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КАК ЕДИН МЛАД ЧОВЕК 
РАБОТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 
ЖИВОТА В РОДНИЯ СИ ГРАД

- Както знам, Вие сте един от млади-
те хора, които работят в Община Мъглиж. 
Смятате ли, че работата ви удовлетво-
рява и предлага предизвикателствата, към 
които се стремите?

 - Работя като  младши експерт „Администра-
тивно- стопански дейности“ към община Мъглиж. 
В естеството на работата ми е да контактувам 
с много хора, било то граждани на общината,  
партньори с които работим или гости, които имат 
нужда от съдействие.  Когато някой дойде и спо-
дели проблема си, се старая да реагирам навре-
ме, ако зависи изцяло от мен разрешаването му. 
Ако не зависи от мен, запознавам конкретната 
дирекция към администрацията и заедно го раз-

След предаването за ваксинираните депутати 
от „Възраждане“, пих си кафето в компанията 
на добра позната, антиваксерка, готвещата се 
да участва в протеста срещу зелените сертифи-
кати и добър приятел, 
ваксиниран, явно про-
цъфтяващ от здраве 
насред кризата, мръс-
ника. 

Разговорът, естест-
вено, се водеше ак-
тивно с леко повишен 
тон, относно ползата и 
вредата от ваксините 
и решенията за мер-
ки на Правителството, 
които държа да под-
чертая, лично аз не 
приемам. 

И двамата са висо-
ко образовани люде, 
чели доста, носещи много опит. И изваждаха 
довод след довод, докато аз предпочитах да 
се забавлявам от спора и от време на време 
да подмятам някой довод на място в полза на 
някой от спорещите, което веднага ескалира-
ше едната или другата страна. Примерно, ко-
гато дамата взе превес с тезата, че погледна-
то назад, ваксините са създавани и тествани с 

Мария Бакалова се радва на топлите 
зимни дни на плаж в България. Актрисата 
облече тениска на AC/DC, за да се разходи 
край морето в старата част на Созопол. 
Бакалова сподели няколко кадъра от родно-
то Черноморие, от които стана ясно, че се 
е прибрала в родния си Бургас.

Топлото за сезона време позволи на но-
минираната за „Оскар“ актриса да остави 
палта и якета и да позира само по къс ръ-
кав. Рок визията си допълни с кожен елек в 
черен цвят. Емоджи с къщичка – това беше 
единственото, което Мария добави към 
споделените кадри.

GISSEN

„МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ХОЛАНДСКИ“ – 
авторски материал на Илиян Илиев – 
       четете на стр. 3
Д-Р ДУШО ГАВАЗОВ: ХОРАТА УСЕЩАТ ПРОМЯ-

НАТА ПЪРВО ПО „ДЖОБА” СИ – 
           четете ва стр.2

ПЛАМЕН КОСТОВ е роден на 21.04.1995 
година. До пети клас е учил в Мъглиж, 
средното си образование завършва  в СУ 
„Екзарх Антим I‘‘ - профил музика (поп и 
джаз) със инструмент пиано. Завършил е 
Европейско висше училище по икономи-
ка и мениджмънт - гр. Пловдив, специал-
ност „Бизнес – мениджмънт“.
Пламен Костов през 2015година  успеш-

но е изкарал курс и ниво по бизнес на 
английски в   колеж „Белербис“ - Гринуич, 
Англия
Работил е  в САЩ, за да подпомогне об-

разованието си и бъдещото му развитие.

глеждаме. Крайният, добър резултат обаче поня-
кога не зависи изцяло от нас. Нужният човешки 
ресурс, машините с които разполагам , понякога 
са недостатъчни. Въпреки това, до момента няма 
проблеми с които сме се сблъскали  и за които 
не сме открили най-правилното за всички  реше-
ние. Има  моменти в които е  трудно да разбереш 
проблема на хората. Понякога не знаят какво ис-
кат, или все нещо им пречи, или пък не знаят как 
да представят проблема. Налага се с колегите да 
ходим на място. Имам  случаи, в които трябва да 
гадая, какво точно е искал да каже някой с по-
пълненото от него заявление. Някои граждани си 
мислят че, всичко може и трябва да бъде  решено  
с попълване на едно  заявление, или молба адре-
сирана  до кмета. Това далеч не е така. Понякога 
е необходима намеса на други компетентни орга-
ни, като ВиК  или ЕВН например.
Интервюто продължава на стр. 2

ОПИТ Е ИМЕТО, КОЕТО ДАВАМЕ НА ГРЕШКИТЕ СИ
години, а тази за 3 месеца я приготвиха, моят 
приятел, лаик в медицинската тема, изпадна в 
затруднение да намери отговор. Но победната 
усмивка на Дамата, която също не е медицин-
ско лице изчезна, когато посочих факта, който 
лесно може да се провери /посочих и къде/, 

че през 1995г един сек-
винатор е секвинирал 
ДНК за повече от 24 
часа, а днес го прави 
за 5 мин. Или,  че пре-
ди 50 години са тества-
ли ядрените оръжия с 
полигони, имитиращи 
градове, хора, авто-
мобили, подредени на 
различно разстояние 
от епицентъра и след 
взрива са влизали и 
проверявали какво и 
на какво разстояние е 
оцеляло. Изследвани-
ята и резултатите от-

немали месеци. А днес компютърен модел пра-
ви същото за по-малко от 10 мин. 

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

риозно, провокиран от цитирания от Дамата 
член на Конституцията, който не допуска някой 
да бъде подлаган принудително на лечение или 
санитарни мерки.  

Абсолютно е права Дамата, че чл. 52, ал 4 
от Конституцията не допуска принудително 
лечение или други санитарни мерки, освен в 
предвидените от Закона случаи. И други чле-
нове има, гарантиращи основни права на всеки 
гражданин. Въпросът ми бе, защо се опира на 
Конституцията сега, а миналото лято смяташе, 
че има право да затваря кръстовища и пътища, 
защото имала право на протест. И когато посо-
чих, че все пак това може да се случва само, 
ако не се накърняват правата и интересите на 
другите граждани, посочено изрично в чл. 57, 
ал 2, същата смяташе, че тази „комунистиче-
ска“ Конституция трябва да се промени. 

Днес нейните нови политически любимци на-
рушават същата тази Конституция,  но това за 
нея не е проблем, може би, защото са млади, 
завършили западни университети, поживели в 
Канада и не зачитат Законите на тази „коло-
ния“.

Значи, ако ти налагат ограничителни мерки и 
те задължават да извършваш нещо, което счи-
таш, че не е в твой интерес, почваш да пищиш 
за Конституцията, но когато Президент и по-
литически лица я нарушават, следва да не се 
обръща внимание, защото  тя, Конституцията е 
остаряла и трябва да се сменя. 

Шизофрения, пар екселанс, Майна, ако пита-
те мен. 

Спрете Земята! Искам да сляза!
Илиян Илиев

/Оскар Уайлд/

СПРЕТЕ ЗАМЯТА, ИСКАМ ДА СЛЯЗА
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Следва от стр. 1
- Какво мислите за младите хора от Мъглиж 

и одобряват ли те положителните промени, 
които се случват в града? 

 - Независимо каква е промяната, тя  никога не е 
лесна. Но в ретроспекция може да се окаже, че е 
едно от най-хубавите неща които са се случвали на 
община Мъглиж. Много трудно се променя стереоти-
па на начина на живот в такива малки общини , като 
нашата. Прави се много, но все още липсва нужното 
самосъзнание на хората за да пазят всичко ново . 
Наблюдават се прояви на вандализъм, жестоки про-
яви, грозни бих казал, прояви които струват много 
труд и усилия от наша страна. Това е момента в кои-
то се чувстваш недооценен, за това което си свър-
шил. За моя радост обаче, хората,  които осъзнават, 
че направеното е именно за нас, са повече.  
- Какво е Вашето мнение относно пробле-

мите на екологията? Питам Ви, защото през 
2022 година това ще бъде една от най-акту-

Бих искал да споделя вижданията си, надя-
вайки се, че ще успокоя и вдъхна оптимизъм у 
хората, които по телевизията чуват само за 
„смяна в съдебната система“, „увеличение на 
тока и газта“, „закриване на Мариците“… За 
хората в Малката община промяната минава 
единствено през джоба им и желанието им да 
има спокойствие и стабилност. Това сподели 
кметът на община Мъглиж д-р Душо Гавазов. 
Ето какво посочва още той:

