
журналисти да могат 

да представят и 

споделят  сво ите 

творби и да създават 

творчески контакти. 

По този начин да 

п о п у л я р и з и р а т 

добрите новини, да 

р а з в ив а т  с в о я т а 

г р а ж д а н с к а 

ангажираност, да 

отстояват своите 

позиции. Конкурсът 

п р о в о к и р а 

участниците  да 

отразяват теми и 

пр обле ми ,  ко ито 

вълнуват младите 

хора и развива 

интереса им към 

т в о р ч е с к а , 

изследователска и 

с ъ б и р а т е л с к а 

дейност. 

.Журито в състав- Живка 

Кахайова,  Зорница 

С е м е р д ж и е в а , 

Станимира Димова и 

Желязко Динев с голямо 

внимание разгледаха и 

о це н и ха  т вор би т е , 

според статута  

На стр.2 

При голям интерес  от 

различни ученически 

клубове и формации, 

з а н и м а в а щ и  с 

журналистика, приключи 

Първия  национале н 

ученически конкурс за 

ж у р н а л и с т и к а  „ Г е о 

Милев”-Стара Загора-

2019 година, организиран 

от Община Стара Загора и 

Център за подкрепа на 

личностното разитие.  В 

него участие взеха  115 

деца и младежи на 

възраст 6- 12 клас, които 

изпратиха  220 творби в 

р а з л и ч н и 

журналистически жанрове 

от  20 населени места на 

България.  

Първият национален 

ученически конкурс 

„Гео Милев” имаше за 

ц е л  д а  п о к а ж е 

развитието на таланта 

и  т в о р ч е с к о т о 

в ъ о б р а ж е н и е  в 

младежите, да утвърди 

о б щ о ч о в е ш к и т е 

ценности-родолюбие, 

човечност, доброта, 

взаимно уважение, 

патриотизъм, етническа 

т о л е р а н т н о с т , 

отговорност, а младите 

Приключи Първият национален ученически 

конкурс за журналистика  

“Гео Милев” 2019г 

Носител на специална награда на Община Разград от Националния ученически журналистически 

конкурс “Григор Попов” 2018г; двукратен носител на първа награда от Националния ученически 

журналистически конкурс “Григор Попов”-2016,2017г. Награда на Рио, Разград . 

Второ място от Националния журналистически конкурс “Стоян Михайловски”, Русе-2015 

година 

 

След финалната вечер на награждаването– млади 

журналисти от Стара Загора, Пловдив, Бяла 

Слатина и Петрич 

  

Скъпи приятели, 

посвещаваме 

този брой на 

всички наградени 

материали от 

Първия 

национален 

ученически 

конкурс за 

журналистика 

“Гео Милев”-

2019г. – Стара 

Загора 

За вас, лауреати, 

вашите 

приятели и 

почитатели! 

 

Екипът на 

“Свободна зона” 

Брой специален 



1 – ва възрастова група- от 6-7 
клас и 2-ра възрастова група- 8-
12 клас в следните раздели: 
Информационни; художествено-
публицистични и аналитични.  
Раздел Информационни 
1 възрастова група 6-7 клас 
1 награда - Даниел Петров-клуб 
„Слово” – ЦПЛР - ЦУТНТ – гр. 
Разград 
Спортен репортаж 
„Лудогорец” се издъни и в дома 
срещу „Ботев „ Пловдив 
2. награда-Елица Щилянова-2 
ОУ „П.Р. Славейков”- Стара 
Загора 
Статия- Бял тигър събира очите 
в зоопарка на Стара Загора 
3. награда -Елеонора Добрева-
СУ „Н“ Й. Вапцаров” – гр. 
Петрич 
коментари  
Поощрителна-Мартина Пеева- 
клуб ‘Репортери”- ЦПЛР- ЦУТНТ
-гр.Разград 
Интервю 
Жаклин Таракчи: Не мога без 
музика 
 

2 възрастова група-8-12 клас 
1 . К а т р и н а  Д и м о в а - к л у б 
„Медийно студио” ЦПЛР-ОДК –
гр Кърджали 
И н т е р в ю -  П а д е н и е т о  и 
спасението на една хероинова 
наркоманка 
2.Кирилка Гогушева-СУ „Н. Й. 

