовна светлина”. В 

момента е журналист на свободна практика и заедно с 

децата от с. Стремци издават вестник „Огнище” към 

читалището в селото. 

Живее в Кърджали. 

Звезди и залези: Опит за докосване до спорта в община 

Кърджали. – б. изд. данни, 2011. - 109 с. 

 

Събрани край Огнището: 70 години читалище „Огнище” в 

село Стремци, община Кърджали. – Кърджали: РКР принт, 

2014. – 175 с. 
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Пламен Асенов 
 

Роден през 1958 година в Пловдив. 

Завършил е гимназия в родния си град и 

българска филология в СУ „Св. Климент 

Охридски“. От 1981 до 1991 година 

работи като журналист във вестниците 

„Нов живот“, „Демокрация“ и 

„Подкрепа”. От началото на 1991-а до края на 2005 година 

е кореспондент на Българската редакция на Би Би Си. След 

2005 година е журналист на свободна практика - пише 

анализи за вестниците „Дневник“ и „Сега“, за базирания в 

Лондон сайт kafene.net  и е политически коментатор за 

България на радио SBS – Мелбърн, Австралия. Работи и 

като сценарист на документални филми. Заедно с 

режисьора Дамян Серкеджиев е автор на поредицата от 25 

документални филми „Лица от България“, излъчена по 

БНТ през 2006/2007 г. Автор е на три театрални пиеси, 

няколко книги с разкази и поезия. 

 

Стихотворения. - [Пловдив]: сп. Тракия, 1990. - 32 с. 

Стихотворения. - Париж: Сп. Бъдеще, 1990. - 41 с. 

Светът на Цвета: Кн. 1. Цвета и Търла-Мърла. - Пловдив: 

Жираф, 2007. – 64 с. 

Зодиак на смъртта: Стихотворения. - Пловдив: Жанет 45, 

2008. – 91 с.  

 

Оксиморонният свят. - Пловдив: Еклипс Продукции, 

2011. – 314 с. 

 

Великите европейци. - Пловдив: Радио Пловдив,  

2015. - 255 с. 
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Русин Тенчев 

Роден в Първомай на 1 март  1927 г. 

Завършва гимназия в родния си град. 

Пише стихове от ученическите си 

години. За първи път се проявява в 

журналистическото поприще в горните 

гимназиални класове, когато заедно със 

съученици, започва да издава едно от първите ученически 

издания в България „Устрем”. От 1949 г. живее в 

Кърджали. Дълги години е сред хората, оформили 

първоначалния облик на културния живот в Кърджали и 

региона. 

Работи в отдел „Култура” към Окръжния народен съвет, 

председател е на Клуба на дейците на културата. 

В продължение на около 20 години е главен редактор на 

общинския вестник „Подем”, близо четири години работи 

и в редакцията на в. „Нов живот”. 

Свои творби публикува в местните издания на Кърджали, в 

сборниците „Гласове от Юг”, във в. „Народна армия”. 

Умира на 11.07. 2000 г. в Кърджали. 

 

Всекидневие:[Стихотворения]. - Кърджали: Родопи, 

[1970]. – 16 с. 

Изд. на редакцията на в-к „Нов живот”. 

Вино за вятър: [Стихове]. – София: Агенция Меридиани, 

2001. – 48 с. 

 

 

Светла Узунова 
 

Родена през 1956 г. в с. Еньовче, 

Ардинско. Завършила  ПУ „Паисий 

Хилендарски”. Работила е като 

репортер във в. „Нов живот”,органи- 
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зационен работник в с. Бял извор и  Мадан. Била е 

учителка в селата Жълтуша и Еньовче и в гр. Мадан. 

Публикувала е свои стихове  във вестниците ”Нов живот”, 

„Перперикон”, „Родопи вест”(Смолян), сп. „Родопи” и др. 

Живее в Мадан. 

 

Зерделина: Стихове. – 2. доп. и прераб. изд. - Смолян:  

ЗЕА - Принт, 2014. – 65 с. 

1. изд. 2000. 

 

 

              Симеон Петров 
 

Роден на 1 октомври 1907 г. в. 

Берковица. 

През 1929 г. записва немска филология. 

в СУ „Кл. Охридски. Като студент 

участва дейно в демонстрации против 

властта. 
В Кърджали идва на 13 април 1933 г. Назначен е на 

длъжността секретар-счетоводител на лесничейството. 

Участва в издаването на ръкописното вестниче „Налъм”  в 

кърджалийския затвор. След 1944 г. за няколко месеца е  

кмет на Кърджали. В периода 1950 – 1955 г. е редактор на 

в. „Родопски миньор”. 

По-късно събира екип от начинаещи журналисти и под 

негово ръководство на 1 януари 1956 г. в  Кърджали излиза 

първия брой на  в. „Нов живот”. 

Като главен редактор допринася за успешния старт на 

вестника. Изисква от сътрудниците на вестника 

информацията да бъде поднесена точно, обективно и 

интересно за читателя. 

В края на активната си трудова дейност ръководи и първия 

пресклуб на журналистите в града. 

Умира през 1983 г. в Кърджали. 
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Снежана Горанова 

Родена през 1948 г. в с. Якимово, 

Монтанска област. 

Завършва Висшия селскостопански 

институт в Пловдив, след което учи 

задочно журналистика в СУ „Св. 

Климент Охридски”. 

Работила е във вестниците „Народна трибуна”, 

„Отечествен глас”, „Димитровско знаме” - Пловдив. 

Живее в Кърджали от 1985 г. и e един от най-популярните 

автори на в.”Нов живот”. Нейни текстове са публикувани в 

централни периодични издания, сборници и др. 

Носител на журналистическите награди „Златната 

писалка” и „Мара Михайлова през 2005 и 2008 г. 

Живее в Кърджали. 

 

Вина. – Майчице, какъв свят… - Пробуждане. –

Задушница. – Разминаване : [Стихотворения. // Ю г , 1986, 

№ 2, с. 92 - 96. 

 

Из „Безсмъртниче”. – Из „Потна сълза”. – Какво да правя с 

ножа? : [Стихотворения]. // Б ъ л г .  п и с а т е л , № 15, 18 

апр. 2000, с. 7. 

 

Триптих „Отблясъци”: [Стихотворения] Горанова. // 

П е р п е р и к о н  (Кърджали), № 15, 23-29 апр. 2010, с. 7. 

Тъмно е утрото… - Вярвам… - Пътувам… - Живот. 

 

Ври въздухът…: [Стихотворения] // П е р п е р и к о н  

(Кърджали), № 10, 17 март 2012, с. 6. 

На мама. - Вик. – Няма топлина до поискване… - 

Отчупвам… - Не чакам… - Предчувствие. 
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Стефан Зайцаров 

Роден във Враца през 1938 година. Завършва българска 

филология в СУ „Св. Климент Охридски” през 1961 г., 

след което две години е учител във Вечерната гимназия в 

Кърджали. 

В периода от 1963 г. до 1965 г. е на работа във в. „Нов 

живот”. 

От 1965 г. се премества в София, където известно време 

работи във в. „Труд”, сп. „Здраве” и издателство 

„Земиздат”. 

От 1971 г. до 1993 г. е на работа в Българската национална 

телевизия. Напуска телевизията по собствено желание и се 

отдава на литературна дейност. 

Автор е на книги със сатирични творби. 

Умира през 1999 г. в София. 

 

Шансът на таралежа: [Сб. хуморист. разкази] / Стефан 

Зайцаров и др. – София: в. Стършел, 1977. – 64 с. 

 

Четива за вчера и днес: [Сатира]. – [София]: Борис 

Хранов, 1996. – 99 с. 

 

 

 

Стефан Султанов 

Роден през 1941 г. в Хасково. Завършва 

средно образование в Кърджали, а по-

късно през 1966 г. ВСИ в Пловдив. Още 

като студент публикува първите си 

разкази в списанията „Тракия” и 

„Съвременник”. След дипломирането си започва работа 

като агроном в с. Чорбаджийско, а от 1967 г. като главен 

агроном в с. Перперек, Кърджалийско. От 1973 г. започва 

работа във в. „Нов живот”, като редактор в отдел „Селско 
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стопанство”, а след това ръководи  икономическия отдел 

на редакцията. Оставя недовършен роман, недовършена 

пиеса и значително количество разкази и есета. 

Наследниците му, които съхраняват целия му личен архив, 

подготвят издание на непубликувани негови творби. 

Умира  на 3 май 1980 г. в Кърджали. 

С очите на лятото: Разкази . – Пловдив: Хр. Г. Данов,  

1980. – 100 с. 

 

 

 

Сюлейман Юсуфов 

Роден през 1936 г. в с. Поточница, 

Крумовградско. 

Завършва гимназия в Крумовград и 

Турското педагогическо училище в 

Кърджали, по-късно и Учителския 

институт в Хасково. Дългогодишен учител в Крумовград и 

околните села. Известно време работи като журналист във 

в. „Нов живот”. Няколко години е кмет на с. Поточница. 

Пише стихове от ранните си ученически години, които 

публикува в изданията на турски език в столицата и 

провинцията. 

