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На 15 октомври, съобразявайки се с противоепидемичните мерки, 
се проведе Церемония по връчване на Национална литературна 
награда за поезия ”Слав Хр. Караславов” 2021.  

Гости и домакини поднесоха цветя на паметника на Георги 
Караславов в центъра на квартал Дебър и по традиция посетиха 
къща-музей „Георги Караславов“. 
От 16 часа във фоайето на Образцово „НЧ Св. Св. Кирил и Методий-
1894г.–гр. Първомай” се проведе Церемонията по връчване на 
наградата. Боян Ангелов - председател на Съюза на българските 
писатели, обяви името на лауреата. С голямото отличие бе удостоен 
поетът Димитър Милов. 

Наградата, придружена от Диплом и Знак на града, връчи зам. 
кметът на община Първомай г-жа Радослава Ставрева. 

От името на читалищните деятели Специалната награда „Муза” 
за поезия и диплом връчи Ана Сиракова – председател на Образцово 
„НЧ Св.Св. Кирил и Методий-1894г.-гр. Първомай”. 

Лауреатът Димитър Милов e роден на 18 февруари 1953 г. в с. 
Тополница, община Дупница. Автор е на поетичните книги: „Мъжка 
постеля”, „Тризъбец”, „Поетично букварче”, „Шепот на тополи”, „Кални 
бани”, „Чудото, наречено живот”, „Избрани илюзии”, „Небесна трапеза”, 
„Сълза за ангела”, „Благовещение”, „Четирилистни иронии“. „Нежна 
съпротива“  и „Преди петлите”– излязла през 2020г. Превеждал е 
грузински, руски, молдовски, унгарски и персийски поети. Негови 
стихове са превеждани на руски, грузински, словашки, френски, 
румънски, турски, арабски и други езици. Съставител и редактор е на 
редица поетични антологии. 

Носител е на „Златното перо” за 2005 г. на Съюза на българските 
журналисти и на редица национални литературни награди, сред които 
„Георги Братанов” – 2009 г., „Димчо Дебелянов” – 2010 г., „Божидар 
Божилов“ – 2013 г. и на „Златен век“ –  2018 г. на Министерството на 
културата. 

Повече от 18 години е ръководител на Литературен клуб при 
Културен център „Люлин”. Към всичко изброено, с уважение и респект 
добавяме, че Димитър Милов е съставител  на томчето с хумор и 
сатира на Радой Ралин по бащина заръка към Кин Стоянов. 
Съставител е  на Детска енциклопедия в стихове и на Българска 
история за деца.  

Стихотворения на Димитър Милов прозвучаха в изпълнение на 
Ани Сиракова.  