Вапцаров” – гр. Петрич 
Репортаж -  Бедността не е 
порок 
3.Добромира Миткова - Частна 
профилирана гимназия по 
инженеринг – гр. Варна 
Интервю: Интересното по пътя 
на мечтите 
Поощрителни: 
1.Стефани Барутова - клуб 
„Млад журналист” ЦПЛР- гр. 
Стара Загора 
Интервю- Ралица Ганчева: 
Щастието е много простичко 
2.Енея Георгиева - ПМПГ „Св. 
Климент  Охридски”  – гр . 
Монтана 
Интервю-Влади Въргала: Да 
направиш избор е най-тежкото 
бреме 
 Раздел Аналитични 
1 възрастова група 
1.Анатея Георгиева-ПГХТТ- гр. 
Пловдив 
2.Елеонора Добрева-СУ „Н.Й. 
Вапцаров”-гр. Петрич 
3.Елисавета Добрева -клуб 
„Медийно студио” ЦПЛР-ОДК  
Кърджали 
Поощрителна 
Стела Попова -  СУ „Н 
Вапцаров” – гр. Хаджидимово 
2 възрастова група-8-12 клас 
1.Иван Жунтовски - СУ „Иван 
Вазов” –гр.Плевен 
Коментар - Патриоти по 
български 
2.Недялка Стоичкова- СУ 

„Проф. Н. Маринова” -гр. 
Търговище 
Статия- Правилният избор 
3.Виолета Антонова -. С У 
„Иван Вазов”- гр. Плевен 
Статия- Изберете българското 
Поощрителна 
1.Маргарит Тасков - ПГО 
„Елисавета Багряна” - гр. Бяла 
Слатина 
Статия - Ранните бракове сред 
ромската общност 
 

Х у д о ж е с т в е н о -
публицистични 
1 възрастова група- 
1 . О м а р  М у с т а ф а - к л у б 
„Родолюбчета”  ЦПЛР - гр . 
Велинград 
Очерк - Писаната булка 
2.Стела  Попова -СУ „Н. 
Вапцаров”- гр Хаджидимово 
Очерк - Животът в българското 
село 
3.Даниел Петров - клуб 
„Слово”- ЦПЛР- ЦУТНТ- гр. 
Разград 
Очерк - Моето родно село 
Садина 
Поощрителна 
Никол Бояджиева - ОУ „Св. 
Кирил и Методий”- гр. Варна 
интервю 
2 възрастова група 
1.Ангелина Ганчозова - ПГХТТ- 
гр.Пловдив 
Очерк - Толкова хубава 
бъркотия е животът 
2.Стоил Узунов - Проф. 
Гимназия по индустриални 
технологии, мениджмънт и 
туризъм-гр.Панагюрище 
Есе -  Пътеводител на 
некорумпирания гражданин 
3.Емма Лилова-СУ” Иван 
Вазов”-гр. Вършец 
Интервю - Цветана Горкиева: 
При актьора границата между 
професионален и личен живот 
е мит 
Поощрителна 
Ангелина  Чапкънова- СУ „Н. 
Вапцаров”-гр. Хаджидимово 
Есе - Моята кариера-мечта или 
реалност 
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В раздел издания на хартиен 
нос ит е л  уч ас т ие  вз еха 
единадесет екипа, като най-
добре се представи „ВаЗ буки 
веди”-СУ „Иван Вазов „ гр. 
Плевен, следван от „Клио” - 
клуб „Клио” - ПГХТТ- гр. 
Пловдив. Трета награда бе 
спечелена от В-к „Приятели 
плюс”- ОДК Кърджали и 
поощрение за В-к „Находки” - 
ЦПЛР- ОДК гр. Варна. 
 При електронните издания 
класацията е: Първо място за В
-к „Вапцаровски глас” СУ 
„Никола Вапцаров“ от клуб 
„Журналисти в действие“ – гр. 
Хаджидимово и второ за В-к 
Профили - СУ „Константин 
Преславски- гр. Варна 