През 1966 г. издава първата си книга със стихове на турски 

език – „От шир на шир – Родина”.  

През 1989 г. се изселва в Турция. 

Територия:[Стихове] / Сюлейман Юсуфов. – Кърджали: 

Родопи, [1970]. – 16 с. 

Изд. на редакцията на в. „Нов живот”. 
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Тодор Коларов 

 

Роден през 1933 г. в Хасково. Завършва 

журналистика в СУ „Св. Климент 

Охридски”. Работил е като 

кореспондент на Радио София, зам.-

главен редактор на в. „Хасковска 

трибуна”. От 1986  до 1989 г. е  главен 

редактор на всекидневника „Нов живот”, икономически 

директор на в. „Шипка”, редактор на литературния 

алманах „Юг” – Хасково. 

От 1957 г. публикува разкази, новели и публицистика в 

периодични литературни издания. Отличаван с награди на 

местни и национални литературни конкурси. Негови 

творби са превеждани на чужди езици.  

Книгите „Доброто старо време” и „Намико” са 

публикувани в електронното списание „Литературен свят. 

Живее в Хасково. 

Салтомортале: Разкази. – София: Български издател, 

2012. – 176 с. 

 

Доброто старо време: Хасково и хасковлии. - [Хасково]: 

ИК Женда - Х.Н., 2015.- 106 с. 

 

 

Тодор Мухтаров 

Роден на 25 октомври 1928 г. в с. 

Петково, Смолянско. 

Завършва през 1947 г. гимназия в 

Кърджали, техникум по металургия в 

Перник и Института за учители-

специалисти в София. Учи и във Висшето 

военноморско училище във Варна, но завършва само 

първи курс. Известно време работи като учител в Джебел и 



                                                                                          31 
 

Бургас. От 1956 г. до пенсионирането си през 1988 год. е 

журналист във в. „Нов живот”. 

Пише сатирични стихове, епиграми, анекдоти, фейлетони, 

афоризми. Написал е сценарии за два сатирични 

спектакъла, поставени от естрадния състав при Дома на 

културата – Кърджали, а няколко от хумористичните му 

сценки са четени по Българското национално радио. 

Първите му публикации са във в. „Димитровска вахта”. 

Негови творби са публикувани във вестниците „Стършел”, 

„Родопски устрем”, „Нов живот”, сп. „Родопи”, 

„Перперикон” и други. 

Участва в клуб „Хитър Петър – Настрадин Ходжа” към 

читалище „Юмер Лютфи” – Кърджали. 

Води хумористичните рубрики „Шарена гайда, писана” и 

„Ние с гайдите” във в. „Перперикон”. 

Пръв носител през 2000 и 2001 г. на годишната 

журналистическа награда „Мара Михайлова”, Награден с 

отличието на Съюза на българските журналисти „Златно 

перо” и с орден „Кирил и Методий”.  

Живее в Кърджали. 

 

Аз съм ББББ… - Лафоризми / Тодор Мухтаров. // 

Г и м н а з и я т а , нашата гимназия: Юбилеен литературен 

сборник. – София: Светулка 44, 2002, с. 20 - 21. 

 

 

 

Фикрие Салифова 

 

Родена на 6 март 1962 г. в Крумовград., 

където получава средното си 

образование. По-късно завършва 

българска филология във ВТУ „Св. Св. 

Кирил и Методий”. Публикува стихове 

във вестниците „Студентска трибуна”, Нар. младеж” и 

„Пулс”, списанията „Пламък”,„Дружба” и др. 
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Работила е като журналист във в.”Нов живот” и в. 

„Демокрация”. 

Живее и работи в Кърджали.  

 

Белег от разсъмване: Стихотворения. - София: Нар. 

младеж, 1990. - 52 с.  

 

 

 

Филип Хорозов 

Роден на 18 септември 1954 г. в село 

Чорбаджийско. Завършва българска 

филология в Пловдивския университет. 

Бил е редактор на в.”Джебелска искра” 

и дълги години журналист във вестник 

„Нов живот”. Стихове пише от 

ученическите си години. Публикувал е в сп. „Пламък”, 

сп.„Младеж”, вестниците „Нов живот”, „Армейска 

младеж”, „Студентска трибуна”, „Нова светлина” и др. 

Отличен е с годишната журналистическа награда „Мара 

Михайлова” през 2003 г. Носител на редица литературни 

награди,  последната от които е наградата „Георги 

Джагаров”  на Съюза на българските писатели за 2009 г. 

През последните седем години от живота си е драматург в 

Държавния музикално - драматичен театър „Кадрие 

Лятифова”. 

Член на СБП. 

Умира на 26 февруари 2010 г. Посмъртно е удостоен със 

званието „Почетен гражданин на Кърджали”. 

 

Времето по часовник: [Стихове]. – София: Нар. младеж, 

1980. – 68 с. 

 

Вгради се в мен: Стихотворения. - Пловдив: Хр. Г. Данов, 

1985. - 59 с. 
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Дълбоката река: [Очерци]. - Пловдив: Хр. Г. Данов,  

1988. – 68 с. 

 

Сиво-черна моя: [Стихотворения]. - София: Христо Ботев, 

1994. - 48 с. 

 

Веднъж в живота: Поезия . - София: Захарий Стоянов, 

2000. - 48 с. 

Сезон за него: Стихотворения. - София: Захарий Стоянов, 

2003. - 56 с. 

 

Наставление за подпиране на небето: Стихове / - София: 

ИК Светулка 44, 2006. - 48 с. 

 

На капчици изтече реката. - София: Захарий Стоянов, 

2009. - 64 с. 

 

 

 

Цветан Ликов 

 

Роден на 2 август 1931 г. в с. Игнатово, 

област Монтана. Завършва задочно 

ТЦМ „Г. С. Раковски” – Кърджали и 

става металург в Оловно-цинковия 

комплекс. Завършва задочно ХТИ – 

София. Дълги години е учител и 

директор в кърджалийски училища. Бил е и кореспондент  

на Българско национално радио.  

Работи във вестниците „Нов живот”, „Джебелска искра” и  

 „Шипка”. Пише разкази, очерци, репортажи и есета. 

Публикува във в. „Работническо дело”, списанията 

„Родопи”, „Пламък” и др.Води литературния кръжок към 

Дома на културата. 

Умира на 29 август 1994 г. в Кърджали. 
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Смяна „А”. – София: Профиздат, 1967. – 120 с. 

 

Радост човешка: [Разкази]. - Кърджали: Родопи,  

[1970]. – 16 с. 

Изд. на редакцията на в-к „Нов живот”. 
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ТВОРЦИ, ПУБЛИКУВАЛИ ВЪВ ВЕСТНИКА 

 

Аврам Шукерски 

 

Роден през 1920 г. в село Петково, Смолянско. 

Завършва Учителския институт в Кърджали и 

семестриално българска филология в СУ „Св. Климент 

Охридски”. Работил е като учител дълги години. 

Публикува свои творби във в. Нов живот”, сп. „Родопи”,  в. 

„Учителско дело”. Участва в литературните сборници 

„Гласове от Юг”. 

Приживе не успява да издаде книга, но оставя в наследство 

над 250 разкази с тематика на родния родопски край. 

Умира през 1995 г. в Кърджали. 

 

Българска кръв: [Разкази]. - Кърджали: Родопи, 

[1970]. – 16 с. 

Изд. на редакцията на в-к „Нов живот”. 

 

Александър Щинков 

Роден през 1950 г. в Чепеларе, Смолянско.Завършва 

гимназия в Кърджали. Пише сатирични творби от 1965 г. 

Публикува фейлетони, хумористични разкази, афоризми в 

централни и местни издания. Сътрудничи редовно на в. 

„Нов живот”. Участва в над стотина предавания на 

програма „Христо Ботев” на Националното радио – с 

хумористични сценки, афоризми, скечове и др. 

Член на клуб „Хитър Петър и Настрадин ходжа” към НЧ 

„Юмер Лютфи” в Кърджали. 

Носител  на редица национални награди: за фейлетон от 

литературния конкурс на името на Чудомир – 1994 г., от 

национален конкурс за хумор и сатира в Кубрат - 2010 г., 

2011 г. и 2014 г. 



                                                                                          36 
 

През 2013 г. е удостоен с „Каунъ” от литературния конкурс 

на „Ъкъдемия Каунъ”, проведен в Хасково.  
Живее в Кърджали. 

 

Вечеря в ре минор. – Карма. // Г и м н а з и я т а , нашата 

гимназия: Юбилеен литературен сборник. – София: 

Светулка 44, 2002, с. 38 - 39. 

 

Ангел Рачев 

Роден през 1956 г. в София. Завършва средно образование 

в ЕСПУ „Христо Ботев” в Кърджали.  

Първите си стихове публикува в последните години на 

гимназията във в. „Комсомолска искра”-Пловдив, сп. 

„Армейска младеж” и други  издания. Има литературни 

награди от конкурса на сп. „Армейска младеж” (1973 г.) и 

от конкурса „Цветан Зангов” на в. „Комсомолска искра” 

(1983 г.). 