По стар български обичай, навечерието на едни от 
най-Богоугодните празници е време за размисъл и 
трезви съждения! Сякаш празничният дух изчезна, а 
трайно се настани страхът от Ковид, с ограничените 
ни права и свободи и страхът от неясното бъдеще на 
страната, респективно на нейните структурни едини-
ци – общините! Много хора ме питат: ,,А сега накъ-
де?” Бих искал да споделя вижданията си, надявайки 
се, че ще успокоя и вдъхна оптимизъм у хората, кои-
то по телевизията чуват само за „смяна в съдебната 
система“, „увеличение на тока и газта“, „закриване 
на Мариците“… За хората в малката община промя-
ната минава единствено през джоба им и желание-
то им да има спокойствие и стабилност. Смяната на 
властта е нещо нормално, когато се извършва чрез 
демократични избори! Мнозинството избра и наша-
та задача е да приемем този избор и да се опитаме 
да бъдем полезни за себе си и държавата. „Жълти-
те павета“ са далеч от община Мъглиж! ,,Жълтопа-
ветните” проблеми, набелязани като основни са 
далечни и отвлечени, вместо да се решават тези с 
насъщния, които би следвало да са избор и отговор-
ност на управляващите. Ако решенията им са добри, 
това ще е не тяхна заслуга, а наша, на гласувалите. 
А ако се провалят, грешките им са пак наши грешки, 
защото те са били нашия избор. Кметът на една об-
щина го избирате Вие и той е отговорен пред Вас с 
всяко свое действие или бездействие. Аз съм поел 
ангажимента да бъда кмет на всички избиратели! От 
момента, в който свърши предизборната битка, един 
Кмет трябва да превърне противниците си в съратни-
ци, когато става дума за благото на хората и община-
та. Вярвам, че това може да се случи и с избраните 
от Вас народни представители. Достатъчно е само 
да се работи и гради. Да се търси общото, преди да 
се търси разделянето. Да подаваме ръка за добро-
то и да отричаме омразата. И помнете!!! Когато се 
плашите от бъдещето, което всички казват, че ще е 
трудно, помислите за това, какво можем да напра-
вим заедно, за да живеем задружно. Нека спрем да 
търсим виновни, а да намерим отговорни. Преди да 
се делим, да се опитаме да намерим общото. Зара-
ди Мъглиж, заради всички общини в региона, заради 
България! Иде зима, която ще ни даде възможност 
да покажем, че можем, знаем и успяваме да оцеля-
ваме и вървим напред заедно! Защото работим, за 
да успяваме!

Живко Тенев

Фотоволтаична централа с мощност 100 мегава-
та ще изграждат в община Мъглиж. Инвеститорът е 
„Белозем солар парк 2” ООД. Решението бе взето на 
извънредно заседание на местния парламент, про-
ведено на 30 ноември т.г. С него се учредява право 
на строеж на „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2” ООД, за из-
граждане на Фотоволтаична централа в поземлени 
имоти частна общинска собственост, находящи се в 
землищата на град Мъглиж и село Дъбово.

С вх. № 26-368-2 / 16.04.2021 г., в община Мъглиж 
беше депозирано заявление от „Белозем солар парк 
2” ООД с ЕИК 205978342, седалище и адрес на упра-
вление: гр. Пловдив, ул. „Братаница” № 12, за учре-
дяване право на строеж върху земеделски земи в 
землището на гр. Мъглиж и с. Дъбово, за срок 30 го-
дини, необходимо за изграждане на Фотоволтаична 
централа за производство на електрическа енергия 
с индикативна инсталирана мощност 100 MW. Освен 
заплащене на цената на правото на строеж, друже-
ството предлага осигуряване на инвестиции за под-
помагане на развитието на Община Мъглиж в размер 
на 1 000 000 лева за изграждане на инфраструктурни 
обекти – улици, площади, паркове, които ще бъдат 
предоставени до края на 2030 г.

С Решение № 265 / 28.04.2021 г., допълнено с Ре-
шение № 265 / 28.04.2021 г., Общински съвет Мъг-
лиж дава предварително съгласие за учредяване 
на възмездно срочно право на строеж, без търг или 
конкурс, на „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2” ООД,  за 
изграждане на Фотоволтаична електроцентрала с 
индикативна инсталирана мощност 100 MW, върху 
поземлени имоти – частна общинска собственост, 
находящи се в землищата на гр. Мъглиж и с. Дъбово. 
За имотитe са съставени Актове за частна общинска 
собственост, вписани са в Службата по вписванията.

Пазарната оценка на право на строеж върху опи-
саните земеделски земи, за срок от 30 години, опре-
делена от лицензиран оценител на недвижими имоти 
Боряна Мънева, е 500 000 лева.

Условията на заплащане на цената на правото на 

Здравето на хората е едно от най-важни-
те неща за хората в община Мъглиж, сподели 
кметът д-р Душо Гавазов. В средата на месец 
август бе открита строителна площадка и за-
почна изграждането на на нов филиал по спеш-
на медицинска помощ.

Проектът включва освен цялостно подо-
бряване на материално-техническата база и 
подмяна на автопарка. Ще бъдат доставени 
нови линейки и медицинска апаратура. Това 
е изключително важно, тъй като Мъглиж не 
разполага с общинска болница. Филиалът на 
спешната медицинска помощ и общопракти-
куващите лекари се явяват предния фронт 
на здравеопазването в общината, добави още 
градоначалникът.

НОВ ФИЛИАЛ НА СПЕШНА 
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

СТРОЯТ В МЪГЛИЖ

Д-Р ДУШО ГАВАЗОВ: 
ХОРАТА УСЕЩАТ 

ПРОМЯНАТА ПЪРВО 
ПО „ДЖОБА” СИ

строеж в размер на 500 000 лева и допълнителните 
финансови средства в размер на 1 000 000 лева, кои-
то „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2” ООД  се задължава 
да осигури за ремонт и/или изграждане на инфра-
структурни обекти на територията на Община Мъг-
лиж, през периода 2022/2030 г., са описани в т. 3 на 
Решение № 265/ 28.04.2021 г., изм. с Решение № 393/ 
18.11.2021 г.

Имотите са включени в Програмата за управле-
ние и разпореждане с имоти и вещи – общинска 
собственост за 2021 г. Към настоящият момент, за 
тях  няма сключени договори за наем или аренда. 
Освен цената на правото на строеж, определена в т. 
3, „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2” ООД се задължава да 
осигури финансови средства в размер на 1 000 000 
лева, които да бъдат инвестирани в обновяване, ре-
монт или изграждане на инфраструктурни обекти на 
територията Община Мъглиж. През 2022 година ще 
бъдат приведени 150 000 лева за ремонт на площада 
пред сградата на общинската администрация. През 
следващата 2023 г. ще бъде изграден паркът до ав-
тоспирката в село Тулово за 150 000 лева. През след-
ващите 7 години всяка година ще бъдат превеждани 
по 100 000 лева за ремонти на улици в град Мъглиж 
и селата Ягода и Тулово. Сумите да се превеждат от 
„БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2” ООДпо сметка на Общи-
на Мъглиж ежегодно по график, който следва да бъде 
подписан от страните не по – късно от 31 март на 
съответната календарна година.

СТО МЕГАВАТОВА ФОТОВОЛТАИЧНА 
ЦЕНТРАЛА ЩЕ ИМА КРАЙ МЪГЛИЖ

ПЛАМЕН КОСТОВ: „Наблюдавам, че мнението на нас 
подрастващите е търсено и се чува. Това ме амбицира 
да давам всичко от себе си за добруването на жителите 
на нашата малка община.“

алните теми.
- Благодаря, за въпроса  Ви относно екологията.   

Един от най-сериозните проблеми  на общината. Той 
обаче не е в моята компетенция.  Този въпрос можете 
да зададете на експерта към община Мъглиж в  направ-
ление екология Г-жа  Цветана Иванова. Моите лични 
наблюдения са,  че някои от  гражданите на общината, 
нямат елементарната култура  и изхвърлят  отпадъци 
от всякакъв вид навсякъде другаде, освен в съдовете 
за ТБО. С това си поведение те замърсяват пътната 
инфраструктура, заобикалящата ни околна среда, като 
паркове, градинки и други обществени места.   Имаме 
много красива природа и трябва да я пазим чиста.
Какви са мотивите на млад човек като Вас 

да реши да живее в малък град? 
 Все още не съм взел окончателно решение, дали 

да оставам тук или да продължа своето развитие на 
друго място, Живеем в много сложни и динамични 
времена. Всичко се променя  изключително бързо 
и понякога сме принудени бързо да вземем важни 
житейски решения. Не винаги обаче те са правилни.  
Една от най-важните причини да остана тук са моите 
родители, близки и приятели. Другата причина пора-
ди която останах е, че вярвам на кмета ни д-р Душо 
Гавазов и промяната към по-добро , за всички нас. В 
него има хъс и професионализъм, който трудно може 
да се подмине. За мен е удоволствие да работя тук 
и сега, защото, както вече казах,  промяната трябва 
да се разглежда в момент на ретроспекция, а такъв 
момент идва само когато имаш смелостта  да напра-
виш  крачка  към промяната.  Сблъсъка на поколени-
ята, поражда баланс във всички аспекти и поняко-
га именно този сблъсък е причина за вземането  на 
най-правилни решения. 
- Напоследък в Община Мъглиж се поставя 

началото на много проекти. Според Вас кои би 
трябвало да бъдат приоритетни?

- Трябва да се обърне особено  внимание на ис-
торията, която носи гр. Мъглиж Природата, реката, 
балканите и чистият въздух с които трябва да се гор-
деем. Да съумеем да съхраним това безценно богат-
ство и за поколенията след нас. 

Интервюто взе: Димитър Никленов
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Имам се за толерантен човек. Държа всеки да си 
казва мнението и дори да не ми се нрави, приемам, 
че Демокрацията е взаимно уважение на ценности и 
идеали, които имам право да защитавам, без да ги на-
вирам в очите на другите. 

До завчера, когато една позната, която считах че 
прави същото, най-малко защото сме продукт на една 
и съща Гимназия си разреши на мой невинен въпрос 
да реагира така, щото да усетя остатъчната миризма 
на Село и Комунизъм в думите й. 