 

Приз за „Добрата новина” 
получи Християна Тасева СУ 
„Ив. Вазов” – гр. Плевен 
Интервю - Рая: Книгата е 
портал към милиони светове.  
Специална награда за участник 
от Стара Загора беше връчена 
на екипа на 2 ОУ „П.Р. 
Славейков”, който взе най-
дейно и успешно участие в 
конкурса. 
Къща музей „Гео Милев” също 

се присъедини към наградния 

фонд и  връчи своята 

с п е ц и а л н а  н а г р а д а  н а 

Маргарит Данаилов Тасков от 

Бяла Слатина.  

В много стилна и приятна 

а т м о с ф е р а  п р о т е ч е  и 

финалната вечер на конкурса, 

когато бяха връчени наградите. 

На нея присъстваха млади 

журналисти от Стара Загора, 

Пловдив, Петрич и Бяла 

Слатина, които пропътуваха 

стотици километри, за да успеят 

да дойдат и да си вземат 

отличията. На церемонията по 

награждаването  младите 

журналисти намериха не само 

приятни емоции, а и нови 

приятели, обещаха си да се 

виждат отново, да си гостуват и 

обменят опит в писането на 

журналистически материали. 

Приключи Първият национален 

к о н к у р с  з а  у ч е н и ч е с к а 

журналистка “Гео Милев”. 

 

Екип на “Свободна зона” 
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Днес „Лудогорец“ игра на 

стадион „Лудогорец Арена“ първия 

си домакински мач от пролетния 

дял на първенството в Първа 

професионална лига. Атмосферата 

на стадиона и времето са приятни 

за игра. 

Очакванията са големи 

след не особено доброто 

представяне на отбора в първия 

мач срещу отбора от дъното на 

таблицата „Верея“. Изненада беше 

загубата, шокът беше голям, но 

този мач е в историята и в 

статистиката. 

През първото полувреме 

домакините продължиха с 

колебливата си игра  и „Лудогорец“ 

изигра доста слабо първо 

полувреме. Все пак имаха един 

чудесен шанс за гол , но Вандерсон 

като по чудо не уцели вратата. 

"Орлите" стигнаха само до 

1:1 в първото си домакинство за 

годината срещу Ботев (Пловдив) от 

22-ия кръг на първенството. През 

втората част „Лудогорец“ вдигна 

оборотите, което даде мигновено 

резултат. Джоди Лукоки изведе 

зелените  напред  в 47-ата минута. 

Голът вдъхна увереност на 

домакините, които заиграха по-

добре, но направиха няколко 

пропуска, които в крайна сметка се 

оказаха фатални. 

Само за кратко обаче трая 

радостта на шампионите. Антонио 

Вутов бе точен в 68-ата минута и 

донесе първа точка на "канарчетата" 

в Разград от дълго време насам. 

"Жълто-черните" никога не са 

побеждавали шампионите в Разград, 

като тази тенденция не бе 

променена и днес. 

Следващият кръг 

„Лудогорец“ гостува на „Черно море“. 

Отбор, който създава доста ядове на 

орлите и немалко пъти е бил 

победител.  Дано не стане и този 

път. 

Макар отборът да е в серия 

от 19 поредни мача без загуба, 

никога досега не са тръгвали толкова 

слабо през пролетния дял в 

шампионата. Освен това те 

разполагат с най-силното нападение 

с 43 отбелязани гола до момента. 

Тимът остава лидер с 53 точки за 

сега, въпреки петото равенство за 

сезона.  

Според треньора на 

„Лудогорец“ Антони Здравков: 

Нямам обяснение защо 

изпускаме толкова положения и 

точки, но пък според голмайстора 

на гостите Вутов: Затруднихме 

„Лудогорец“ със себераздаване. 