Живее и работи в Кърджали. 

Рана: Лирика. – Кърджали: [Родопи], 1999. – 64 с. 

 

Небесен аквариум: Лирика. – София: Светулка 44,  

2004. – 44 с. 

 

Борислав Левов 

Роден на 1 април 1926 г. в с. Дунево, Смолянско. Още като 

ученик публикува разкази, басни и фейлетони в местни 

издания. След като завършва средното си  образование 

работи  в Обогатителната фабрика на „Горубсо” в Рудозем 

и в ОЦК,  където прави първите опити в журналистиката. 

Около 30 години е програмен ръководител на заводския 

радиовъзел и кореспондент на в. „Рудничар”. Редовно 

сътрудничи на заводския вестник „Металург”. 
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Публикува свои разкази във в. „Нов живот, сп. „Родопи”, 

алманах „Тракия” и други”. 

Градуси: [Разкази и епиграми]. – Кърджали: Родопи, 

[1970]. – 16 с. 

Изд. на редакцията на в. „Нов живот”. 

 

Имаме, а нямахме: Хроника на първия Оловно-цинков 

завод – Кърджали [1955-1970] / Йордан Петков, Борислав 

Левов. – София: Профиздат, 1970. – 192 с. 

 

Жаравата тлее: Спомени от Беломорска Тракия : 1941-

1944. – Пловдив: Зеница, 1999. – 63 с. 

 

Луда обич: Роман. - Пловдив: Хоризонти, 2006. - 112 с. 

 

Венцислав Стайков 

Роден на 19 март 1961 г. в Кърджали. Завършва гимназия в 

родния си град. Следва икономика в София. Започва да 

твори през 1979 г., като публикува хумористични разкази, 

фейлетони, анекдоти, есета в различни вестници и 

списания. 

Носител е на редица национални поетични награди от 

конкурсите: „Искри над Бяла”-2006, „Думи в цвят”-

Пазарджик 2005 и 2007 г., „Мелнишки поетични вечери” – 

2008 г., конкурс за хайку – Благоевград 2008, „Любовта е 

пиянство или пиянство от любов” – Силистра 2009 и др.  

Поетичната му книга „Ескизи от юг” получава наградата 

на читалище „Хр. Г. Данов” на националния конкурс 

„България – болка и надежда” – Пловдив, 2008 г. 

Стиховете му са превеждани на френски, руски, турски и 

гръцки. 

Публикува пътеписи и фоторазкази за природните и 

археологически забележителности на Източните Родопи  
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във в „Нов живот” „Перперикон”, в. „Тракия” и др. 

Носител на втора награда във фотоконкурса „Аз, 

репортерът на Източните Родопи”. 

Живее и работи в Кърджали. 

Мисли на един луд: Стихотворения. – Кърджали: 

[Родопи], 1998. – 48 с. 

 

Забравени богове: Стихотворения. – Асеновград: 

Екобелан, 2000. – 44 с. 

 

Бяла граница: Стихове. – Кърджали: [Родопи],  

2001. –  40 с. 

 

Билет за небето: Стихове. – Асеновград: Екобелан, 

 2002. – 63 с. 

 

Млечни пътеки: Стихове. – София: Светулка 44,  

2003. –  48 с. 

 

Ескизи от юг: Стихове. – [София]: Сдружение Словото, 

2006. – 52 с. 

 

Цяла нощ те скитам: Любовна лирика. – [София]: 

Сдружение Словото, 2009. – 48 с. 

 

Пейзаж с римски мост. – Благоевград: АРС, 2010. – 64 с. 

 

Процеп за дишане: Стихотворения.– Пловдив: Жанет 45, 

2015. – 64 с. 

 

 

Вилдан Сефер 

Родена през 1960 г. в гр. Кубрат. Семейството й се 

установява в Кърджали, където завърщва средно 

образование, а през 1982 г. - руска филология в ПУ 
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„Паисий Хилендарски”. До 1992 г. работи като учител в 

Техникума по селско стопанство в Кърджали, по-късно в 

Инспектората по образование и в Областна 

администрация. 

Стихове пише от студентските си години, но публикува 

първите си работи едва през 1996 г. във в. „Нов живот”, 

в.”Репортер днес” и др. 

През 1999 г. излиза първата й стихосбирка „Слънчев 

щрих”. 

Живее и работи в Кърджали. 

 

Слънчев щрих: Стихове. – Кърджали: [Изд. авт.], 

 1999. –   64 с. 

 

Прелюдия към Вечност: Стихове . – Кърджали: [Родопи], 

2001. – 53 с. 

 

Като музика: Лирика. – Кърджали: [Изд. авт.], 2002. – 52 с. 

 

Строфи: Лирика. – Хасково: Изд. авт., 2004. – 56 с. 

 

Неизпята тишина: Лирика– София: Изд. авт., 2005. – 59 с. 

 

 

Вилдан Байрямова 

Родена на 18 ноември 1956 г. в Кърджали. Завършва 

Учителския институт в родния си град и Литературния 

институт „Максим Горки” в Москва.  

Известно време работи в Окръжния съвет за култура – 

Кърджали. В периода 1991- 1992 г. е журналист във в. 

„Арда” и в. „Репортер днес”.  

Работи и като кореспондент на вестниците „Новинар”, 

„Сега”, „Монитор”, „Труд”. Публикува стихове във в. 

„Литературен фронт”, сп. „Тракия”, „Пламък” и др.  
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През 2007 г. е отличена с годишната награда за 

журналистика „Мара Михайлова”. 

Член е на СБП. Живее и работи в Кърджали. 

 

Да можех да те сътворя: Стихове. – София: Нар. младеж, 

1979. – 59 с.  

 

Между два импулса: Стихотворения. – Пловдив: Хр. Г. 

Данов, 1988. – 51 с. 

 

Ръка за утре: Стихотворения. – София: Нар. младеж,  

1989. – 47 с. 

 

Георги Талев 

Роден на 3 април 1937 г. в с. Цалапица, Пловдивско. 

Завършва Руска филология в СУ „Св. Климент Охридски” 

през 1963 г., след което пет години учителства. 

От 1968 г. е на журналистическа работа – дългогодишен 

кореспондент на БНР в Кърджали, редактор в 

Радиотелевизионния център – Пловдив и в Първа частна 

телевизия „Родопи” – Кърджали. 

Един от доайените на журналистиката в Източните 

Родопи. Повече от 30 години разказва историята на този 

край, живее с неговата красота и страда с неговите болки. 

Публикува свои стихове и разкази, както и преводи от 

руски език на руски, осетински, дагестански, арменски, 

кабардино-балкарски и монголски поети и прозаици в 

централни и регионални издания. 

През 1997 год. излиза от печат преводът му на 

Пушкиновия роман „Евгений Онегин”. 

Умира на 16 януари 2006 г. в Кърджали. 

 

Коловоз: [Стихове]. - Кърджали: Родопи, [1970]. – 16 с. 

Изд. на редакцията на в-к „Нов живот”. 



                                                                                          41 
 

Стрелочник на дежурни влакове: Стихове. – Кърджали: 

Дъга - ВК, 1998. – 240 с. 

 

Да ги знаем кои са: Енциклопедичен справочник за 

литературни творци, тясно свързали съдбата си с 

Източните Родопи.. – Кърджали: Родопи, 2001. – 152 с. 

 

Преди да гушна босилека: Изповеди между живота и 

смъртта: Лирика. – Кърджали: Дъга-ВК, 2001. – 88 с. 

 

Пътуващият кореспондент: Поема. – Кърджали: Родопи, 

2003. – 84 с. 

 

Родопски Шишмановци: Документална хроника на рода 

от село Славеино, Смолянско. – 2. прераб. и доп. изд. - 

Кърджали: Родопи, 2003. – 448 с. 

1. изд. 1999. 

Такава, каквато си: Интимна лирика. – Кърджали: Родопи, 

2003. – 120 с. 

 

Земята е за всички./. – Кърджали: Родопи, 2005. – 128 с. 

 

Благословени трепети: Избрана лирика.–– София: 

Светулка 44, 2006. – 88 с. 

 

 

Гергана Илиева 

Родена през 1964 г. в Кърджали.Завършва ВТУ „Св. Св. 

Кирил и Методий” през 1994 г., специалност графика и 

моден дизайн. Работи като преподавател по дизайн в 

Техникума по облекло в родния си град. 

Пише стихове от ученическите си години. Публикува свои 

творби в местните вестници. Не изменя и на другата си 

любов – графиката. Участва в урежданите от местните 

художници изложби, илюстрира книги на свои приятели – 
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поети от града. Член на местното Дружество на 

художниците.  

Умира неочаквано на 8 септември 2007 г. 

 

Зелените ми тайни: [Стихове]. – Кърджали: Родопи,  

1999. –  40 с. 

 

Елена Сертова 

Родена на 4 септември 1937 г. в село Царацово, 

Пловдивско. Завършва полувисшето си образование в 

Пловдив, специалност „Акушерство”. Първите 

професионални стъпки прави в с. Странджево, след което 

работи в с. Чилик и Окръжна болница. 

