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IN MEMORIAM
Народната артистка 
Стоянка Мутафова

Звездите нямат възраст

В това се убедихме всички, 
които посетихме „Палави-
те вдовици”, с автор Азис 
Несим и режисьор Нико-
лай Атанасов – Шуши, 
който отгоре на това е и 
великолепен актьор. Заед-
но с другите деца на дре-
вногръцкия комедиограф 
Аристофан  /450-385 г.пр.
Хр/ Стоянка Мутафова и 
Златина Дончева изливаха 
кофа след кофа огромно 
количество хумор и са-
тира в препълнената зала 
на ч-ще „П.Хилендарски 
1870”Балчик, в навечери-
ето на националния праз-
ник 3 март 2013 г.
А нашата баба Цоцолана 
/”Патиланско царство”/ е 
пресъздала над 40 героини 
само в Сатиричния театър, 
роли в емблематични за 
киното ни филми и много-
бройни телевизионни
програми и серийни фил-
ми, в които участва и днес 
на 91 години. Това е само 
част от биографията на 
Баба Гицка /”Големанов”/, 
с която е обиколила света 
и я е играла над 400 пъти 
– родената на 2.02.1922 г. 
първа рожба на Екатерина 
Джансъзова и Константин 
Мутафов.
Тази вечер тя представи с 
театър „Българан” геро-
инята Сиен и постоянно 
припадаше трогателно . И 
този път, тя,„генералската 

вдовица”, ни заплени със 
своето впечатляващо и 
незабравимо сценично 
присъствие, с остроумни 
реплики в монолога и ди-
алога, кашляйки еро-
тично. Дори легна тем-
пераментно на пода на 
сцената, озъртайки се на-
около хитро и ловко като 
лисица. Оживя пред очите 
ни отново с ламбадата, 
която тя изтанцува с про-
фесионализъм и ни прове-
де най-хубавата Аристо-
фанова терапия. Всички 
станахме свидетели, ръко-
пляскайки радостно, кога-
то накрая застана на един 
крак пред възторжената 
публика. Само дето не 
направи мост и шпагат, 
за ужас на песимистите и 
голяма радост за нас, оп-
тимистите. Това са само 
част от неповторимите 
и актьорски превъплъ-
щения , които тя щедро 
раздава на публиката, без 
остатък. Всичко това е 
придружено с физическа 
привлекателност, изобре-
тателност и духовна кра-
сота на жена, която не се 
блазни от популярността.
Знаете ли какво споделя с 
нас в книгата „Стихийно 
бедствие”,  с автор дъще-
ря ѝ Мария Грубешлиева: 
„Гледат ме, спират ме, за-
дават ми въпроси. Всич-
ки сме хора.Усмихвам се, 

отговарям, отминавам…
Явно и аз притежавам та-
кава някаква сила, за която 
мога да благодаря един-
ствено на природата.”
Хуморът и сатирата – 
брат и сестра в изкуство-
то, изчистват нравите и 
благоразумно премахват 
ограниченията в живота, 
показвайки ни силата на 
свободата в творческия 
дух. На практика Стоянка 
Мутафова, макар и през 
смях,ни казва закодирано, 
че всички пеем за свобо-
да, но много малко от нас 
пеят свободни.
Нейната дарба живее в 
инстинкта ѝ на предразпо-
лагане към нейното изку-
ство, а чрез ху
мора ни разкрива и много 
опасни истини, от които 
трябва да се предпазим 
навреме. Може би това е 
само част от нейния ман-
талитет – смеейки се да 
спаси нас и света.
В това представление има-
ше богата режисьорска 
мисъл, която ни показа, 
че голямото и истинско-
то творчество на Стоянка 
Мутафова е невероятно 
живо. Благодарни сме на 
този талант на артистката, 
зареден с лъчезарно вдъх-
новение, който ни показва 
своята житейска и ду-
ховна мъдрост. Кога тази 
жена се зарежда с енер-

гия, как се съсредоточава 
и тръгва към образа, който 
трябва да пресъздаде? По 
какъв начин прониква в 
неговата същност? Може 
ли това да е съкровената ѝ 
тайна? Аз не зная. Защото 
навсякъде тя се раздава 
до край, смятайки всеки 
финал като знак за нова 
начало.
Преди спектакъла разго-
варяхме на чешки език и 
установихме, че сме били 
съграждани, но по различ-
но време, в Златна Прага, 
дори съседи, тя е била във 
„Флора”, а аз в „Жижков”. 
В края на представление-
то, след продължителните 
аплодисменти на публи-
ката,
актрисата сподели с нас 
впечатленията си от на-
шия град, съобщавайки на 
всички ни, че под 
белите скали на Балчик 
сякаш е била в рая. Дори 
уточни любимия си стил 
на плуване – бруст.
Как да не пожелаеш сто-
летие на такава жена, 
на народната артистка 
Стоянка Мутафова, но-
сителка на три високо 
правителствени ордени 
на България, наградата 
„П.Хилендарски” и „Ас-
кеер” за цялостно твор-
чество. 
                 