Само играта им ще 

покаже дали „Лудогорец“ 

заслужават 8-мата титла. 

Първа професионална лига, 22 

кръг:  

ЛУДОГОРЕЦ - БОТЕВ 

(ПЛОВДИВ) 1:1 

1:0 Лукоки (47)  

1:1 Вутов (68) 

ЛУДОГОРЕЦ: Пламен Илиев, 

Сисиньо, Козмин Моци, Рафаел 

Фостър, Антон Недялков, Яцек 

Горалски, Лукас Саша /Абел 

Анисе/, Марселиньо,  Джоди 

Лукоки, Вандерсон, Клаудиу 

Кешерю/66 Якуб Шверчок/ 

БОТЕВ (ПД): Даниел Кайзер, 

Джонатан Перейра, Димитър 

Пиргов, Кристиан Димитров, 

Еберт Кардосо, Радослав 

Терзиев, Васил Шопов/57 Атанас 

Зехиров/, Лъчезар Балтанов, 

Тодор Неделев, Антон 

Карачанаков/ Феребори Доре/, 

Антонио Вутов 

Стадион: „Лудогорец Арена“, 

Разград 

Съдия: Станислав Тодоров 

 

Даниел Пламенов 
Петров – 11 г., VI кл. 

Клуб „Слово“ – ЦПЛР – 
ЦУТНТ 

Разград  

Първа награда 

„Лудогорец“ се издъни и у дома срещу 
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Е д и н с т в е н и я т  в 

България бял тигър вече 

обитава зоопарка в Стара 

Загора. Той е и най-голямата 

атракция за посетителите от 

последните дни на 2018 година. 

Белият тигър е красиво, 

тихо и мощно създание. Среща се 

изключително рядко в природата. 

Едва 1% от новородените са бели, 

но без камуфлажните оранжеви и 

черни ивици тигърът става силно 

забележим и не може да разчита 

на най-голямото си преимущество 

в лова – изненадващата атака. В 

природата продължителност на 

живота им е много кратка и не 

достигат полова зрялост, обречени 

н а  г л а д н а  с м ъ р т .  Т а к а 

зоологическите градини са 

единственото място, където могат 

да оцелеят. 

Широко разпространени 

са заблудите, че белият тигър е 

всъщност сибирски или че става 

въпрос за екземпляри албиноси. 

Всъщност бялата кожа е резултат 

от генетичната мутация SLC45A2, 

причиняваща състояние, наречено 

лусизъм. Проявява се само при 

бенгалските и никога при сибирски 

тигри.  

Бели т е  ти гри  са  с 

невероятно красива гъста, мека 

бяла козина и  сини очи. 

Приказната им снежна осанка ги 

прави извънредно популярни и 

много хора ги намират за най-

красивите животни на планетата. 

Белият тигър е най-големият и най

-редкият член на семейство котки. 

Той е най-голямата котка в света и 

тежи повече от 300 кг. 

Новата придобивка на зоопарка 

пристига от Словакия и е на стойност 

6000 евро. Все още не е уточнено 

дали старозагорският зоопарк ще 

плати за ценната си придобивка, или 

ще получи белия тигър под формата 

на размножителен заем, каквато е 

ч е с т о  п р а к т и к а т а  м е ж д у 

зоологическите градини. Пристига 

заедно с двегодишна бенгалска 

тигрица. С тях тигрите в зоопарка 

стават общо четири – две женски и 

два мъжки. Eкзотичен красавец, 

обаче, е още много млад, едва на 

две години, а в полова зрелост 

навлиза след четвъртата. Чувства се 

добре в новия си дом и радва деца и 

възрастни, дошли в зоокъта. 

В т о р а т а  в  с т р а н а т а 

зоологическа  градина,  след 

Софийската, вече шест десетилетия 

е място за общуване, отмора, 

з а б а в л е н и е  и  н а с л а д а  н а 

старозагорци и гостите на града. На 

1-ви април 2019 г. се навършват 62 

год ин и  от  ос нова ва н ето  ѝ . 