Същата дама, живееща в една „евопейска“ страна, 
поиска прошка от приятелите си хомосексуалисти в 
своята листа, за обидните думи, които, уж, търпели от 
нас, явно назадничави хетеро любители. 

Попитах къде е видяла в България такива обиди към 
ЛБГТ, та да се налага да се извинява, подобно на бе-
лите американци, които коленичат пред БЛМ в Щати-
те, но вместо разумен отговор с конкретни цитати за 
език на омразата, същата прояви агресия, изпращай-
ки ме да се скрия някъде. 

Скрих се, разбира се, извън листата й на прияте-
ли. Фейсбук дава възможност да го направиш с едно 
кликване. Остана само горчилката, че една възпита-
ничка на Английската гимназия, вместо да е отворена 
към всяко мнение, е запомнила само уроците по Ос-
нови на Комунизма, където „Всеки, който не е съгла-
сен с нас е против нас“. 

Иначе си разрешава да обяснява не само на студен-
тите си в Холандия що е то Демокрация. Готова е да го 
обяснява на всеки в приятелската и неприятелската 
ѝ листата, на целия свят, ако трябва, ползвайки оня 
патос и готовност да налага своето „демократично“ 
мнение дори със сърп и чук в ръка, ако се наложи и 

„МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ХОЛАНДСКИ“

В община Мъглиж започна реализация на проек-
та за пристрояване на две нови групи с средищната 
детска градина „Камбанка”, каза кметът д-р Душо Га-
вазов. Това ще гарантира приема на всички деца, на-
вършили 4 години в съответствие с взетото решение 
на местния законодателен орган – Общинския съвет 
в Мъглиж.

Освен това е направена вътрешна реконструкция 
на две от групите на втория етаж, както и на покри-
ва на детската градина. Изграждаме и нова ограда 
от южната и източната страна на Професионалната 
гимназия по селско стопанство „Гео Милев”, каза 
още кметът на общината д-р Душо Гавазов.

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

Организират
 ВТОРИ ПРАЗНИЦИ НА ПОЕЗИЯТА 

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

Мъглиж, 31 май 2022 година, вторник

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

петолъчка на чело. 
Всъщност, хомосексуалистите са много полезни 

хора и се ползват с моята благодарност и добро от-
ношение, особено след Затвора. От личен опит мога 
да заявя, че там където не пускат жени, те могат да 
разкрият изцяло своя талант и любов към човечество-
то. Разбира се, срещу стек цигари или килограм кафе 
– основното финансово средство в Паницитарните за-
ведения по мое време.

А уроците по Демокрация и Толерантност на „нова-

та Демократка от Нидерландия“ ще се въздържа да 
коментирам. Все пак  помня Историята добре. Толко-
ва добре, че не мога да забравя какво се е случило с 
братята Де Вит през 1672 и първия случай на Каниба-
лизъм /Слава Богу, засега и последен/ в Историята 
на Европа, когато „ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ХОЛАНДЦИ“ /
днес Нидерландци/, линчували, разкъсали и ИЗЯЛИ, 
според твърдения на съвременници, част от телата на 
своя Министър-председател и брат му.

А от изворите на Народната мъдрост се знае: Там 
където е текло, пак ще тече. 

Значи, напълно възможно е, там където е имало вед-
нъж канибализъм, да се появи отново. Някой „демока-
тичен ден“.

Пази Боже България от педе…, пардон, от Канибали.
Илиян Илиев

ЩЕ СЪЗДАВАТ 
ДВЕ НОВИ ГРУПИ 

В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 
В МЪГЛИЖ

Тракийската гробница 
край Мъглиж няма аналог 
за сравнение с всички 
досега разкрити подобни 
обекти в страната. За съ-
жаление тя е била изцяло 
разкопана под надзора на 
археологически екипи пре-
ди построяването филиала 
на Завод „Арсенал” край 
Мъглиж. Какви са тайни-
те знаци, които археоло-
зите са видели преди да 
дойдат багерите, можем 
да разберем единствено 
от техните записки. От 
тях става ясно, че стените 
на всички помещения на 
гробничното съоръжение 
са били измазани с глинен 
хастар отвътре. Върху гли-
нения слой била положена 
тънка хоросанова мазилка 
с щукатура. Предназна-
чението на хастарът било 
да изравни неравностите 
на стената преди полага-
не на хоросановия слой. 
Глината обаче се е ока-

СТРОГО 
ПАЗЕНИТЕ ТАЙНИ 

ОТ СТЕНИТЕ НА 

МЪГЛИЖКАТА 
ГРОБНИЦА

зала неподходяща като 
свръзка между стената и 
хоросана, защото е попи-
ла впоследствие голямо 
количество влага и тава-
нът се е отделил и паднал 
в по-голямата си част за-
едно с хоросана. Поради 
тази причина малка част 
от оцветените мазилки и 
стенописите са открити 
запазени върху стените 
на съоръжението. В пред-
дверието и в двете флан-
киращи го помещения не 
са констатирани никакви 
следи от измазване. Ця-
лостната реконструкция 
на декоративната сис-
тема на гробницата впо-
следствие е осъществена 
благодарение на запазе-
ните на отделни сектори 
върху стените фрагменти 
на цветната мазилка.

Стените на коридора 
са били разделени гра-
фично на хоризонтални 
пояси – непосредствено 

до пода е имало релефен 
пояс оцветен в червено, 
с ширина 0,18 м. Разпо-
ложените над него пояси 
са били разпределени в 
следната последовател-
ност: широк пояс в черве-
но, имитиращ ортостати, 
разграничени с отвесни 
врязани линии; тесен 
пояс в черно, над който 
следват други два, оцве-
тени съответно в жълто и 
бяло. Те са разграничени 
с врязани линии.

Същата концепция за 
хоризонтални пояси е 
спазена и при украсата 
на първото отделение 
на гробницата. Над пода 
е разположен тесен ре-
лефен розов пояс с шири-
на 0,13 м. Над него след-
ва бял пояс, широк 0,69 
м, след който има тесен 
черен пояс широк 0,13 м. 
Следващият пояс е чер-
вен и широк 0,86 м, над 
който до края стената е 

оцветена в бяло. Отделни-
те пояси са разграничени с 
врязани линии. Вертикал-
ните греди разположени 
по три на всяка стена, са 
били измазани и оцветени 
в същата последовател-
ност. Подобно пластична 
техника на структурата на 
стената се наблюдава за 
първи път сред известните 
тракийски гробнични съо-
ръжения, което е напълно 
нов елемент от декоратив-
ната им украса.

Стените на второто от-
деление са изцяло оцве-
тени в бяло, с изключение 
на пода, който е розов. 
Мазилката на това поме-
щение е открита паднала 
на пода, като фрагменти с 
различни размери са били 
примесени с пръст от гли-
нения хастар. Декоратив-
ното оформление на сте-

ните на гробната камера 
в общи линии следва по-
знатата от Казанлъшката 
гробница подредба, където 
ясно се разграничават три 
основни елемента – цокъл 
от ортостати, основна сте-
на в боядисана в червено 
и фриз. Най-долният пояс 
(цокълът), включва ортос-
тати, оцветени в бяло, по 
три на всяка от дългите 
стени, включени между 
два релефно изпъкнали 
пояса, имитиращи ред от 
плинти. Долните образу-
ват основата на цокъла и 
са оцветени в розово, а 
горните, които лежат над 
ортостатите, са в бяло. Ви-
сочината на ортостатите е 
0,61 м, а ширината на плин-
тите – 0,18 м. Върху запад-
ната стена до входа ортос-
татите са разкрити изцяло 
запазени и имат дължина 

0,83 м. Разграничителните 
ивици между тях са оцве-
тени в наситено розово и 
имат ширина 0,06 м. Поле-
то на ортостатите е очер-
тано допълнително с плит-
ки врязани линии, върху 
които е нанесен пунктир в 
червено-кафяво. По този 
начин те изпъкват и съз-
дават илюзия за обем, за 
разлика от плоскостното 
третиране на ортоста-
тите при Казанлъшката 
гробница. Над цокъла с 
ортостатите се е издига-
ла гладка, неразчленена 
площ оцветена в червено 
с неустановена височина, 
ненадвишаваща 1,30 м. От 
нея са открити запазени 
отделни фрагменти в ъгли-
те на гробната камера при 
входа и над погребалното 
легло.

gissen gissen

Напълно рехабилитирана е улица ,,9-ти септем-
ври” в с.Дъбово! Финансовите средства бяха оси-
гурени по ПРСР към ДФЗ по мярка 7.2 през МИГ,, 
Мъглиж, Казанлък, Гурково” и през общинския 
бюджет! На всички жители и гости на Община 
Мъглиж желая здраве и повече подобни поводи за 
радост! На вечните мрънкачи пожелавам повече 
светли тонове в ,,сивото” им ежедневие!

 КМЕТЪТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ: 

„РАБОТИМ, 
ЗА ДА УСПЯВАМЕ“
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Николай Николов с 
псевдоним Козия е ро-
ден през далечната 1981 
година в Стара Загора. 
Когато е първокурсник в 
Строителния техникум – 
1996 г. – излиза от печат 
и първата му книга-игра 
„Планината на смъртта” 
през издателство „Пал-
мира”. По това време той 
публикува и разкази в 
старозагорската преса.