               Георги ЙОВЧЕВ

Народната артистка Стоянка Мутафова и поетът-журналист Георги Йовчев 
споделят на чешки език спомени от Златна Прага.        Фото: Маруся КОСТОВА

Балчик се бори за Кибела
Община Балчик настоява да 
й бъдат предоставени правата 
за стопанисване на храма на 
Великата майка на боговете 
Кибела, който бе открит при 
аварийни разкопки преди по-
вече от десетилетие. За пред-
приетата стъпка съобщи на 
БТА директорът на Историче-
ския музей в Балчик Радости-
на Енчева.
 Античната сграда, която може 
да се смята за най-добре за-
пазеният елинистичен храм 
в света, е публична държав-
на собственост. Кметът на 
Балчик Николай Ангелов е 
поискал в писмо до Минис-
терството на културата, ако на 
общината не бъдат предоста-

вени правата за управление на 
археологическия обект за срок 
от десет години, да бъде пред-
приета процедура по отчуж-
даване на частния имот, върху 
който е разположен храмът.
 Паметникът на културата се 
руши – ако при откриването 
на духовния център камъкът 
беше бял, сякаш храмът току-
що бе граден, вече е потъмнял, 
поясни директорът на музея. 
Радостина Енчева добави, че 
се очаква експертиза, възло-
жена от Министерството на 
културата, за състоянието на 
храма и за щетите, които пона-
сят близките жилищни сгради.
 Най-ценните находки, от-

крити в обекта – сред тях 
храмовата статуя на Кибела, 
глава на бог Хелиос върху 
фриз-архитрав от III век преди 
Христа, поставен на фасадата 
на храма, повече от двайсет 
посветителски надписа, са 
реставрирани с подкрепата на 
Американския научен център 
в София и са част от експози-
цията на музея.
 Храмът на Кибела, строен 
през 280-260 година преди 
Христа и действал близо 700 
години, е толкова добре запа-
зен, защото е бил затрупан със 
земна маса вероятно при земе-
тресение в древния Дионисо-
полис, припомнят от музея.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП
/събиране на оферти с обява

Обект на поръчката: ,,Предоставяне на застрахователни услуги за нуж-
дите на Община Балчик’’

Номер обществена поръчка в АОП:  За въпроси и допълнителна 
информация:  Милен Йорданов – юрист, телефон 0579 71036

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, 
респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември“ № 6, Об-
щинска администрация - гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 0579 71046.
Информация съгласно чл. 36а от Закон за обществените поръчки

1. информацията, свързана с проведени пазар-
ни консултации -

2. всички решения, обявления и покани, свър-
зани с откриването, възлагането, изпълнението и 
прекратяването на обществените поръчки

-

3. документациите за обществени поръчки, с 
изключение на случаите на чл. 32, ал. 3 и 4

3 4 6 
kB

2 0 1 9 - 1 2 - 0 2 
18:35

4. разясненията, предоставени от възложители-
те във връзка с обществените поръчки -

5. протоколите и окончателните доклади на 
комисиите за провеждане на процедурите -

6. договорите за обществени поръчки и рамко-
вите споразумения, включително приложенията 
към тях

-

7. договорите за подизпълнение -
8. допълнителните споразумения за изменения 

на договорите за обществени поръчки и рамко-
вите споразумения

-

9. обявите за събиране на оферти и пока-
ните до определени лица, както и информа-
ция за възлагането по този ред
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2 0 1 9 - 1 2 - 0 2 
16:10

10. информация при производство по 
обжалване -

11. становищата на Агенцията по общест-
вени поръчки във връзка с осъществявания 
от нея предварителен контрол