Публикува във в.”Нов живот” и др. 

Петата й книга „Родопа – небесният корен” се издава 

посмъртно от нейното семейство. 

Умира на 22 януари 2009 г. в Кърджали. 

 

Горещият януари 1990: Ч. 1. - Кърджали: [Изд. авт.],  

2004. – 88 с. 

 

Завръщане в миналото: Ч. 2. – Кърджали: Изд. авт.,  

2005. – 163 с. 

 

Да видиш невидимото. – Кърджали: Родопи ООД,  

2007. – 137 с. 

 

Душата крещи мълчаливо. – [Кърджали]: [Изд. авт.],  

2008. – 145 с. 

 

Родопа – небесният корен. – [Кърджали]: [Изд. авт.], 

[2011]. – 128 с. 

 

Преходът започва. – б. изд. данни, 2014. – 126 с. 
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Елица Мавродинова 

 

Родена на 17 февруари 1986 г. в Кърджали. 

През 2005 г. завършва ГПЧЕ „Христо Ботев” в родния си 

град. Учи в СУ „Климент Охридски”, специалност „Връзки 

с обществеността” във Факултета по журналистика и 

масови комуникации. 

Стихове пише от дете. Поетът, който я насърчава да 

продължи да върви по отредената й пътека е самата Леда 

Милева. През 2002 г. печели голямата награда в конкурса 

„Петя Дубарова”, а през 2011 г. – наградата за дебют в 

конкурса “Дамян Дамянов”, награди за поезия  „Слав Хр. 

Караславов” и „Иван Николов” през 2009, „Добромир 

Тонев” през 2012 г. и др. 

Нейни стихове са включени в антологията на българската 

женска любовна лирика „Само за теб”. 

Член на СБП. 

Живее и работи в Кърджали. 

 

В сенките на птиците: Стихове / Елица Мавродинова, 

Мария Сербезова, София Дачева. – Кърджали: Гражданско 

сдружение Балкански форум, 1998. – 80 с. 

 

Спектъра на бялото: [Стихове]. – София: Унив. изд. Св. 

Климент Охридски, 2006. – 75 с. 

 

Търг за ореоли: Поезия. - Сливен: Жажда, 2009. - 72 с. 

 

Ивайло Балабанов 

Роден на 28 август 1945 г. в с.Хухла, Ивайловградско. 

Завършва гимназията в Ивайловград. Работи в 

строителството на МК ”Кремиковци”, язовир 

“Ивайловград”, “Пътни строежи” и др. Известно време е 

програмен ръководител на радиовъзел  Ивайловград. 
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Дълги години живее в Хасково, след което се установява в 

Свиленград. Печатал е свои творби в почти всички големи 

литературни издания, както и във вестници, списания и 

алманаси в цялата страна. През 1976 година участва с 

цикъл стихове в съавторски сборник на Военното 

издателство “Когато ставахме мъже”. Носител на награди 

и отличия през годините: Лауреат  на “Южна пролет” 1980 

г.; Награда на Съюза на българските писатели 1987 г. 

Национална награда “Изворът на Белоногата” - 2001 г.; 

Награда на СБП и на Съюза на слепите в България за 

двутомника „“Песни за старо вино”; Награда на 

Министерството на народната отбрана за цялостен принос 

в литературата и произведението му „Принос към 

българската история”; Национална награда на името на 

Георги Братанов - 2004 г.; Награда на името на Александър 

Паскалев през 2005 г. за цялостен принос към културния 

живот на град Хасково; Почетен приз на името на Георги 

Джагаров – 2006 г.; Лауреат на Националната награда 

“Пеньо Пенев” за 2008 г.; Носител на Голямата награда 

„Летящо перо” на фестивала „Славянска прегръдка” – 

2010 г., Варна. 

Почетен гражданин на Ивайловград, Кърджали и 

Свиленград.  

Член на СБП. 

Живее в Свиленград. 

 

Да се загледаш във звезда: Стихове. - София: Нар. младеж, 

1979. - 48 с. 

Окова за щурец: Стихотворения. - Пловдив: Хр. Г. Данов, 

1984. - 56 с.  

Парола ''Любов'': Стихотворения. - София: Нар. младеж, 

1988.- 79 с. 

Религия: Стихотворения. - Пловдив: Хр. Г. Данов,  

1990. - 79 с.  
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Тракийски реквием: Стихотворения. – Свиленград, Ч-ще 

Просвета, 1997. – 60 с. 

 

Избрано: Стихотворения. - Добрич: Сагитариус,  

1998. -   52 с. 

 

Песни за старо вино: Поетичен сборник в два тома. – 

София: SRS-Print, 2003. 

Т. 1. Отечество – любов. – 96 с. 

Т. 2. Часовник с бъдеще време. – 94 с. 

 

Небесен гурбетчия: Поезия: Избрано. - Кърджали: Родопи, 

2010. - 104 с.  
 

Стихове. - София: Лъчезар Минчев, 2013. - 62 с. 

 

 

Иван Гондев 

Роден през 1919 г. в с. Ясакьой, Гюмюрджинско. 

В Кърджали живее от 1920 г. От 1954 г. до 1982 г. работи 

като машинист в компресорна зала на Оловно-цинковия 

завод. В младежките си години 1942-1943 г. е писар в 

кметството на с. Чам дере, Ардинска община, където 

започва да пише стихове. 

Разкази започва да публикува през 1954 г. във вестниците 

„Нов живот”, „Металург” и „Йени ъшък” – общо над 35 

творби. Най-добрите от тях са включени в сборниците 

„Гласове от Юг”. 

Участва в множество литературни конкурси, на които 

получава призови награди. 

Умира в Кърджали през 1997 г. 

Рожден ден: [Разкази]. – Кърджали: Родопи,[,1970,]. -16 с. 

Изд. на редакцията на в.”Нов живот”. 
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Иван Станчев 

 

Роден на 7 август 1949 год. в село Петково, Смолянско. 

Завършва медицина и от 1978 г. работи като лекар в 

Кърджали. 

Пише от ученическите си години, предимно стихове. След 

1990 г. се насочва към прозата и публикува свои разкази в 

сп. „Родопи”, вестниците „Нов живот”, „Арда”, „Репортер 

днес”, „Учителско дело” и др. Публикува научни 

материали в областта на професионалните си занимания.. 

Живее и работи в Кърджали. 

 

Звездите в нас: Разкази. - Варна: Изд. авт., [1994]. – 100 с. 

 

Пречистена кръв: Разкази. – Варна: Бряг принт, 

 2000. – 152 с. 

 

Път за мен, път за теб: публицистика, разкази, хумор /. - 2. 

изд. - София: Спейс вижън, 2014. - 188 с. 

1. изд. 2010. 

 

Иванко Маринов 

Иванко Маринов е роден на 23 април 1946 г. в Хасково. 

Завършва средно образование в Кърджали. Като ученик 

публикува стихове в местния вестник „Нов живот”, 

сътрудничи и на в. „Средношколско знаме”. През 1973 г. 

завършва театрална режисура в Санкт Петербург (тогава 

Ленинград). До 1990 г. е директор на Профсъюзния дом на 

културата в Кърджали. Публикува във в. „Пулс”, 

„Литературен фронт, в алманасите „Юг” и „Море”. През 

1989 г. печели национален конкурс за сценарий за игрален 

филм на Дебютна киностудия – София. През 1994 година 

завършва Великотърновския университет, специалност 
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библиография и библиотекознание. Дългодишен директор 

на Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров” – Кърджали. 

За “Градът кръстопът”, книга първа от трилогията 

получава годишната награда на Съюза на българските 

писатели за 2006 г. в раздел „Документалистика”. 

Член е на СБП. Живее в Кърджали. 

Източните Родопи в художествената литература 1960-

1990: Библиографски указател /. - Кърджали: УНБ Н. Й. 

Вапцаров, 1995. - 80 с. 

 

Ден за прошка: Лирика. - София: Светулка 44, 1999. - 39 с. 

 

Дневни сънища: Лирика. - София: Светулка 44,  

2002. -  56 с. 

 

Болестта на куклите: Пантолирика. - София : Светулка 44, 

2003. -  48 с. 

 

Небесните листа: [Кн. 1-3]. - София: Светулка 44, 2004 -  

[Кн. 1]. Четиво за книгата. - 2004. - 20 с. 

Кн. 2. Четиво за четенето. - 2010. - 56 с. 

Кн. 3. Четиво за читателя. - 96 с. 

 

Градът - кръстопът: Кн. 1-3 / Иванко Маринов. - София: 

Светулка 44, 2006 -  

Кн.1. Физиология на Кърджали до 1944 г. - 2006.- 72 с. 

Кн.2. Физиология на Кърджали след 1944 г. - 2008.- 92 с 

Кн.3. Физиология на Кърджали след 1989 г. Новите 

времена. - 2009. - 92 с. 

 

Дни и нощи - бохемски и други млади шемети: Есеистика 

и поезия. - София: Светулка 44, 2006. - 60 с. 