Николай завършва СУ 
със специалност „Връз-
ки с обществеността” и 
досега се занимава с ре-
дица неща в тази сфера. 
Негов е онлайн магази-
нът за книги Книжарник 
БГ /knijarnik.bg/. 

Създател е на иници-
ативата за четене пред 
публика на авторски 
разкази „Истории от ня-
кога”. Има издадени още 
няколко книги-игри, как-
то и сборник с разкази 
„Парчета” през издател-
ство „Изток-Запад”. 

Женен е за талантли-
вата художничка Калия 
Калъчева, с която имат 
син и живеят в София. 

Петя Чолакова - председа-
тел на сдружение „За един 
по-добър живот“, което из-
дава и безплатно разпрос-
транява вече 16 години ме-
сечното цветно списание 
„Средногорски БАГРИ“! За-
вършила съм УНИБИТ спе-
циалност „Печатни Комуни-
кации“. Имам магистратура 
от Военна академия „Георги 
С. Раковски“, специалност 
„Индустриална и енергийна 
сигурност“.
Като дългогодишен изда-

тел на списание „Средного-
рски БАГРИ“ и негов главен 
редактор, а и фотограф, за-
печатах красивите коледар-
ски усмивки!

Петър Влайков е роден 
през 1983 г. в Пловдив, 
възпитаник на хумани-
тарната гимназия. Ди-
пломира се като бака-
лавър през 2011 г. в ПУ 
„Паисий Хилендарски“ 
- специалност Актьорско 
майсторство за драма-
тичен театър в класа на 
проф. д-р Елисавета Со-
тирова. Преподавател по 
актьорско майсторство в 
същия университет като 
асистент в класовете на 
доц. Леонард Капон от 
2011 г. до сега. Магистър 
в АМТИИ - Артменидж-
мънт през 2017 г. Актьор в 
трупата на хасковския те-
атър ДКТ „Иван Димов“ 
от 2010 г. до 2019 г., като 
и до днес продължава 
да играе в част от спек-
таклите за деца и въз-
растни. От края на 2019 
г. до средата на 2020 г. 
- заместник-директор на 
Държавен куклен театър - 
Пловдив, а от май 2020 г. 
до сега - негов директор. 

Петър Влайков е участ-
вал в над 50 заглавия в 
актьорската си кариера. 
Автор е на пиесите „Да 
се преструваш е пре-
красно“ (премиера 2018 
г. в ДКТ „Иван Димов“, 
реж. Елин Рахнев със 
заглавие „Честита съ-

П Р Е Д С Т А В Я М Е  В И :П Р Е Д С Т А В Я М Е  В И :

пруга“) и „4 жени без 4G“ 
(премиера 2021 г. в ОДТ 
„Любомир Кабакчиев“, 
реж. Димитър Живков). 
Част е от екипа, воден 
от Елин Рахнев, написал 
и реализирал пиесите 
„Дубльори“ и „Ако Ронал-
до беше Чехов“ под псев-
донима Кенан Тополян. 
Съавтор на детската пие-
са „Докато Дядо Коледа 
спеше“ (премиера 2017 г. 
в ДКТ „Иван Димов“, реж. 
Петър Влайков и Димитър 
Атанасов - Шърата).

Лауреат на национал-
ния конкурс за дебютна 
литература „Южна про-
лет“ и носител на награ-
да „Пегас“; носител на 

поощрителна награда от 
Межународния фестивал 
„Друмеви празници“ - 
„Нова българска драма“ 
за пиесата „Да се прес-
труваш е прекрасно“; на-
града „Нови хоризонти“ 
от Европейски фестивал 
на пътуващия театър за 
„Честита съпруга“; две 
награди от Международ-
ния куклено-театрален 
фестивал „Михаил Лъка-
тник“ за актьорски тан-
дем с Димитър Атанасов 
- Шърата за спектаклите 
за деца на хасковския 
театър „Необикновената 
Принцеса“, реж. Евелина 
Кьосовска и „Пинокио“, 
реж. Лео Капон.

ПЕТЯ ЧОЛАКОВА 
Е СЪТРУДНИК 
НА ВЕСТНИК 
„МЪГЛИЖКИ 
НЮАНСИ“

Детето от снимката  е  от подготви-
телна група към ОУ „Св. Св. Кирил и Ме-
тодий“ – Челопеч.       Сн: Петя Чолакова

Николай Николов

Откъс от разказа „Ка-
тинарът”, сборник „Пар-
чета” изд. „Изток-Запад”, 
2018 г. 

В Теорията на хаоса 
(Едуард Лоренц) Ефектът 
на пеперудата е чувстви-
телната зависимост от 
началните условия, къде-
то една малка промяна 
на параметър в нелиней-
на система може да до-
веде до големи разлики 
в по-късните състояния. 
С други думи, всяко едно 
действие, без значение 
колко незначително се 
струва то на извършва-
щия го, може да доведе 
до огромни по значение 
последици в бъдеще.

На старото пристани-
ще на Кейптаун, точно 
над вълните на Атлан-
тическия океан, кротко 
облизващи топлия аф-
рикански бряг, се е про-
точил покрит с патина 
парапет. На хоризонтал-
ните му пръчки са зака-
чени множество кати-
нарчета. Нали ги знаете 
– като онези на Моста 
на изкуствата над река 

Сена в Париж. Можете 
да ги видите с хиляди и 
на романтичните мост-
чета по кривите канал-
ни улички на Венеция. 
Кейптаунските катинари 
в никакъв случай не дос-
тигат колосалния брой 
на събратята си от спо-
менатите градове, ала 
също като тях са заклю-
чили любовта на десетки 
двойки. И никой не се 
замисля дали случайно 
съдбата на тези млади 
и щастливи хора не се 
е преплела завинаги с 
тази на металните меха-
низми.

Туристите, които щъкат 
по света, не са само от 
онзи вид усмихнати до-
бродушковци с фотоапа-
рати, които с преливащо 
от щастие сърце, се на-
слаждават на забележи-
телностите на посетения 
регион. Съществуват и 
немалко типажи, поели 
на път с единственото 
намерение да се държат 
на чуждата територия 
като „у наше село“. 

Част от тази история 
започва от момента, в 
който Хараламби Цвят-
ков се черпеше благот-
ворно с компания бъл-
гарски туристи в приятен 
белгийски ресторант, 
надвиснал точно над 
споменатото пристани-
ще на Кейптаун. В това 
заведение сервираха 
може би най-вкусните 
миди в света и нашият ге-
рой бе решил да се увери 
дали е така. Разбира се, 
поливаше деликатеса с 
порядъчно количество 
южноафриканско вино. 

Хараламби бе особено 
щастлив. Не заради от-
миналия неземно красив 
залез, не бе завладян и 
от топлата вечер, гарни-
рана с милиарди ярки 
звезди. Гледката на тъм-
ния, величествен масив 
на Тейбъл Маунтин също 
не стопляше душата му. 
След досадния ден, из-
пълнен с тичане по му-
зеи, паркове и известни 
градски квартали, той 

най-после бе достигнал 
целта на всяко свое пъ-
туване, а именно - обил-
ното ядене и пиене. Не 
разбираше какво толко-
ва са полудели спътни-
ците му по тия паметници 
и катедрали, или пък по 
безкрайното щракане 
с фотокамерите. Какво 
да им гледаш? - има ги 
във всеки град, едни и 
същи. Виж, баровете и 
ресторантите бяха друго 
нещо за Хараламби. Там 
той бе във вихъра си, в 

светая светих на своята 
представа за живеене.

След обърнатите десе-
тина бутилки вино, ком-
панията реши да поеме 
към хотела, за огромно 
неудоволствие на Хара-
ламби. Изпита още по-го-
ляма неприязън, когато 
всички предложиха да се 
снимат пред стария ко-
раб, завинаги закотвен в 
една пристанищна ниша 
и килнат тъжно на една 
страна. 

Ще се запитате: какво 
изобщо прави Харалам-
би в Южна Африка с не-
харесвани от него хора? 
Може би трябва да се 
спрем на личността и яв-
лението Цвятков малко 
по-подробно.

Хараламби нямаше 
приятели. Компанията му 
се състоеше от колеги. 
Всички работеха в малка 
агенция, позиционирана 
в София, занимаваща се 
с политически ПР. След 
поредната успешна кам-

пания шефът им 
ги награди с тази 
почивка в ЮАР, 
а фактът, че по-
лучаваха и висо-
ки възнагражде-
ния по принцип, 
помагаше да 
обикалят подоб-
ни ресторанти.

Под средния 
ръст, с добре 
гледано корем-
че, с оредяваща 
коса и свински 
очички, живо 
святкащи над 
з а ч е р в е н и т е 
бузи. С този си 
вид Хараламби 
приличаше на 
изтърван малък 

булдог, вечно озъртащ 
се за подходящо плюс-
кане и респондиращо 
му по количество пиене. 
Жените инстинктивно 
го отбягваха и злобата 
превземаше душичката 
му неизбежно, също като 
януарски грип.