-

12. лица предоставящи информацията по 
чл. 36а

Милен Йорданов – 
0579 71036

Цар Симеон Велики е поръчал 
и наложил кирилицата

При посещението ми в Исто-
рическия музей на Червения 
площад в Москва през 1975 г. 
прочетох: „Говорят, что бра-
тя Кирил и Мефодий создали 
славянский алфавит. Это не-
правда. У нас словяне писали 
до того на берёзовы корах“.
Акад. Лихачов в по-ново вре-
ме промени много мнението 
на руснаците по този въпрос. 
В Русия вече честват Кирил и 
Методий като славянски прос-
ветители. Но руският народ не 
е наясно по въпроса, и както 
чуваме и четем, и днес се го-
вори, че азбуката била дошла 
от македонските земи или от 
Византия. Каква е истината?
Преславският събор през 893 
г, ръководен от Св. Цар Борис 
(Kняз Борис-Михаил), взема 
следните решения:
1. Княз Владимир да бъде 
детрониран и на престола да 
се възкачи брат му Симеон. 
Във връзка с това е приета 
промяна в принципа на унас-
ледяване на княжеската власт, 
съгласно който владетелят 
може да бъде наследен от своя 
брат. Дотогава единствено 
първият син е бил приемник 
на престола.Промяната е отра-
зена от Йоан Екзарх в неговия 
„Шестоднев“.
2. Столицата на България да 
бъде преместена от Плиска в 
Преслав.
3. Византийското духовенство 
в страната да бъде заменено с 
български клирици.
4. Българският език да замени 
гръцкия в богослужението. С 
това той става официален език 
в българската държава.

Светите братя Кирил и Ме-
тодий са създали глаголицата 
и на глаголица са превели от 
гръцки на българо-славински 
главнитебогослужебни книги. 
Тази азбука – глаголицата, е 
била осветена в Рим от тога-
вашния папа. Именно с бого-
служебни книги на глаголица 
започва изпълнението на точка 
четвърта на Преславския съ-
бор.
Велико е делото на св. св. 
Кирил и Методий и на тях 
дължим първата азбука на 
българите славини (славяни е 
понятие от 16-ти век, създаде-
но в Русия), фактически осно-
ваваща се на старобългарския 
език.
 Що се отнася до кирилицата, 
тя е формирана в началото на 
10-ти век и е наложена, веро-
ятно поръчана, от цар Симеон 
Велики. Един продължителен 
период от царуването си той 
се стреми и се обявява за цар 
(василевс) на българи и гърци. 
Византия е понятие от 16-ти 
век. Тогава тя се е наричала 
Източна Римска империя, а 
населението – ромеи. Този 
период е, когато тронът в Кон-
стантинопол е наследен от ма-
лолетно момче – Константин 
VII Багренородни и управлява 
като регент майка му Зоя. Това 
продължава докато властта 
се поема през 920 г. от Роман 
Лакапин. По въпроса за тези 
претенции на цар Симеон има 
цяла негова преписка с Кон-
стантинополския патриарх 
Николай I Мистик.
Симеон поръчва и въвежда ки-
рилицата, включваща всички 

букви на гръцката азбука - 24 
на брой, плюс 14 букви – ру-
ноподобни знаци, означаващи 
съгласните и гласните, които 
гърците нямат – б, з, ж, ц, ч, ш 
и др. Назоваваме „Ъ“  ерголям, 
защото това е прабългарското 
„Р“. С тези руноподобни зна-
ци изобилстват надписите в 
Плиска и в българския скален 
манастир до село Мурфатлар 
в Северна Добруджа, който е 
от 10 век.Така че кирилицата е 
дело на Великия цар Симеон – 
основател и творец на Златния 
век. 
Мнозина доказват, че Симеон 
е Черноризец Храбър. Още 
през 1824 г. руският изследо-
вател Константин Калайдович 
изтъква, че Симеон е авторът 
на „ За буквите“. Неотдавна 
проф. Казимир Попконстан-
тинов от Великотърновския 
университет представи по 
БНТ убедителни аргументи - в 
онези години няма между бъл-
гарските черноризци човек с 
познанията на цар Симеон по 
древна история, които проли-
чават в „За буквите“. Проф. 
Попконстантинов намира бли-
зост между авторския стил в „ 
За буквите“ със стила в някои 
писма на цар Симеон до Кон-
стантинополския патриарх. 
Ролята на св. Климент Охрид-
ски в създаването на кирили-
цата е вероятна, но недоказана.
И така кирилицата е поръча-
на и наложена в държавата и 
църквата от цар Симеон Вели-
ки. С това  той увенчава Злат-
ния век и донася слава на Бъл-
гария във вековете завинаги.
          Акад.Ангел ГЪЛЪБОВ

Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”

Магистърска програма 
„Управление на луксозното хотелиерство” 

Множеството платени стажове във Франция, с които студентите самофинансират 
образованието си. 
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