 

Откраднат сезон: Лирични артистични волности . - 

София: Светулка 44, 2008. - 64 с. 
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Момин камен: Родопски митове, предания, легенди. - 

София: Светулка 44, 2009. - 62 с. 

 

Играта (малкият пораснал "хомо луденс"): Есеистика. - 

София: Светулка 44, 2010. - 30 с. 

 

Аналози: Приказки, притчи, есета. - София: Светулка 44, 

2011. - 80 с. 

 

Гледай сега какво...: контаминации на лице и без лице: 

Есета - София: Светулка 44, 2011. - 112 с. 

 

Зад девет, девет планини: приказки за пораснали деца.- 

София: ИК Светулка 44, 2012. - 80 с. 

[Хиляда деветстотин и дванадесета] 1912 година: В 

околностите на Балканската война. - София: Светулка 44, 

2012. - 44 с. 

 

Нощен полет, тъмен джаз: стари нови стихове /. - София: 

Светулка 44 Атеней, 2013. - 64 с. 

 

Улица "Републиканска": Краеведски спомени /. - София : 

Светулка 44 - АТЕНЕЙ, 2013. - 80 с. 

 

За по-различните хора и за мистериозните посещения на 

Шекспир в Кърджали: (Разговори с тоноператора зад 

сцената и зад кулисите на театъра в Кърджали). - София: 

Светулка 44 Атеней, 2014. - 63 с. 

 

Птици лебеди: артистични портрети и посвещения - 

София: Светулка 44 Атеней, 2014. –56 с. 

 

Били-небили: Гяволи от наше село. – София: Светулка 44 

Атеней, 2015. – 64 с. 
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Иво Георгиев 
 

Роден през 1964 г. в Кърджали. Завършва ВСИ-Пловдив 

през 1990 г. и същата година заминава на едногодишно 

обучение по защита на растенията и околната среда в гр. 

Тулуза, Франция. 

Първата му поетична книга „В по-лошата страна на 

гората” получава награда от „Южна пролет” в Хасково 

през 1999 г. През 2002 г издава албум с авторски песни 

“ГрАДЪТ на сНЕЖНИЯ човек” и става лауреат на срещата 

“Поетични струни” в Харманли. Публикува разкази, 

фейлетони, пътеписи, публицистика в централни и 

регионални издания. Печелил е  награди за поезия. 

Член на СБП. 

Живее и работи в Кърджали. 

 

В по-лошата половина на гората: [Стихове]. - Кърджали : 

Родопи, 1998. - 37 с. 

От вътрешната страна на очакването : Стихове. - София : 

Светулка 44, 2003. - 48 с. 

Исус ми прати SMS: [Разкази]. - Благоевград: АРС,  

2009. - 103 с. 

Уроборос: Роман. - Пловдив: Жанет 45, 2012. - 204 с. 

 

Йордан Петков 

Роден в с. Старо село, Врачанско през 1920 г. След 

завършване на средното си образование записва право, но 

поради липса на средства не може да продължи 

образованието си в университета. След  1944 г. завършва 

курса на Военно-техническата академия.  

Служи като офицер в  поделение 55110 в Кърджали.  
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От 1955 г. работи в ОЦК като заместник началник на 

строежа и после – като началник на охрана на труда и 

главен диспечер. 

Още като ученик във Врачанската мъжка гимназия 

помества стихове във в. „Национален подем”, сп. 

„Българска реч”, в полулегалния сборник „Отломки”. След 

1944 г. членува в литературния колектив „Христо 

Смирненски” , заедно с Ал. Геров, Ем. Манов, В. Петров, 

Блага Димитрова, Р. Ралин,  В. Ханчев,  Ал. Муратов, Б. 

Райнов,  М. Величков и др.  

Печата стихове в централни вестници и списания. Негови 

стихове са включени в редица антологии и алманаси 

.Редовно публикува във в. „Нов живот” Член на 

Дружеството на писателите в Кърджали и на 

редакционната колегия на литературното издание 

„Зорница”. Поощрява и насърчава  израстването на  много 

от  местните поети и писатели. 

Умира през 2013 г. в Кърджали. 

 

Заводски делници: Стихове. - София: Профиздат,  

1965. - 56 с. 

Имаме, а нямахме: Хроника на първия Оловно-цинков 

завод - Кърджали. [1955-1970] / Йордан Петков, Борислав 

Левов. - София: Профиздат, 1970. - 192 с. 

Свое място: [Стихове]. - Кърджали: Родопи, [1970]. – 16 с. 

Изд. на редакцията на в-к „Нов живот”. 

Чистата съвест на хляба: Стихове. - София: Бълг. писател, 

1987. -  79 с. 

 

Писма до Кърджали. - Кърджали: Милев-Попгеоргиев, 

1998. - 352 с. 

Докато съм жив, обичам: Интимна лирика . - Пловдив: 

Жанет 45, 2002. - 62 с. 
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Неизпята душа: Антологична стихосбирка. - Кърджали: 

Дъга-ВК, 2002. - 144 с. 

Всичко ми говори: Избрано. - [Кърджали]: Родопи,  

2005. - 128 с. 

Началото, преживяното и още нещо...: Семейна хроника. - 

Кърджали: Дъга-ВК, 2005. - 98 с. 

Покой за тебе няма: Стихотворения. - Кърджали: Родопи, 

2006. - 84 с. 

Лебедова песен . - Кърджали: Родопи, 2009. - 197 с. 

 

Керка Хубенова 

 

Родена на 1 февруари 1954 г. в село Михайлово, 

Старозагорско. Завършва Институт за културно-просветни 

кадри, специалност „Театър” през 1977 г.  

От 1969 г. публикува стихове в периодични издания. 

Дълги години е в Кърджали, където е секретар на Клуба на 

дейците на културата и на Дружеството на писателите. 

Била е заместник-главен редактор на в. „Джебелска искра”. 

Известно време работи като зам.-главен редактор на в. 

„Чирпанско време”, хоноруван репортер на вестник „Стара 

Загора” и  щатен кореспондент на в. „Денят”.  

Председател на Дружеството на писателите „Иван 

Мирчев” в Стара Загора. 

Има отличия от международни и национални конкурси за 

поезия и публицистика. 

Член  на  СБП и СБЖ.  Живее и работи в Стара Загора. 

 

Внезапни рифове: Стихотворения . – София: Нар. младеж, 

1990. –  48 с. 
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Обелиск на самотата: Стихотворения. – София: Български 

писател, 1996. – 84 с. 

 

Пясъчният мим: [Стихове]. – София: Захарий Стоянов, 

2002. – 80 с. 

 

Криле над Тадж Махал: Стихове за любовта и за още 

любов.- Ст. Загора: Лаген, 2008. - 115 с. 

Окото на Бога: [Стихове]. - София: Факел, 2014. - 84 с. 

 

Кирил Добрев 

 

Роден е на 24 януари 1967 г. в Кърджали. Завършва 

Икономическия университет във Варна. 

Първите си самостоятелни разкази написва като студент. 

Публикува от 1997 г. във в. „Нов живот”, в списанията 

„Тера Фантастика”, „Фентъзи Фактор”. Автор е на десетки 

статии по езотерични и астрологически проблеми. 

Пише и в съавторство с Валентин Иванов. Тандемът 

фантасти са най-награждаваните автори в конкурсите на 

издателство „Аргус”. 

Книгата им „Професия юнак” може да бъде четена и в 

електронен вид e-knigi.net. от 2011 год. 

Живее и работи в Кърджали. 

 

Пълна гадателна книга: В 4 кн. / Подг. Кирил Добрев. - 

[Хасково]: IPS Rekoll, 1993. 

Кн. 1: 1993. - 144 с. 

 

Интервю с вампир. – Селска космогония. // Т о ч к а  на 

пристигане: Нова българска фантастика. – София: Квазар, 

2002, с. 90 - 95. 
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Професия юнак: Фантанстични разкази / Кирил Добрев, 

Валентин Иванов; Емилиян Малезанов. – София: Аргус, 

2006. – 192 с. 

 

Лияна Фероли 

 

Псевдоним на Лиляна Петрова Деликирова. Родена на 3 

авг. 1950 г. в с. Пастра, в полите на Рила планина. Израства 

в Рилския манастир. Завършва Института по култура в 

Благоевград и културология в Пловдивския университет 

„Паисий Хилендарски”. 

Занимава се с литература, журналистика, има интереси и в 

областта на свръхсетивното, метафизичното.  

Сътрудничи с есета, литературни портрети, интервюта и 

други на местни и централни вестници: „Нов живот”, 

„Репортер днес”, , „Шипка” , „Аз Буки”, „Словото днес”, 

„Новият пулс”, „Хасковска Марица”, „Вестник за жената”; 

на сайтовете „Liternet. bg”, „Литературен свят”, „Public 

Republic”, „Chudesa. Net”, „Pravoslavie. bg”. 

Дълги години работи в РБ „Н. Й. Вапцаров” – Кърджали. 

Член на СБП. 

Живее в Кърджали. 

 

Адорация: Мета-лирика. – Кърджали: Родопи,  

2000. – 64 с. 

 

Всяко възкръсване: Стихосложения. – София: Светулка 

44, 2004. – 39 с. 