Докато всички от гру-
пата се смееха и запа-
метяваха чупки и стойки 
на дигиталните носители 
пред парапета на прис-
танището, Хараламби се 

озърташе, изпускайки 
алкохолни пари в со-
ления въздух на нощта. 
През ума му мина идея-
та да се изпикае във во-
дата, ала дори и на него 
му стана ясно, че това 
би било твърде просташ-
ко. В този миг погледът 
му се закова върху ма-
лък, невзрачен катинар, 
закачен на най-долния 
прът на парапета. Беше 
от ония, с които хората 
си заключват куфарите 
– знаят, че всеки може 
да има ключове за тях, 
понеже се продават по 
магазините за левче, но 
някак си са спокойни, че 
багажът им е в безопаст-
ност. Хараламби бръкна 
в джоба си и извади точ-
но такова ключе, което 
бе за собствения му ку-
фар. Ловко отключи ка-
тинарчето и го стисна в 
потна шепа.

- К‘во прайш, ве, Хари? 
– подвикна му един коле-
га. – За к‘во ти е тая те-
некия?

- Купувайте си вие тъпи-
те магнити! – озъби му се 
нашият герой. – Аз ше си 
взема ей т‘ва за спомен!

И прибра придобив-
ката във вътрешния си 
джоб. После доволен за-
крачи към хотела.

Подсъзнанието му 
леко изхъмка. Може би 
само то разбираше, че в 
това катинарче Харалам-
би бе видял самия себе 
си – малък, поръждясал 
и скучен.

Спомняте си, че това 
не е началото на истори-
ята, нали?

Всичко започна преди 
две години на същото 
това пристанище.
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В студената зимна вечер, Стефан чакаше се-
демгодишния му син Николай, да свърши часо-
вете в училище. Беше вече тъмно, когато първо-
класникът излезе от голямата сграда. Баща му го 
прегърна, взе раницата от ръцете на детето си и 
попита:

- Как мина днес?
- Добре, тате! Писахме буквички, после госпожа-

та ми каза да се упражнявам у дома. И така.
Двамата вървяха бавно по тротоара и стигнаха 

до автобусната спирка. 
- Студено ли ти е? - попита Стефан.
- Не, тате! Виж, не съм си забравил ръкавичките.
Николай потропваше от крак на крак и се смее-

ше. Автобусът дойде, отвори вратите и баща и син 
се качиха в него. Имаше хора, но намериха две 
свободни места. Седнаха един до друг.

- Шапката! - каза Стефан.
- Да, тате! - отговори детето. -забравих.
- А защо трябва да ги махаме? - попита бащата.
- От уважение към другите хора.
- Да, момчето ми. Тези хора може да не ги ви-

диш никога повече, но са пътували с теб няколко 
минути от живота ти. Затова трябва да ги уважа-
ваш, нали?

Детето погледна през прозореца, но не видя 
нищо интересно навън. Обърна се към баща си, 
доближи се до ухото му и прошепна:

- Тате! А защо този дядо зад нас е с шапка?
- Защото, е стар и мъдър. - отговори Стефан. - пре-

живял е много и може да не я сваля.
Николай погледна отново към прозореца и изтри 

малко от мъглата по него с ръката си.
- Тате, ами аз като уважавам хората, значи съм до-

бър, нали?
Бащата кимна с глава в съгласие.
- Госпожата каза, че който е добър, значи има 

всичко. Защо, тате, ти казваш, че не можеш да ми 
купиш телефон? Боби от нашия клас има, а знаеш ли 
как крещи?

- По-тихо, Ники! - каза Стефан. -силно говориш.
Първокласникът го гледаше в очите. Очакваше от-

автопортрет

бягството ми се провали  
в безкрайната територия на езика 
като свирепо мълчание
разхождащо се в детските снимки 
нагоре и надолу в миналото 

последната нощ на октомври 
се разполага и съкращава реалността 
в стерилното небе над мен  
като препълнен ноев ковчег 

чакам от другата страна на времето
където мъртвите момчета не плачат 
и бъдещето търси начин 
да се повтори

съвкупността като оцеляване

хващаш думите като нож 
ниският глас прерязва и дълбае коленете ми 
диханията се редуват по кожата 
докато тревата се бие с пръстта 
остарявам навсякъде по теб 

далечината е птица
изливаща се в асиметрична височина
дъждът умишлено зашива телата ни 
костите ръкопляскат 

Александър Арнаудов е роден на 11.11.1998 г. в гр. София. Възпитаник е на Американския 
колеж в София и на шотландския университет Дънди, където завършва „Компютърни науки“. 
В момента следва магистратура „IT и мениджмънт“  в университета Сейт Андрюс. През 2018 
г. е отличен с поощрение от Националния младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“. От 
началото на същата година е редактор на електронно списание „Нова асоциална поезия“ и 
учредител на НПО със същото име. През 2019 г. е отличен с първа награда в Националния 
литературен конкурс „Изкуство против дрогата“ и първа награда на Националния литературен 
конкурс „Георги Черняков“. “Дъно в небето” (с редактор Иван Христов, ИК Знаци 2019) е 
дебютната му книга. През 2020 е отличен с първа награда в Националния литературен кон-
курс “Море”. Тази година е носител на званието лауреат (съпътстваща награда) в литературните 
празници Южна Пролет и национален конкурс “Академик Николай Лилиев”. Има публикации 
в Литературен Вестник, Литературен Клуб, Литернет и Е-същност. 

сезоните бягат като стада 
и никой не усеща стъпките 
проникващи под земята 

тъгата се отпуска в мълчанието
всички знаем следващата посока - 
черната дупка на нашето съществуване 

софия е масов гроб 

предавателят заглушава всеки зеещ сезон
разтапящ се в името на града 
където разливаме болката 

не различавам небето 
на празнината в кадъра
разлагащ се като стени 
заградили пожара на мълчанието

засъхвам на паважа 
разпилян в разстоянията
докато детството спи зимен сън 
и изхвърля сянката 
пръсната по повърхността на отчаяние 
което не зараства 

пулсирам някъде в хоризонта 
трябва да избягам от свободата 

зелена светлина

 
бреговете
(безпрепятствено давещи се 
в дълбочината на август)
отдавна викат нищото
 
минаха 10 години
от смъртта на ейми уайнхаус
в нетрезва величина
безкрайното лято
неизменно ме разяжда
отвътре
преписвайки тъмнината
като име на някой
който още не се е родил
 
животът минава през мен
и от раната
зее времето

Явор Перфанов: „Роден съм на 17 април 
1976 година. Живея в гр. Горна Орховица. 
Работя като строител. Пиша отдавна, 
но с разкази започнах на 27.11. 2017 г. 
От този ден пиша и проза и стихотво-
рения. Автор съм на 5 книги, сборни-
ци с къси разкази. „Бримките на живо-
та“, „Нещата, които си струват“, „До 
следващото влюбване“, „Лъжичка сол, 
лъжичка захар“ и „Берачът на кестени“ 
са книги, в които съм засегнал темите 
за любовта. Има и социална темати-
ка. Излезе и новата книга съвместно 
с Миглена Хаджипенчева „Думите цъф-
тят през всички сезони“. Носител съм 
на национални и международки награди 
на литературни конкурси. Гостувал съм 
в радио и телевизонни медии“.

говор от своя баща.
- Доброто винаги носи хубави неща, момчето ми. 

Малък си още за скъп телефон. Но, си достатъчно 
голям за да знаеш, че ако си добър ще имаш усмив-
ките и любовта на хората. А това е всичко.

Детето се замисли, видя усмихнатото лице на 
баща си и облегна глава на рамото му. Чу подсмър-
чане от задната седалка. Обърна се, а там възраст-
ният мъж си бършеше очите с ръка. Беше махнал 
шапката си. Смути се от погледа на малкото дете и 
се усмихна.

- Тате! - каза Ники. - този дядо защо плаче?
- Не знам. - отговори Стефан.
Старецът се надигна от седалката, спря се пред 

тях, бръкна в джоба си и подаде един шоколад в 
ръцете на Стефан.

- Вземете! -каза той. - аз отивам при внуците, но 
съм взел един шоколад повече. Вземете, дайте го 
на детето!

Възрастният мъж погледна към бащата, наведе се 
към него и прошепна:

- Всичко чух, господине! Трогнахе ми душата. Ху-
бава вечер!

Старецът слезе от автобуса. Стефан погледна към 
сина си и каза:

- Видя ли, Ники! Когато си добър, винаги получа-
ваш нещо. Понякога усмивки, друг път шоколад.

Детето се усмихна и се облегна на седалката. Ид-
ваше тяхната спирка, автобусът спря и двамата сля-
зоха. Ученикът сложи шапката си и хвана ръката на 
своя баща. Вървяха бавно, пазеха се от леда. Сте-
фан забеляза как момчето го поглеждаше, бръкна в 
джоба на якето си, извади шоколада и каза:

- Знам, че ти се яде, Ники. Сега ще го разделя на 
три. За теб, за мен и за мама. Спечелихме го с до-
брината си, а по-добра от твоята майка има ли? И 
тя заслужава. Нали така?

- Да, тате! - отговори детето.
То отчупи парченце от шоколада. Сложи го в ус-

тата си и затвори за миг очи. Изпита такава сла-
дост, че неволно стисна силно баща си за ръката. 
Сладост от добротата в човека. Двамата мъже 
вървяха хванати за ръце. Всеки от тях с мисъл-
та за доброто. Детето получило своя шоколад, а 
бащата спечелил уважение в невръстните мом-
чешки очи.