Скулптурата на борещи се мечета, 

поставена срещу входа, показва 

особеното място на мечките в 

историята на зоопарка. Именно 

две мечета поставят началото на 

колекцията от обитатели през 

далечната 1957 година. Оттогава е и 

т р а д и ц и я т а  с  у с п е ш н о т о 

развъждането на кафяви мечки.  

Зоопаркът на Стара Загора 

заема площ от 70 дка в живописна 

местност на територията на парк 

„Митрополит Методий Кусев”. В него 

се отглеждат около 400 екземпляра 

о т  п р и б л и з и т е л н о  80  в и д а 

бозайници, птици и земноводни. 

Могат да се видят животни от почти 

всички континенти: Европа – кафява 

мечка, благороден елен, сърна, рис, 

вълк, лисица, Азия – тигри, як, 

Северна Америка – енот, Южна 

Америка – ягуар, лама, Африка – 

лъв, щраус и Австралия – ему, 

папагали. 

През последните години 

приходите на зоопарка са между 180 

000 и 190 000 лв. годишно, което 

образно казано, означава, че всеки 

жител на Стара Загора, поне веднъж 

е гостувал. 

Продължава на стр.6 
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Директорът на Зоопарка 

доц. д-р Радослав Михайлов не 

с к р и  з а д о в о л с т в о т о  и 

благодарността си към Общината, 

която не само осигурява всичко 

необходимо за обитателите на 

едно от най-любимите места на 

старозагорци и гости, но дава 

възможност за закупуване и на 

нови видове. От Общината в Стара 

Загора съобщиха, че се разработва 

проект за превръщането на 

градския зоопарк в модерна 

европейска атракция. 

От 2014 г. зоологическата 

градина в Стара Загора има статут 

на спасителен център по смисъла 

на Конвенцията за търговия със 

застрашени видове от CITES. Сред 

приоритетите на Община Стара 

Загора за 2019 г. е реновирането и 

модернизирането на Зоопарка. 

Това включва обновяване на 

съоръженията или подменяне на 

остарелите, разширяване на някои 

обиталища, организиране на 

образователен център и др. 

Проектът е минал успешно през 

Експертен съвет и е на фаза 

финансиране. Очаква се това лято 

да се изпълнят ремонтните 

дейности. 

Експертите казват, че на 

дивите тигри остават не повече от 

20 години, ако унищожението 

продължава със същия темп. Дали 

вниманието, което белите тигри 

получават, не е начина да се 

п о с т а в и  н а  д н е в е н  р е д 

чезнещата красота на дивите 

видове от нашата планета? 

С п о ре д  к и т а йс ки т е 

вярвания белият тигър е 

закрилник на мястото, където 

живее. Смята се, че защитава 

стопанина си от неприятности, 

предпазва от негативни енергии 

и бедствия. С тази поличба бе 

посрещната новата 2019 г. 

 

Елица Ленкова Щилиянова, VI 

"б" клас 

Второ основно училище „Петко 

Р. Славейков“ - Стара Загора 

Второ място 

2018 година. Майката на 
Жаклин Таракчи е от Разград. 
Жаклин живее и учи в София в 
Езикова гимназия с английски 
и испански език „Меридиан 22“ 
 
Какво мислиш за Разград? 
Идваш ли тук често? 
Да, идвам си често тук. Всяко лято 
почти и през ваканциите. И се 
чувствам добре този град, защото 
въздухът е чист и защото имам 
приятели и компании, с които 
излизам. Различават ли се 
хората от Разград с тези от 
София и ако да, то по какво? 
Не, не се различават, защото 
човекът навсякъде си е човек и 
всеки човек си е индивидуален за 
себе си и има различен характер. 
Даже сигурно си гледала в You-
Tube различни видове хора, така 
че навсякъде ги има, навсякъде се 
срещат. 
Как се запали по музиката? 
Всъщност първоначално видях 
една реклама за пеещи деца за 

