
 
 

   

      

Моят любим певец 

 

       Музиката е част от самите нас. Тя е наш спътник и ние 

не можем без нея. Чрез нея ние изразяваме чувствата, 

настронието и емоциите си. 

Обичам да слушам различни стилове музика, но любимият 

ми жанр е фънк.  

 

 



 
 

Въпреки това имам любим български изпълнител, който не 

пее този жанр. Това е Орлин Павлов. 

 

 

Зная, че родителите му са оперни певци. Сигурно от тях е 

наследил тази дарба и любовта към  музиката. 

Прочетох, че Орлин Павлов е бил вокал на група „Каффе“. 

След това вече е започнал самостоятелна кариера.  

 

Той е много симпатичен, весел, лъчезарен човек. 



 
 

Участвал е в много предавания като ВИП Брадър, Dancing 

stars, даже и двете ги е спечелил. Взима участие и в „Като 

две капки вода“. 

 
Орлин Павлов като „Рики Мартин“ 

 

Наскоро го гледах в „Черешката на тортата“, където ме 

впечатли с представянето си, с ястията, които приготви и с 

апетита си. 

Любимата ми песен е „Още малко“. Тя е много весела, 

динамична, игрива и често си я пея. 

 

 



 
 

Например, когато съм у дома и правя нещо, аз си я пускам 

и си я тананикам. 

Песента ми харесва, защото ми допада мелодията, както и 

текста. 

Други песни на Орлин Павлов са „Живи легенди“, 

„Секунда“, „Виж к‘во става“, „С едно крило“. 

Моят любим певец се изявява и на джаз сцената, което 

доказва, че един човек не е длъжен да пее или слуша само 

един тип музика. 

 

 

И аз като него обичам различни жанрове. 

Орлин Павлов е много истински и е пример за младите 

хора. Чаровната му усмивка не слиза от лицето му и така 

заявладява публиката. Неговият талант съчетан с неговата 

същност го правят неповторим и уникален певец. 

С нетърпение ще очаквам новите му песни. 



 
 

              Реших да пиша за български певец, защото трябва 

да ценим нашата музика и нашите страхотни талантливи 

певци. 
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