 

Светловедение: Стихове. – [Димитровград]: Изд. авт. 

2006. - 60 с. 

 

Ябълки на олтара: Стихове, есета, критически отзиви, 

интервюта, дневници . – София: Светулка 44, 2010. - 160 с. 
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Ябълки на олтара 2: Стихове, есета, критически отзиви, 

интервюта, дневници. – София: Светулка 44 Атеней,  

2015. – 194 с. 

 

 

Малин Кацаров 

Роден на 18 март 1934 г. в с. Овчарци, Дупнишко.  

Хуморист и сатирик. Геолог по професия. Автор на редица 

технологични рационализации за производството на 

бентонит. Носител на орден за заслуги в науката „100 

години геология”. Пет години работи в Министерството на 

електрификацията, една година в ОНС-Кърджали и 33 

години във фирма „Бентонит”. 

Пише от 1965 г. : есета, пътеписи, афоризми, научно-

популярни разкази за минералите, сатирични стихове. 

Свои творби публикува в сп. „Родопи”, сп. „Отечество”, 

във вестниците „Нов живот”, „Репортер днес”, „Стършел” 

и др. В предаванията „Зиг-заг” на БНР са излъчвани две 

негови едноактни пиеси. Участва в редица изложби в 

Кърджали и София с богатата си колекция от минерали, 

една от най-стойностните в България. 

Подготвени за печат : „Шопски хумор”, „Философски 

есета”, „Родопски минерали” и пиесата „Демокрация по 

време на чума” 

Умира през 2015 г. в Кърджали 

Обич?? О, бич!.– Кърджали: Днес, 1997. – 111 с. 

 

Напред земята е кръгла .– Кърджали: Милев-Попгеоргиев, 

1999. – 124 с.  
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Мара Михайлова 

 

Родена  на 28 ноември 1900 г. в село Чобанкьой, Гърция. 

Началното си образование завършва в Гюмюрджина. По –

късно завършва гимназия като частна ученичка в София. 

През 1934 г. заминава за Париж – изучава френски език, 

посещава лекции по журналистика. Изпраща дописки за 

вестниците „Изгрев”, „Мир” и списание „Бразди”. 

След завръщането си от Франция започва да издава първия 

свой вестник „Арда” в Кърджали в периода 1935-1936 

година. 

През 1936 г. се установява със семейството си в София. 

Работи като редактор във в. „Праздничен дневник”. 

През 1938 г. е приета за член на Съюза на провинциалните 

професионални журналисти в България – първата жена в 

неговия състав. 

Заедно с Иван Балканджиев през 1939 г. издават  в. 

„Родопската област”, брой единствен, по повод 

откриването на паметника на загиналите за 

освобождението на Кърджали. 

През 1941 г.  семейството й се завръща в Гюмюрджина. 

Тук издава и вестник „Тракия”, излизал през 1942 - 1944 

година.  

След завръщането й в България през 1944 г. обхожда 

селата на Източните Родопи и събира етнографски 

наблюдения за бита и народното творчество на местното 

население, които записва в няколко тома ръкописи. 

Тя е един от първите  инициатори за откриването на 

Историческия музей в града през 50-те години, в който 

става сътрудник.  

Сътрудничи редовно още в първите години на в.”Нов 

живот” и в други местни и централни  издания, в които 

публикува стотици материали с исторически и 

етнографски характер. 

Умира на 18 август 1989 г. 
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През 1999 г. посмъртно възстановят членството й в СБЖ. 

През 2000 г. е учредена годишна журналистическа награда 

на нейното име. Носител е на  орден „Капитан Петко 

войвода” – златен от СТДБ. 

Удостоена посмъртно със званието „Почетен гражданин” 

на Кърджали. 

 

Етнографски проучвания на Източните Родопи . – 

Кърджали: Ист. музей; Държ. архив, 1996. – 359 с. 

 

Виена китка с алтънче: Нар. песни от Беломорска Тракия / 

Издирила и записала Мара Михайлова. - София: Захарий 

Стоянов, 1999. – 400 с. 

Кърджали. - София: [Изд. ред.], 2000. - 254 с. 

Писателите и войната: Интервюта. - 2. изд. - София: 

ДиМакс, 2000. – 88 с. 

1.изд. 1940. 

Село Чобанкьой . - Кърджали: [Тончо Михайлов],  

2002. – 367 с. 

 

Маргарита Павлова 

 

Родена на 2 декември 1969 г. в Кърджали. Завършва 

средно образование в родния си град.  

Параметрите на творческата й дейност са разнопосочни - 

поезия и приказки за деца и възрастни, философски 

миниатюри, политическа сатира. 

Публикува в  „Нов живот”, „Репортер днес” и др. 

Книгата й „Приказки и гатанки” е издадена на брайл от 

Националното читалище на слепите „Луй Браил 1928”, 

София. Тулската библиотека за слепи в Русия издава нейни 

приказки в три варианта: плосък печат, с шрифт на брайл и 

като звуков файл. На италиански език са издадени „Горски 

приказки”.   
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"Приключенията на Златноелечко" е отличена на Първия 

национален конкурс "Голямата книга на малкия град", 

проведен в Бургас за правдиво изобразяване на детската 

душевност.  

Член е на „Съюза на свободните писатели в България”. 

Живее и работи в Кърджали. 

 

Луна за утре: Лирика. - Кърджали: Родопи, 1999. –38 с. 

 

Приказки и гатанки [Брайлов шрифт]. – София: 

Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928”,  

2011. – [74] с. 

 

Приключенията на Златноелечко. – [Кърджали]: РКР 

принт, 2012. - 28 с. 

Сказки: Изд. для слабовидящих. – Тула, 2012. – 53 с. 

Приключенията на Златноелечко II. - [Кърджали]: РКР 

принт, 2013. - 36 с. 

Милен Камарев 

Роден на 23 юли 1972 г. в Кърджали. Завършва средно 

образование в родния си град. По-късно завършва 

археология в СУ „Св. Климент Охридски”. Участва в 

археологически проучвания в скалния град Перперикон. 

Дебютната му книга „Патотрансформационна лирика” е 

отличена с две награди – на в. „Пулс” от Академия „Южна 

пролет” и  Националната литературна награда „Владимир 

Башев” -  2002 г. 

Работи като археолог в Историческия музей в Кърджали.  

Патотрансформационна лирика. – София: Литавра,  

2001. – 56 с. 

 

Човешки клетки: Патотранс лирика. – София: Илинда-

Евтимов, 2004. – 64 с. 
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Милка Дунгова 

 

Родена в с. Жълти бряг, Хасковско. Завършва Средно 

педагогическо училище в Хасково. През 1956 г. започва 

работа в Джебел. Семейството й се установява в Кърджали 

през 1962 - 1963 г. За кратко време работи във Вечерната 

гимназия. Тридесет години работи като начална учителка в 

ОУ „Иван Вазов” - до пенсионирането си през 1994 г. 

Редовно сътрудничи на в. „Нов живот”. Има публикации 

във вестниците „Шипка”, „Родопски вести”, „Трета 

възраст” и др.  

Лафоризмите й са излъчвани по Националното радио. 

Член  на клуба на хумористите в Кърджали. 

Автор  на девиза на община Кърджали: „Почитай 

миналото, гради бъдещето”, приет единодушно на 

тържествена сесия на Общинския съвет на 21 октомври 

2005 г. 

Живее в Кърджали. 

 

Епиграми / Милка Дунгова. // С м е х о в а л е ж : 

Хумористичен сборник: Кн. 2. – [Кърджали]: Народно 

читалище „Обединение”, 1982, с. 41. 

 

Хумористичен коктейл: Детсмях, епиграми и апострофи, 

лафоризми, ереванки, анекдоти.. – Кърджали: Дъга-ЙК, 

2005. – 64 с. 

Момчил Петров 
 

Роден на 31.01.1948 г. в село Средец, Смолянско. Завършва 

Учителския институт „Любен Каравелов” в Кърджали и 

ПУ „Паисий Хилендарски”. Учителствал в с. Македонци и 

с. Припек в периода 1974 - 1989 г. От 1990 г. живее и 

работи в Кърджали. Автор е на много статии във в. „Нов 

живот”.  

Умира на 29.10.2008 г. 
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Докосване до Истанбул: Пътни бележки Кърджали-

Истанбул. - Кърджали: Милев-Попгеоргиев, 2000. - 56 с. 

Летни нощи: Родопски разкази. - Кърджали: Дъга-ВК, 

2000. - 152 с. 

Помаци: Размишления върху българската история: Ч. 1. -

Кърджали: [Изд. авт.], 2000. – 64 с. 

Помаците в българската народност. - Кърджали : [Изд. 

авт.], 2004. - 48 с.  

Прокълнатите: Балкански романи. - Кърджали: б. изд., 

2006. - 64 с. 

Последният дар: Балкански роман. - Кърджали: [Изд. 

авт.], 2007. - 104 с. 

Дива ръж: Балкански романи. - Кърджали: Родопи,  

[2009].  -  276  с. 