Жаклин Таракчи - момиче, което 
никога няма да забравя! Още 
като я видях, усетих 
положителната енергия, която 
излъчва. Тя е добра, нежна и 
скромна. Нека Ви запозная с 
нея. През 2016 година тя 
участва в ,,България търси 
талант” на дванайсетгодишна 
възраст, като Жаки получи 
златен бутон от Михаела 
Филева. От предаването 
направиха изненада на младата 
изпълнителка да отиде на 
концерт на Лара Фабиан в 
Румъния и среща с нея. Жаклин 
се класира трета в реалити 
формата. По-късно тя участва в 
друго предаване ,, Pinkove zvez-
dice” което се излъчва в 
Сърбия. Преборва се с 5000 
деца и достига до 
полуфиналите на предаването. 
Жаклин пя на финала на 
връчването на шампионската 
купа по фубол на „Лудогорец“ за 

 

Жаклин Таракчи: „Не мога без музика. Без нея животът ми би 

бил сив и скучен.“ 
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 един конкурс, състезание, което  
излъчват по телевизията. И мама 
ме пита ,,Искаш ли да се 
запишеш?“. Честно казано, да 
този момент не бях ходила на 
никакви уроци, не бях се 
занимавала с пеене, така да се 
нарече ,,професионално“. 
Учителката ми по балет ни насочи 
към една нейна позната, която 
преподава уроци. Ходихме на 
няколко урока при нея, научих две
-три песнички и на три урока и 
така отидох на първия си конкурс. 
Там спечелих трета награда и бях 
много доволна. А на десет урока 
отидох на въпросното състезание 
или реалити шоу, на което 
видяхме рекламата. Не 
продължих, но беше много добър 
старт според мен, тъй като 
започнах от голямата сцена и бях 
много доволна от факта. После се 
видях с една моя приятелка, която 
ме насочи към друга учителка – 
Искра Милкова. И до ден днешен 
си работим с нея по нови песни, 
правим си кавъри и се 
забавляваме. 



Всъщност как записваш кавърите – 
предварително на микрофон и 
после със заснемане на видеото, 
или си пееш на живо пред 
камерата? 
Слагаме камерата пред мен, пускаме 
музиката и пея. Всичко е на живо. 
Относно в новия ми канал сега, в 
който има два клипа, не съм си 
записвала гласа и да го регулирам по 
някакъв начин, защото искам хората 
да ме чувстват възможно най-близко 
по тази начин и да пея за тях от 
сърце – да не е поправяно. Не че 
имам против звукозаписните студис и 
записите, обаче те са според мен за 
по-специални случаи. 
Когато участва в ,,България търси 
талант“, изпълни песен на френски 
език. Пееш на английски. А  имаш 
ли любими български 
изпълнители и харесваш ли 
българската музика?  
Изключително много харесвам 
българската музика и естествено, че 
имам любими певци. Любо Киров ми 
е много любим певец, Михаела 
Филева, Мария Илиева и още 
безброй много. Просто тези хора, 
които се стараят, и тези хора, които 
имат енергията и силата да правят 
нова, модерна или хубава песен, аз 
ги харесвам. 
След участието ти в ,,България 
търси талант‘‘  загуби ли приятели 
или си спечели нови? 
И двете. Не бих казала, че съм 
загубила приятели, защото всъщност 
тези хора, които съм загубила са се 
правели на приятели, и не бих 
казала, че съм изгубила приятелства. 
Напротив, създадох си нови, 