Явор Перфанов
УРОК ПО ДОБРОТА
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ТИЙНЕЙДЖЪРИ! ТИЙНЕЙДЖЪРИ!

Гимназистът е на прага на независимостта. При пет-
найсетгодишните вече говорим за съвест, а повечето 
от морално-етичните му ценности са формирани. Ос-
новните правила на етикецията, прилагани в раз-
лични типове отношения, са установени. Детето 
почти, но не напълно, е готово да се изправи 
лице в лице със света.

Гимназиалните години са белязани от цяла 
поредица важни събития, главните от които са 
срещи с „гадже“ и може би първата любов. През 
тези години тийнейджърите достигат почти или 
напълно ръста на възрастните и с наближаване-
то на абитуриентския бал започват да изглеж-
дат като възрастни, макар и съвсем млади лица. 
В много нови ситуации емоционално те още са 
несигурни в себе си, но самоувереността им на-
раства и на моменти се проявява като агресив-
но и дори бунтарско поведение. Съзряващите 
интелектуални умения на гимназиста го водят 
към нови висини в размишленията. Добрите об-
носки, на които сте го учили от толкова години, 
сега влизат в употреба; той вече има собствена 
преценка кое поведение е подходящо в нови и 
непредсказуеми ситуации.

Някои тийнейджъри са устремени право към 
зрелостта, но за повечето гимназията е време 
на раздвоение. Искат сами да вземат решения и 
бързо да получат по- голяма свобода, но все още 
се нуждаят от вашата подкрепа, съвет и някои 
строги правила. Работата ви като родител съв-
сем не е приключила, ала изисква премисляне и 
промяна на методите на въздействие, защото юзди-
те  на родителския контрол се отпускат. Все още има 
много, на което да ги учите, включително прецизиране 
на обноските и поведението в обществото. Това ще 
улесни прехода на детето към пълнолетието.

Здравейте, казвам на създателите и почитатели-
те на вестника! Считам че появата на тази трибуна/
вестника/ е много добра идея за място, на което тий-
нейджърите могат свободно да дискутират за своите 
интересни, изяви, потребности и нерешени проблеми. 

Пожелах да ви пиша за едно познато усещане у подра-
стващите в тази възраст и последващите го преживя-
вания и поведения. 

Като начало ще ви се представя така: 
    - не ми подхожда да се правя на интересна, защото 

нося в себе си опит и знания;  
    - вярвам, че и вие сте запознати с не малко неща 

характерни за вашата възраст. 
Принципно когато става дума за поведение, за дейст-

вия се опираме на понятията подбуди, мотиви, потреб-
ности, които са в основата им.

Но!!!
Започвам, уважаеми тийнейджъри, с това, което дви-

жи всички нас. Разбира се, че можем заедно да изброя-
ваме, като запазим уговорката, за повторяемост и раз-
лика в  степента на проява в различните възрасти. 

На първо място се сещам за хобитата и увлеченията, 
характерни за възрастта ви. Именно те по някакъв на-
чин въздействат на хода на действията и проявите.

Възрастните, т.е. вашите родители, също имат хобита 
и увлечения, но разликата е, че у тях в по-ярка степен 
се изявява отговорността и грижата за семейна сигур-
ност...

Хобитата и увлеченията понякога са причина за неус-
етното „губене на ПРЕДСТАВА за време“. КАКВО всъщ-
ност се случва в нас?...

„Губенето“ тук го отнасяме към личностното и емоцио-
нално измерване. Чули сте например някой пушач да 
казва: “една цигара време“ и продължавам работата... 

Що се отнася за времето, то наистина може да бъде 
изгубено, прахосано, планирано или спестено. Ето тези 
думи са мерило за времето. Всичко зависи от човека 
дали той е ориентиран към действието/бездействието, 
дали цени настоящето, което е различно от всяко друго 
време. Чела съм, че американците считат, че настояще-
то може да се „накълца“ на парчета, да се пакетира и 
да се застави да работи за бъдещето. Навярно сте чули 
израза „времето е пари“, който е верую на тамошното 
общество.

Има и други подобни изрази, произтичащи от дейст-
вия, които стоят встрани от преките ни задължения. Вие 
може да се досетите и тук да допълните ... 

Вярвам, вие вече отгатнахте, че тук само подсказвам 
КЪДЕ и КАК да се търсят причините за изгубеното вре-
ме, което е различно от губенето на представата за вре-
ме ... 

Тук ще се отклоня за малко, за да кажа... 
Може би пак сте чули, че англичаните обичайно за-

почват разговор с непознат “за времето”. Само, че раз-
говорът е за атмосферното време, за да нарушат мъл-
чанието или да поставят началото на запознанството...

И как да подмина по-малката подробност, като зна-
ем по-голямата, че английският език е приет за между-
народна комуникация. Не подценявам значимостта на 
българския език, но от световно приетото не можем да 
се скрием.

Връщам се обратно към конкретното ми изложение. 
Не за атмосферното време, а ми се ще да кажа за вре-
мето, което препуска безмилостно и безвъзвратно край 
нас. То ни кара да казваме: ето докато се обърнеш и... 
годината се изнизала, децата пораснали, лятото отми-
нало и т.н. От тези думи времето изглежда като „бег-
лец“, а хората като „преследвачи“...

Сетих се и за това, че ВРЕМЕТО и ИЗРАСТВАНЕТО/
РАЗВИТИЕТО/ не се състезават. Не се замисляме как 
се случва, НО!!!

  - Времето изпреварва израстването, но при някои се 
случва и обратното... 

Сетихте ли се? Помислите за QI, за гениалността...
  - Винаги е добре да ценим времето...
И така! Да си говорим за по-близкото, по-ежедневно-

то. Как живеем, как прекарваме дните си, че поняко-
га „губим представа за времето“. Какви са симптоми-
те, които усещаме, за да се „изплъзнат“ от устата тези 
думи?! Може би са израз на оправдание, а може би...

Повярвайте! Когато често се „изплъзват“, в тях е за-

ЮНОШЕСТВОТО - МЕЖДУ СВЕТА 
НА ДЕТСТВОТО И СВЕТА НА ВЪЗРАСТНИТЕ

Психологичен кабинет
град Стара Загора, улица „Странджа“ 1, партер кв. 

Аязмото ( улицата срещу стадион Берое )
Сборник с разработки за студенти по психология
„Сборник с разработки за студенти по психология“ 

е книга, подпомагаща колегите- бъдещи психолози да 
се подготвят за изпити. Включени са основните тези 
в бакалавърската степен от различни университети. 
Обяснени са начините и структурата за напиване на 
психологическо изследване и експериментален дизайн. 

РИМУВАНО ПИСМО НА ЕЙБРАХАМ ЛИНКЪЛН 
ДО УЧИТЕЛЯ НА СИНА МУ

Уважаеми Учителю, знам, 
синът ми ще трябва да научи,

че не всички хора са истински и справедливи.
Че има негодници и герои доверчиви.
Че зад всеки егоистичен политик стои и
самоотвержен лидер с реални и дръзки мечти.

Че по един приятел и на всеки враг се пада.
А цент намерен е нищо пред заслужена награда.
Да знае радост от победа, да губи да умей.
На никого да не завижда, даже да успее.

Да може чисто, истински да радва се и смее.
Тиранина най-лесно да зачеркне да умее.
А чудото на книгите безспир да овладява.
Четейки ги, да се научи и да размишлява

над вечната мистерия на птиците в небето,
пчеличките на слънце и цветята във полето.
Да знае, че провал е по-достоен от измама.
От вярата в идеите си по-високо няма.

Към благородните да е благородник отдаден.
А към безпощадните – велик борец безпощаден.
И нека силен бъде – да не крачи със тълпата,
когато са тръгнали всичките след победата.

Да слуша внимателно всеки, който му говори.
Но истината да пресява, без за туй да спори.
А най-велико е да може той да съумее,
когато най е тъжен, да запее и се смее.

Но нека се научи и да плаче, щом е нужно.
В сълзите няма срам. Не са те на човека чужди.
И нека на циниците да се присмива гръмко.
Но ласките да не раздава шумно, щедро, звънко.

Ума и тяло да продава на цена висока.
Сърцето и душата му не са търговска стока.
Да го не стряска никога за нищо креслива сган.
Той в бой срещу нея, прав ли е, да влезе с ятаган.

Внимателно учете го, без да го прегръщате.
Че силна стомана от огън само се обръща.
На нетърпението позволете му куража.
И смелостта си със търпението да докаже.

Безкрайно в себе си да вярва, вий го научете.
И тъй в човечеството вярата му укрепете.
Молбата е голяма. Но е чудесен моят син.
Каквото може направете, учителю. Амин!

Включени са и използваните методики за целта. Кни-
гата е илюстрирана с таблици и графики за нагледно 
представяне на резултатите. Разработени са и ва-
жните теми, с които всеки психолог трябва да бъде 
запознат. Това е сборник, които може да се ползва 
като наръчник при подготовката в университетите. 
Полезна и добре структурирана книга, която всеки 
студент трябва да притежава.

Автор: Нели Пенчева Андонова
Уебсайт: психологстаразагора.бг

ложена някаква истина, но КАКВА?! Чули ли сме ги от 
устата на други в нашата възраст и сетили ли сме се да 
потърсим приликите и разликите между нас и тях. Кое 
в това осъзнаване е успокояващото и кое е на път да 
пробуди безпокойството, което може и трайно да се на-
стани в нас...  