 

Мюмюн Тахир 

 

Роден  на 12 март 1957 г. с. Загоричане, община Кирково. 

Завършва българска филология в ПУ „Паисий 

Хилендарски” през 1981 г. Доктор по философия. Работи 

като учител в Икономическия техникум в Кърджали, като 

главен редактор на в. „Прогрес” (излизал в бившата 

община Перперек), кореспондент на в. „Йени ъшьк”, 

„Новинар”, „Новинар Юг” и „Доверие”. Известно време е 

отговорен секретар на в. „Арда”. Един от учредителите на 

читалище „Юмер Лютфи” – Кърджали през 1993 г. и негов 

дългогодишен председател. 

Публикува литературно-критически статии от 

студентските си години, занимава се с фолклора на 

турското население в България. 
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Носител е на Годишната литературна награда на Съюза на 

българските писатели за 2002 г., три пъти е носител на 

Националната награда "Всички сме деца на майката-земя", 

лауреат на Националната награда за белетристика "Дядо 

Йоцо гледа" и на Националната литературна награда 

„Георги Братанов”.  

Организатор на Фестивала на балканския фолклор и 

Балканската среща на писателите, които се провеждат 

всяка година в Кърджали. Председател на Академия за 

европейска култура "Орфеева лира". Зам.-главен редактор 

на в. "Словото днес”. 

Член на СБП и СБЖ. 

 

Славеят на Родопите: (Биографичен очерк за Кадрие 

Лятифова). – Кърджали: Читалище Юмер Лютфи,  

1995. – 46 с. 

Именник на турските имена в Кърджалийско / Мюмюн 

Тахир; Салибрям Ибрахим, Юмер Халил. - Кърджали: 

Печатница Родопи, 1996. - 46 с. 

Стряха с много гнезда: Книга за читалище „Юмер Лютфи” 

[в Кърджали] / Мюмюн Тахиров, Фехим Хюсеинов. – 

Кърджали: Родопи, 1997. – 64 с. 

Тревожен оптимизъм: Размишления. - София: б. изд., 

1998. - 120 с. 

Ататюрк и България: Животът и реформите на един велик 

държавник. - Кърджали: Родопи, 2000. - 86 с. 

Преминаване. - София: SPS-Print, 2002. – 119 с. 

Животът заедно: Културна интеграция и междуетническо 

сътрудничество. - [2. изд.]. - София: Лице, 2004. - 160 с. 

1. изд. 2005. 

 

Речник на турските лични имена в България. - София: 

Наука и изкуство, 2004. - 132 с. 



                                                                                          61 
 

Животът заедно: Културна интеграция и междуетническо 

сътрудничество. - София: Арго Пъблишинг, 2005. - 167 с. 

Земя за обетоване: Майолики. - София: Арго Пъблишинг, 

2005. - 152 с. 

Идентичност и толерантност: Философски и практически 

въпроси на културната интеграция. - София: Акад. изд. 

Марин Дринов, 2007. - 180 с. 

Бране на диви пчели: Разкази. - София: [Акад. Орфеева 

лира],  2009. - 128 с.  

Когато пътят беше граница: Повест. - Шумен: ИК "Славчо 

Николов и сие",  2011. - 104 с. 

Към интегрираща идентичност. - София: Акад. за европ. 

култура Орфеева лира, 2011. - 264 с. 

Високо, зелено и нежно: Разкази и есета. - София: 

Светулка 44, 2012. - 288 с. 

Приказки за деня и нощта: Турски приказки / Преразк. 

Мюмюн Тахир. - София: Библиотека Орфеева лира,  

2013. – 64 с. 

Времена и културно общуване. - София: За буквите -  

О писменехь, 2014. - 402 с. 

 

Наджи Ферхадов 

 

Роден  на 10 март 1940 г. в село Дядовци, Ардинско. 

Завършва турска филология в СУ „Св. Климент Охридски” 

през 1962 г. Седем години работи като редактор в списание 

„Йени хаят” („Нов живот”), след което се завръща в 

родния си край за шест години, където е възпитател, 
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учител, заместник-директор на гимназията в Ардино и 

главен редактор на  в. „Ардински глас”. 

Работи и в литературния отдел на Българското национално 

радио в предаванията за турското население в България. 

Той е сред учредителите и секретар на Дружеството на 

Съюза на българските писатели в Кърджали, сформирано 

на 17 октомври 1979 г. 

През 2010 г. е отличен с Почетен знак на Ардино. 

Член  на СБП. Умира през 2013 г. 

 

Запали лампата сестро: Стихове. – София: Нар. младеж, 

1977. – 60 с. 

 

Диалог с последствия: Стихове. – София: Бълг. писател, 

1980. – 68 с. 

 

Вода за живите: Стихове. – Пловдив: Хр. Г. Данов,  

1985. – 51 с. 

 

Така живея: Стихове. – София: Нар. младеж, 1987. – 119 с. 

 

Пълнолетие: Стихотворения. – София: Бълг. писател, 

1990. – 127 с. 

 

Но преди да проговоря: Стихотворения. – София: Лице, 

2002. – 92 с. 

 

 

Петя Караколева 

Родена на 28 май 1944 година в Хасково. Най-ранните й 

детски години преминават в Кърджали и в Хасково. 

Начално и прогимназиално образование завършва в 

Кърджали. 

През 1963 година завършва Английската гимназия в 

Пловдив, а през 1971 година – английска филология в СУ 
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“Климент Охридски”. Работи като преподавател и 

преводач в Кърджали, Перник и София. През 1978 г.  

печели конкурс на Радио София. Като редактор в Детска 

редакция, има над 500  авторски предавания в рубриките 

„Лека нощ, деца”, „Добро утро, деца”, „Ранобудно 

пиленце”, „Радиосписание Светулка”, „Друмник – 

сладкодумник”, „Хайде да играем”, ,,Голямото 

междучасие”, „Зайченцето бяло”, „Педя човек – лакът 

брада” и др.  

На 35 години Петя Караколева е пенсионирана по болест. 

Приживе книгите й се издават в над 400 хиляден тираж. 

Член  на СБП. 

Умира на 26 декември 1997 г. 

През 2004 г. с решение на Общинския съвет в Кърджали е 

учредена Национална награда за детска литература „Петя 

Караколева”. 

Крокодил – Автомобил: Научно-худож.кн. – София: 

Отечество, 1980. – 64 с. 

Сабята на щурчето: [Приказки за деца]. – София: Свят, 

1986. – 20 с. 

 

Къщата сутрин: Роман. – София: Воен.изд., 1987. – 187 с. 

Ох, Зъбчо: Сб.за деца.. – София:Нар.просвета,1989, - 78 с. 

 

Коледни  приказки  . – София: П.К.Яворов, 1991. – 16 с. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Седем живи Марии: Роман. – София: Воен. изд.,  

1991. – 156 с. 

Не насилвай ястреба: Лирика. – София: ИК Светулка 44, 

2004. – 20 с. 

Песни за моя град: Стихове. – София: ИК Светулка 44, 

2004. – 24 с. 
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Сабята на щурчето: [Приказка за деца]. - /2.изд. /. – 

София: Унив.изд.Св.Климент Охридски, 2004. – 20 с. 

1.изд. 1986. 

Графиня Лък: Роман-приказка. - Кърджали: Родопи,  

2009. - 68 с. 

 

Жълтият космодрум: Роман-приказка.- Кърджали: 

Родопи, 2009. - 107 с. 

 

Най-златното злато: Роман-приказка. – 2 изд. - Кърджали: 

Родопи, 2009. - 160 с. 

1.изд. 1986. 

 

Сърцето на солта: Роман. - София: Светулка 44 Атеней, 

2013. - 132 с. 

 

Детството на спомените: Дилогия. Ч. 1-2. - 2. изд. - София: 

Светулка 44 Атеней, 2014.  
Ч. 1. Къщата сутрин: Роман. – 196 с. 

1. изд. 1987. 

Ч. 2. Свестен човек, ти казвам ...: Роман. – 236 с 

1. изд. 1989. 

 

Стихове. - София: Светулка 44 Атеней, 2014. - 80 с.  

 

 

Ради Радев 

 

Роден на 8 ноември 1977 г.  в Кърджали. Започва да пише 

фантастика на 17 години.  

Публикува разкази във в. „Нов живот”, „Перперикон”, 

„Репортер днес”, „Учителско дело”, „Литературен форум” 

и др. Разказът „Грижовна дъщеря” е публикуван в 

американското електронно списание „Нюктаун” и 

австралийското списание „Ибън Киртайба”. 
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Носител е на 3-та награда от конкурс на списание  

„PC Magazine Bulgaria” за разказа „Стратегия в абстрактно 

време”. 

 

Радев, Ради. Камъни / Ради Радев. // Т о ч к а  на 

пристигане: Нова българска фантастика. – София: Квазар, 

2002, с. 368 - 380. 

 

Роса Соколова 

 

Родена на 29 април 1964 г. в смолянското село Орловица.  

Завършва гимназия „Христо Ботев” в Кърджали, българска 

филология в ПУ „Паисий Хилендарски”, връзки с 

обществеността в ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, 

специализира право и бизнес-администрация в УНСС в 

София. 