естествено, а за тези хора, които 
решиха да ми разсърдят или да 
изревнуват – това си е техен 
проблем. Те да си гледат напред, а 
аз ще си гледам моето бъдеще. 
Какви качества според теб трябва 
да притежава някой, за да бъде 
истински приятел? 
Най-вече за да бъде истински 
приятел трябва да бъде себе си, за 
да може да намери подходящия  
човек, с който да си споделят, да 
бъдат заедно, защото ако се 
стараеш да бъдеш някой друг, 
човекът, който е срещу теб, ще си 
направи грешни впечатления за теб 
и грешни изводи. Следователно 
трябва да бъдеш истински и искрен, 
пък на когото си му скучен, да си 
намери друг приятел. Всеки може да 
си намери приятели. 
Опиши с една дума какво е за теб 
музиката! 
Това, което ще кажа няма да бъде 
една дума, а ще бъдат няколко. Ще 
бъде по-скоро изречение. Не мога 
без музика! Това е главната ми 
мисъл, защото всеки ден, както и 
чуваш сега в момента, около нас 
звучи музика. Без музика животът би 
бил сив, студен, скучен, защото 
когато си натъжен, пускаш си някоя 
весела музика и веднага се 
развеселяваш и забравяш за 
проблемите в рамките на три минути. 
Просто музиката те прави щастлив, 
поне мен специално. 
Как се почувства, когато се 
срещна с Лара Фабиан? 
Почувствах се наистина чудесно, 
защото се видях с моя идол. Тя 
прави такава музика, че да докосва 

сърцата и да се пренасяш на 
друго място.  
А каква професия те влече в 
момента? 
Mоже би клоня към право, тъй 
като харесвам да си отстоявам 
позицията и позицията на доброто 
и ми харесва да има правда, ако 
ме разбираш. Музиката ще ми е 
хоби. 
Приемаш ли чалгата? 
Възхищавам се на хората, които 
умеят да изпяват тези извивки, но 
това не е моето нещо, ако мога да 
го кажа.  
Ако имаше имаше право на 
едно желание, каквото и да е, 
какво ще бъде то? 
Аз всичко, което съм искала, съм 
го постигнала или са ми 
помогнали да го постигна. Може 
би всички да са щастливи и да 
няма такива завистници. 
Какъв съвет ще дадеш на 
хората, за да са щастливи? 
За да са щастливи най-вече 
трябва да си го заложат като цел. 
Това е най-важното и да не 
мислят най-лошото. Напротив, да 
се стараят да мислят все по-
хубави и хубави неща и да не са 
черногледи.  
А какво пожелаваш на своите 
връсници? 
На всички желая най-вече щастие 
и да следват мечтите си.  

 

Мартина Пеева – 15г, 8 кл. 
 Клуб „Репортери“, 

ЦПЛР – ЦУТНТ;  
Поощрителна награда 
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      Весела Тотева – срещнах се с 

нея  в Общински детски комплекс -

Кърджали по повод представяне 

на нейната книга „Падение и 

спасение. Изповедта на една 

хероинова наркоманка“.  Вечерта 

прочетох книгата на един дъх и 

останах поразена от искреността 

н а  с п о д е л е н а та  и с то р и я , 

разказана прямо, без заобикалки и 

излишни предисловия.  

„Проблемът с наркотиците се е 

превърнал в епидемия сред 

младите хора в България” – 

споделя тя и разказва личната си 

история и зловещата борба, която 

в о д и  с  н а р к о ти ч н а та  с и 

зависимост.  

     „Това, което правя – книгата и 

срещите се превърна в мисия за 

мен” - казва Весела осъзнавайки, 

че има много хора, които се лутат 

в капана на зависимостите и не 

могат да намерят изхода. Сега ще 

Ви срещна с една жена успяла да 

мине през ада и да запази 

усмивката си – това е точно тя- 

журналистката Весела Тотева, 

която за съжаление вече не е 

между нас, но остави своето 

силно послание към  младите 

хора: 

    Весела, започваш своята книга 

с изречението "Търсенето на 

щастието е взело повече жертви, 

отколкото можете да  си 

представите". В този смисъл 

какво в твоето ежедневие като 

тийнейджър те накара да търсиш 

щастие извън родния дом и 

семейство ? 