Ценя въпросите „ЗАЩО“ и „КАК“. Нямам мира докато 
не намеря отговора. Превръщам се в търсач. Не за дру-
го, а защото искам да се освободя от безпокойството 
или от безразличието към това, което ме вълнува. Ми-
сля, че е важно, защото знам, че „нищо в живота не се 
губи! -  защото знам, че всяка празнина се запълва, че 
нито природата, нито човешката душевност търпи праз-
ните пространства... 

Но с КАКВО и КАК се запълват?!...
Всеки въпрос е добре да получи своя отговор. Няма 

място за притеснение ако на трудния въпрос първона-
чалния отговор не е пълен и точен. 

С компетентна помощ и с личностно натрупване на 
знания отговорът просветлява и носи удовлетворение-
то, че израстваме. 

Иска ми се да не подмина личността „Х“, която несъз-
нателно преминава тънката граница и навлиза в прос-
транство, в което неусетно с „ губене на времето губи и 
от психичното си здраве“. А вие помислете при какви 
обстоятелства може да се случи...

Ако се вгледаме пак във времето, няма как да НЕ 
познаем в него най-силния си КОЗ, най-стабилния ре-
сурс, който ни движи напред и нагоре, и не ни държи 
в ЗАСТОЙ, защото именно ВРЕМЕТО препуска безвъз-
вратно! А в неговото препускане и в нашето изоста-
ване, често се настанява ленивостта и застоя. Тогава 
забелязваме, че не ни се действа, че се спотайваме в 
угодното на нас. С други думи, ВСЕКИ ИМА време пред 
себе си, а най-много имат от него подрастващите. Те са 
в него и с него израстват. Имат и потенциала за това, 
макар и в различна степен. Вярвам, че вие сте инфор-
мирани. Можете, стига да ПОЖЕЛАЕТЕ, със собствени 
УСИЛИЯ и ВОЛЯ или с подкрепа, да осмислите реална-
та представа за времето. Това не е трудно и зависи от 
нагласатата ви за бъдещото намерение...

Пожелах да се представя по този начин, като пробудя 
интереса към осмисляне и разбиране не само за вре-
мето, но и към задаването на въпроси и търсенето на 
отговори. 

Направих го без поискване. Простете за това!
Приемете, че с написаното просто подавам топката, а 

вие РЕШАВАТЕ струва ли си и ако да, какво ще правите 
с нея. Можете да я потупате, да я ритнете надалече, да я 
скриете или...както и каквото се прави в играта...

Не държа връщане, нито очаквам отговори, защото 
всеки САМ за себе си решава. Това е РЕШЕНИЕ дали 
да се подтисне любопитството или да се удовлетвори. В 
случая всеки САМ си пише правилата. Всеки има право 
на осмисляне и избор. А после... После! 

По отношение на сериозната работа, каквато е и уче-
нето, се спазват правила, защото няма нищо в живота 
без правила. Иначе има хаос...

Тук подсказах за вашата лична ОТГОВОРНОСТ...
Не ви обещавам бъдещи контакти. 
Не забравяйте за въпросите. Задавайте ги на себе си, 

на вашите учители и родители. 
Нямате си представа колко е важно освен да цените 

времето, да се научите правилно да задавате въпроси!!!
Поздрави от мен:  Радка Сливкова

ДА ЦЕНИМ ВРЕМЕТО



7

Вестник „Мъглижки нюанси“

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

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

Рано призори на 27 декември 1872 г. турската по-
теря залавя Никола Цвятков - Бакърджията (вляво) 
и Христо Цонев - Латинеца (вдясно) - единствените 
двама съратници на Васил Левски, очевидци на дра-
мата в Къкринското ханче и залавянето на Апостола. 
Подложени са на кръстосан разпит, но не признават 
нищо. Никола Цвятков е съборен в един трап и жес-
токо пребит от бой. Арестувани са заедно с Левски и 

го съпровождат през пътя му до София. Отказват да 
издадат самоличността му, въпреки големия тормоз, 
на който са подложени. Пред Извънредната комисия 
на процеса срещу Левски остават верни докрай на 
Апостола и отново не признават абсолютно нищо, и 
отричат да познават Левски. На поредния разпит, за 
Апостола пак казват, че не го познават и не го преда-
ват. Така изпълняват докрай дълга си пред България и 
Историята. След Освобождението на България, Нико-
ла Цвятков и Христо Цонев живеят скромно и бедно 
и не участват в обществения и политическия живот. 
Никога не демонстрират близкото си приятелство с 
Васил Левски и не се ползват с никакви привилегии. 
Чисти герои и верни синове на България.

Фотографирани след Освобождението на България.
Поклон и вечна им памет!

Старото име на село 
Дъбово е Яйканлий до 
1906 година. Името на 
селото идва от стара 
дъбова гора, която се 
намирала до селото. 
Дъбово е старо селище 
и е местено през годи-
ните поради различни  
причини. Най-старото 
селище е било в мест-
ността Бобовите и Су-
ваник, северозападно 
от сегашното село. В 
тези местности са на-
мирани стари монети. 
От тези местности на-
горе към Балкана по-
край Поповската река 
личат следите нас стар 
римски път, постлан с 

През 1974 година на 17 септември в брой 
72 на Държавен вестник са публикувани 
архитектурните паметници на културата в 
град Мъглиж. Това са двете църкви, мана-
стирът „Св. Николай“ и единадесет старин-
ни къщи. Всички знаем къде се намират 
двете църкви (за тях беше писано в пре-
дишния брой) и Мъглижкия манастир. Тук 
сега ще разгледаме къщите паметници на 
културата.

Списъкът на тези единадесет къщи, две-
те църкви и манастира в Държавен вест-
ник е направен по стария кадастър. Искам 
да изкажа благодарност на служителите 
на Община Мъглиж, които съдействаха за 
установяване актуалните адреси и место-
положението на тези къщи-паметници. Тук 
ще кажем няколко думи за тяхното актуал-
но състояние и ще посочим техния днешен 
адрес.

Къща на Георги Попов – ул. „6-ти септември“ № 
29. Къщата е общинска собственост. Тя се намира 
срещу църквата „Св. Вмч. Димитър“. Състоянието й 
днес е много добро, почти отлично, реставрирана е, 
съхранена е в автентичен стил. Може да се помисли 
за нейното социализиране, тоест дали в нея ще има 
някакъв музей, дали ще бъде отворена за посеще- НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

праз - 3 стръка
свинско месо - 1 кг
туршия - 1 кг
черен пипер
червен пипер
сол
червено вино

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Нарежете свинския бут или месото за готвене на 

средно големи хапки.
Сложете го в дълбок тиган или тенджера и запър-

жете до златисто.
Добавете праза, който сте нарязали на едро и 

предварително овкусили и намачкали с малко сол.
Задушете за кратко и свалете от огъня.
Пригответе си дълбока тавичка или, както аз го 

приготвям - глинено гърне.
Когато е леко изстинало, месото го преместете в 

новия съд, като добавите туршията, подправете с 
черния и червения пипер.

По ваше желание можете да сложите 1/2 чаша 
от сока на туршията, но опитайте на вкус, преди да 
добавите сол към това свинско с праз.

1 чаша червено вино и малко вода се добавят до 
покриване на ястието.

Печете свинското с туршия на 200-250 °C, докато 
остане само на мазнина.

  Приятен апетит!

КЪЩИ ПАМЕТНИЦИ НА 

КУЛТУРАТА В ГРАД МЪГЛИЖ

КЪЩИ ПАМЕТНИЦИ НА 

КУЛТУРАТА В ГРАД МЪГЛИЖ

ЗИМНА РЕЦЕПТА
СВИНСКО С ТУРШИЯ

ВЕРНИ ДОКРАЙ

СЕЛО ДЪБОВО

ния, за туристи и т.н. На първия етаж е възможно да 
има например магазин за сувенири, изработени от 
местни творци
В няколко поредни броя на вестника ще Ви 

покажем и останалите къщи!
Николай Вапирев

Зaбoлявaния нa пepифepнaтa нepвнa 
cиcтeмa – вepтeбpoгeнни зaбoлявaния 
(диcĸoви xepнии, cтecнeния нa гpъбнaч-
нo-мoзъчния ĸaнaл, paдиĸyлити, cĸoлиoзи, 
cпoндилoлиcтeзи, cпoндилoaтpoзa, тpaвмa-
тични yвpeждaния нa пepифepнaтa нepв-
нa cиcтeмa); тpaвмaтични yвpeждaния нa 

калдъръм, който мина-
ва през доста запазен 
стар каменен римски 
мост над реката. Този 
път води от реката към 
билото на планината, а 
от там през Борущица, 
Плачковци за Велико 
Търново. Местното на-
селение нарича този 
път Ванкова или Ивано-
ва пътека. Ясни следи 
за някогашно селище 
има в местността Ка-
диевец, северозападно 
от днешното село. А там 
има голям извор с хуба-
ва вода за пиене. Има 
и остатъци от зидове. 
На мястото на днешно-
то село някога е имало 