В продължение на четири години е учителка в района на 

община Момчилград.  

Пише стихове от ученическите си години. Публикува 

първото си стихотворение на 12-годишна възраст във в. 

„Септемврийче”. Нейни творби са публикувани в сп. 

„Родопи”, вестниците „Родопски устрем”, „Нов живот”, 

„Зорница”, „Репортер днес” и др. 

Живее и работи в Пловдив. 

 

Неизплакана сълза: Стихове. – [Хасково]: Иван Жеглов, 

1994. – 47 с. 

 

Иконите за които се моля. – Кърджали: Дъга-ВК,  

2000. – 62 с. 

 

Стръмна изповед: Родопски видения: Лирика. – София: 

Светулка 44, 2002. – 24 с. 
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Жената от огледалото: Лирично пътуване. - София: 

Светулка 44, 2005. - 44 с. 

 

Невидимо, неведомо…: Стихове. - София: Светулка 44 

Атеней, 2014. - 96 с. 

 

                                Саффет Ерен 

Роден през 1952 г. в с. Теменуга, Ардинско. Завършва  

гимназия в Ардино, след което дълги години е 

организационен работник в града. Около осем години, с 

прекъсване работи в общинския вестник „Ардински глас”. 

Пише стихове от ученическите си години. Публикува във 

в. ”Нов живот”, „Словото днес” и др. Негови стихове се 

четат по БНР. През 1996 г. излиза от печат дебютната му 

книга на български език „Крайпътен знак”. 

Координатор на международния литературен форум 

„Братство”, който се провежда в града. 

Член на СБП. 

Живее и работи в Ардино. 

 

Крайпътен знак: Лирика. – София: Норима Вектор,  

1996. – 39 с. 

Призори: лирика. - София: Акад. Орфеева лира,  

2012 – 56 с. 

 

Стефана Василева 

Родена на 6 ноември 1919 г. в Чирпан. Завършва 

естествена история в СУ „Св. Климент Охридски” през 

1942 г. От 1969 до 1986 г. е преподавател по химия и 

биология в Учителския институт в Кърджали. Ръководи 

научни експедиции в Източните Родопи за проучване на 
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растителни видове. Подготвя издаването на Червена книга 

на Кърджалийски окръг. 

От 1977 г. работи като доброволен сътрудник към отдел 

„Опазване на природната среда” в Окръжен народен съвет 

Кърджали. През 1978 г. създава Постоянна изложба 

„Природни забележителности в Кърджалийски окръг” - 

защитени растения, минерали и скали в Дома на  

техниката. Благодарение на нейните усилия през 1983 г. е 

създаден  отдел „Природа” към Регионалния исторически 

музей в града. 

Доайен на природозащитната дейност в Кърджалийски 

регион. Благодарение на своята всеотдайност и 

откривателски дух успява да съхрани за поколенията 

богатството и уникалността на растителния свят в 

Източните Родопи. Нейни статии, посветени на 

растителното богатство са публикувани  във в. „Нов 

живот” и в други регионални и централни издания. 

През 2009 г. е отличена със званието „Почетен гражданин 

на Кърджали”. 

Умира през януари 2013 г. в София. 

 

Защитени и подлежащи на защита обекти в Кърджалийски 

окръг: [Науч. - попул. очерк]. - София: Земиздат,  

1977. - 64 с. 

Екологични пътеки. – Кърджали, 2003. – 62 с. 

Богатството на един южен край  /  Стела Тодорова, 

Стефана Василева - 2. прераб. и доп. изд. - София: ИК 

Гутенберг, 2007. - 136 с.                                                          

1. изд. 1994. 
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Теофана Текелиева 

Родена на 12 юни 1930 г. в гр. Пещера. През 1948 г. 

завършва гимназия в родния си град, а през 1952 г. – 

българска филология в СУ „Климент Охридски”. 

Започва работа като учителка в гимназията в Пещера. От 

октомври 1952 г. живее и работи в Кърджали. До 1960 г. 

преподава български език и литература в гимназия 

„Христо Ботев”, а от 1960 - 1964 г. е преподавател по 

български език и детска литература в новооткрития тогава 

в града полувисш институт за подготовка на учители 

„Любен Каравелов”, сега филиал на Пловдивския 

университет. От 1964 до 1985 г. е  директор и художествен 

ръководител на ДТ ”Димитър Димов” – единствения в 

страната театър с три творчески състава: драматичен, 

естраден и куклен. 

Носител е на ордените: „Св. Св. Кирил и Методий” – 

първа, втора и трета степен и „Червено знаме на труда”, на 

много медали, грамоти и плакети. 

Подготвя за печат  втора част на „Кърджали. Столетието”. 

Живее в Кърджали. 

 

Алтернативна хроника. - [Кърджали]: Дъга-ВК,  

2002. - 303 с. 

Въздишки на времето: [Стихове]. - София: Бълг. писател, 

2010. - 95 с. 

Кърджали 1912-2015: Столетието: Ч.1. Просвета и 

култура. – 2 прераб. изд. – Кърджали: Родопи,  

2015 – 352 с. 

 

 

 



                                                                                          69 
 

Тодор Ингилизов 

Роден на 8 април 1925 г. в с. Момчиловци, Смолянско. 

Завършва българска филология в СУ „Св. Климент 

Охридски” през 1955 г. 

До края на 1962 г. работи като учител в Момчилград и 

Кърджали. След това десет години е директор на 

Вечерната гимназия в Кърджали, а от 1971 до 1983 г. е 

директор на Държавен архив в града. Работи и  като 

редактор във в. „Подем”. 

Пише стихове от ученическите си години, а първото си 

стихотворение публикува през 1966 г. във в. „Нов живот”. 

Пише епиграми и исторически материали. Сътрудничи 

дълги години на вестниците „Нов живот”, „Родопски 

устрем”, „Шипка”, сп. „Родопи” и други. 

Известен е най-вече с краеведската си дейност. Събраните 

множество уникални материали издава в книга. 

Умира през януари 2006 г. в Кърджали. 

 

Родопска песен: [Стихотворения]. – Кърджали: Родопи, 

[1970]. – 16 с. 

Изд. на редакцията на в.”Нов живот”. 

 

Революционното движение в Кърджалийски окръг 1924-

1944 г.: (Каталог на документи) / Състав. Тодор Ингилизов 

и др. – София: Партиздат, 1973. – 47 с. 

 

Установяване и укрепване на народната власт в 

Кърджалийски окръг 1944-1947 г.: Каталог на документи / 

Състав. Тодор Ингилизов. – Кърджали: Окръжен народен 

съвет, 1978. – 107 с. 

 

Източните Родопи: Публицистика, хроника, фотоетюди. – 

Кърджали: Дъга-ВК, 2004. – 198 с. 
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Тодор Коруев 

Роден на 24 ноември 1942 г. в Момчилград. Завършил е 

българска филология и философия в СУ „Св. Климент 

Охридски”. Работил като учител и заместник директор в 

гимназията в родния си град.  

Повече от три десетилетия се занимава с журналистика - 

във вестниците “Вечерни новини”, “Работническо дело” и 

“Дума”. Дългогодишен първи зам.-главен редактор на в. 

“Дума”, кореспондент на вестника в Прага и Москва.  

В последните години е главен редактор на издателство 

„Захарий Стоянов” и на в. „Тракия”. 

 Съставител на сборници за Стефан Продев и акад. Михаил 

Арнаудов, автор на предговори в редица книги. 

Носител на наградата на СБЖ през 2005 г. за цялостен 

принос, на три Златни пера на СБЖ, Наградата на СБП за 

народопсихология, Националната награда за белетристика 

„Николай Хайтов”, Националната награда за публицистика 

„Богомил Нонев” и наградата „Георги Кирков” за 2015 г. 

Член на СБП и СБЖ. 

 

Момчилград: Летописи. - София: ОФ, 1977. – 180 с. 

 

Горещи думи: Разговори с писатели. – София: Захарий 

Стоянов; Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005. – 194 с. 

 

Горещи думи 2: [Интервюта]. – София: Захарий Стоянов, 

Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. – 246 с. 

 

Овньо льо вакал, каматан…: Жалба по славното родопско 

овчарство. – София: Захарий Стоянов, 2011. – 608 с.  

 

Животописи. – София: Захарий Стоянов, 2014. – 456 с. 

 

Разбойничеството: Истории с хайти в Златоградско. – 

Варна: Славена, 2015. – 120 с.  
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Христо Красин 

Роден e на 20 септември 1953 г. в Ардино. Следвал е в СУ 

„Климент Охридски” във факултета по Славянски 

филологии. Работил като читалищен секретар, учител и др. 

Дълго е живял и работил в София. Бил е кореспондент и 

сътрудник на периодични издания. Публикува и във в. 

„Перперикон”, „Нов живот” и др. Носител на първа 

награда на Първия национален конкурс "Голямата книга на 

малкия град” за романа "Коланджа". Живее в Ардино. 

 

Аленото дуло. - София: Световит, 2006. - 101 с. 
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