овчарски коша-
ри. Те са били в 
източния край на 
доста голямата 
дъбова горичка. 
Отначало овча-
рите, а после и 
другите селяни 
започнали да си 
строят къщи край 
кошарите. Първи-
те къщи са били 
опирани на сами-
те дъбови дървета 
в горичката. В Дъ-
бово е имало 500 
къщи. През 1926 
година е имало 
2094 жители. През 
1906 и 1910 година 
са се изселили 
около 50 семей-
ства и са отишли 
в селата Даутлий 
или Каблешково и 
Кара тепе, а днес 
Черната могила и 
други села от Ан-
хиалска околия. 
Причината за из-
селването била 
малкото земя, не-
достатъчна да ги 
изхрани.
Минчо Минчев

Kaĸвo лeĸyвa минepaлнaтa вoдa в Пaвeл бaня?
цeнтpaлнaтa нepвнa cиcтeмa, пpeдимнo нa 
гpъбнaчния мoзъĸ; дeгeнepaтивни нeвpoлo-
гични зaбoлявaния; opтoпeдични зaбoля-
вaния – пocттpaвмaтични и дeгeнepaтивни 
cтaвни и пepиcтaвни зaбoлявaния; дpyги 
зaбoлявaния – ĸapиecи, гингивити и пpo-
чиe.
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Виц на броя:

 Историята на създателката на дво-
реца в Балчик кралица Мария Единб-
ургска, която пожелава след смъртта й 
сърцето й да бъде положено в ковчеже 
и да остане завинаги в нейното любимо 
кътче на брега край Белия град, допри-
насят за приказната аура, обгърнала 
мястото.

Кралица Мария е родена като бри-
танска принцеса, дъщеря на херцога 
на Единбург Алфред и на великата ру-
ска княгиня Мария Александровна. Тя 
е дете на две от най-могъщите евро-
пейски семейства. Можело е да стане 
кралица на Великобритания, но въпре-
ки че бъдещият крал Джордж V й пред-
лага брак, под давлението на своята 
майка Мария се омъжва за румънския 
кронпринц Фердинанд.

Разлюлявана от бури, скандали и кон-
фликти, кралица Мария намира своя 
пристан в Балчик (по онова време гра-
дът е бил в пределите на Румъния). Тя 
изключително много харесва природа-
та и гледката: „Цял живот съм мечтала 

Чужденец се качил в такси. Настанил се удобно на 
задната седалка и се отпуснал на тихата и приятна музи-
ка в колата. След известно време решил да попита нещо 
водача и го докоснал по рамото. Шофьорът с див вик 
завъртял волана и се блъснали в едно крайпътно дърво. 
Чужденецът започнал да псува. Целият бил в парчета 
стъкло и листа. Таксиметровият шофьор започнал да го 
чисти и да му се извинява:

- Съжалявам, братко! Работя като шофьор на такси от 
три дни, а преди това, петнадесет години, бях шофьор 
на катафалка!

Там днес се намира 
единственият у нас Му-
зей на градския бит, а 
между стените му се 
пази легенда за любов-
на история, останала 
в спомените на някол-
ко поколения русенци. 
Според митовете хуба-
вицата Калиопа Калиш, 
съпруга на пруския 
консул в града била 
любовница на Мидхат 
паша. В едно слънче-
во утро на далечната 
1864 г. видни дами на 
Русчук се събрали от 
необичайно събитие: 
стрелба по гълъби. На-
градата била повече от 
съблазнителна - къща 
на два етажа, от която 
се разкрива неповто-
рима гледка към синия 
Дунав. Сред участници-
те в стрелбата била и 
ослепително красивата 
Калиопа. Злословници-
те спрягали победител-
ката в състезанието за 
любовница на тогаваш-
ния губернатор Мидхат 
паша (1822 - 1884). Той 
организирал стрелбата 
като претекст, за да по-
дари разкошната къща 
на омъжената за пру-
ския консул красавица. 

МАРИЯ - ПОСЛЕДНАТА КРАЛИЦА НА РУМЪНИЯ
за такова място, представяйки си, че то 
може да бъде открито само в Италия, а 
ето го тук, в Балчик.“ Кралицата купува 
парчето крайбрежна ивица от неговия 
собственик – букурещкия банкер Жан 
Крисовелони през декември 1924 г. 
Планът й е да се построи замък по неин 
вкус и спрямо нейните разбирания за 
красота и естетика. Работата започва 
на следващата година, а за да реали-
зират мечтите на кралицата, са наети 
майстори от цял свят.

Първата построена сграда е лична-
та вила на Мария - „Тихото гнездо“. 
Едновременно с това се оформят 
градините и алеите на комплекса, 
преустройството на съществуващи-
те воденици и укрепването на тере-
на. Кралицата е искала вилата да е 
в турски стил, затова приличащата 
на минаре кула никак не е случайна, 
а е по желание на Мария. Вътре в 
нея е монтирана еолова арфа. Това 
е куха фуниевидна тръба с опънати 
струни. Когато има вятър, от нея се 

разнасят леки и нежни звуци, прида-
вайки още по-голяма тайнственост и 
призрачност.

Строителните работи приключват 
през 1936 г. Само две години след това 
кралицата умира. Последното желание 
на Мария е сърцето й да бъде отнесено 
в нейното любимо място – Двореца в 
Балчик и да бъде положено в параклиса 
„Стела Марис“. Искането нa кралицата 
се сбъдва - нейното сърце е прибрано в 
ковчеже, обковано със скъпоценни ка-
мъни, и оставено в параклиса. По-къс-
но то е върнато в Бран, а след това в 
продължениена 44 години се е съхраня-
ва в Националния исторически музей 
на Румъния в Букурещ.

През ноември 2015 г. - 77 години след 
смъртта на Мария, с тържествена це-
ремония, на която присъстват нейни 
потомци, румънски и чуждестранни ви-
сокопоставени личности, сребърното 
ковчеже със сърцето на кралицата е 
пренесено в замъка „Пелишор „където 
намира вечен покой.

Сняг вали не само на Земята

Ако се озовете на Марс, може да ви се стори дос-
татъчно горещо да си събуете обувките, но все пак 
ще ви се стори, че имате нужда от зимна шапка. Това 
се дължи на факта, че температурата от гърдите 
надолу е 21 градуса, а над тях е 0. Ето защо снегът 
никога не стига до Земята. Там снегът представля-
ва въглероден двуокис.

Най-голямата снежинка

Рекордът за най-голямата снежинка е поставен 
през 1887г. от войници на армията в щата Монта-
на, САЩ. Тя е била 38 см с дебелина от 20 см. Учени-
те казват, че това е напълно възможно, ако снегът 
е бил тежък, мокър и е духало вятър.

„На този свят има мяс-
то за всеки и земята е 
достатъчно богата, за да 
осигури прехрана за всич-
ки.Животът може да бъде 
свободен и красив, но 
ние загубихме пътя... Алч-
ността отрови душите на 
хората, тя изпълни света с 
омраза, накара ни да мар-
шируваме към мизерия и 
кръвопролитие. Израства-
ме бързо, но се затваряме 
в себе си“ Чарли Чаплин, 
един забележителен ак-
тьор. 

Картина от Николай Ни-
нов, Плевен - “Чарли Ча-
плин и Джеки Куган в роля-
та на хлапето“, ням филм от 
1921 г !- масло 65/54 см

ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ:

КЪЩАТА НА КАЛИОПА В РУСЕ - 
ЛЮБОВНОТО ГНЕЗДО НА МИДХАТ ПАША 

И НЕМСКАТА МУ МЕТРЕСА
За да гарантира побе-
дата на своята любима, 
управителят на Дунав-
ския вилает дори наре-
дил да заредят пушки-
те на останалите дами 
с халосни патрони, а 
стрелец трябвало да 
улучи гълъбите вместо 
Калиопа. Къщата се 
превърнала в гнездо 
на влюбените, но ско-

ро след като Мидхат 
паша напуснал града, 
дамата на сърцето му 
била намерена удуше-
на, защото отказала 
да стане любовница 
на следващия валия. 
Верен ли е градският 

разказ за забранената 
любов, остава загадка. 
Противоречия съпът-
стват цялата история, 
казват историците. 
Сигурно е само, че по-
строената през 1864 г. 
къща вълнува и до днес 
всеки посетител. В нея 
се е помещавало кон-
сулството на Прусия, 
а след Освобождение-

то постройката става 
собственост на богатия 
русенски търговец Сте-
фан Камбуров - участ-
ник в комитета за при-
емане на Българската 
екзархия в Цариград. 
По негова покана през 
1886 г. от Букурещ в 
Русе идва австрийски-
ят живописец Шарл 
Шаусберг, който изо-
графисва стените и та-
ваните на втория етаж, 
както е било модерно 
по това време.

„АРТЕФАКТИ и 
СТАРИ СНИМКИ“

СЪР АНТЪНИ ХОПКИНС НА 84!
„Остарявайки, ще разбереш, че просто ис-

каш да ридаеш. Дори не и заради болка или 
мъка. А заради величието на живота. Мисля, 
че във всеки от нас се крие дете. Аз, на-
пример, имам своя детска снимка в теле-
фона си. На нея съм малко момче, което се 
разхожда по плажа. Поглеждам го и казвам: 
Справихме се, хлапе.“
                     Сър Антъни Хопкинс

Чарли Чаплин - 
(06.04.1889 - 
25 декември 1977)