      Н е с ъ г л а с и е то ,  б ун тъ т , 

неодобрението на всичко, което 

ме заобикаляше. Не харесвах 

живота си в къщи, в училище, в 

държавата. Бях прекалено будна 

и  л ю б о п и т н а   и  

действителността, която ме 

заобикаляше по никакъв начин 

не ме задоволяваше. Липсваше 

ми близостта и любовта, която 

да ме кара да съм истински 

близка с родителите си. Те 

изобщо не бяха от „моята 

порода” и не ме разбираха. Така 

си мислех тогава, но всъщност 

изобщо не е било така.  

Кога беше първата ти среща с 

наркотиците? 

Когато бях на 21, а  дъщеря ми 

беше на 3. Зарибиха ме по „най-

бълъшкия начин”,  „като по 

учебник”. Ако има учебник как да 

зарибя дете, то ще пише точно 

така. Ходех при една моя 

п р и я т е л к а ,  к о я т о  б е ш е 

сервитьорка. Там станахме 

компания с така наречените 

„магураждии”. Говорехме си и 

въртяхме една цигара. Не питах 

каква е. И един ден, аз се 

събудих със силни болки в 

цялото тяло. Помислих, че съм 

н а с ти н а л а .  О ти д о х  п р и 

приятелката си. Отново въртяха 

цигарата. Предложиха ми, но аз 

отказах, защото мислех, че съм 

болна. Казаха  ми, че ще ми 

мине, ако си дръпна от цигарата. 

Така разбрах, че съм в 

абстиненция. В този ден дилъра 

ми обяви, че това е било хероин 

и вече ще го купувам от него. 

Всеки човек може да се 

подлъже по този начин. Казах на 

мъжа с който живеех, но той се 

уплаши и аз се озовах на 

улицата с дъщеря ми. Наложи се 

да живея на квартира и да 

работя като сервитьорка. Дори 

се наложи да мажа ръцете си с 

фон дьо тен, за да не личат 

белезите и да не ме уволнят.  

Задавала ли си си въпроса защо 

така се е случило? 

Аз съм била винаги много силен 

човек, справяла съм се с 

различни неща и в различни 

ситуации. За мен това е зъл дух. 

Аз вярвам в духовния свят. 

Това е зъл дух, който влиза в 

теб. Ти заживяваш с него и не 

можеш да избягаш. Когато 

тръгнеш да бягаш, той те 

намира. Много е страшно, не те 

пускат да си свободен. 

Опиши ни  Жълтото чудовище - 

злия дух на наркотика и животът 

ти с него ? 

 М р а к ,  б е з п о м о щ н о с т , 

безнадеждност, безверие…  
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Живееш в робство, прикован в 

лапите на един демон, който 

обичаш и мразиш едновременно.  

Неспособността да избягаш, 

невъзможността да си 

свободен е най-страшното 

нещо, което може да се случи 

на човек - казвам го от личен 

опит. Никога не допускайте 

наркотика до себе си, защото 

той ви завладява и ви прави 

свой роб, прави с вас каквото 

си поиска и вие сте безсилни 

да му се противопоставите, 

става ваш господар. Губите 

свободата си и живота си! 

Какво е това което, според 

теб кара доста млади  хора 

да вземат наркотици? А 

какво накара теб самата ?  

Не знам какво кара хората да 

взимат наркотици. Може би 

болката…Болката, за всеки е 

различна…Болка от липса на 

любов, от отхвърляне, от 

неразбиране, от разбито сърце. 

Другата причина е 

любопитство, липса на страх и 

информация. Също и 

огромната  липса на ценности и 

морални устои днес. Търсене 

на нещо, което и ти не знаеш 

какво е…и което се оказва 

всъщност илюзия,  лъжа и в 

крайна сметка загуба на 

свобода, личен живот и смърт. 

Много съм мислела и според 

мен всичко се свежда до два 

основни въпроса: „Защо 

започваш?” и „Защо не можеш 

да спреш?”. Като журналист 

дълго съм търсила отговори, но 

неуспешно. Аз не знам защо 

спрях, но знам как. Метадонът и 

вярата ли в Бог ми помогнаха? 

Вече бях стигнала до дъното, 

когато ме приеха в метадонова 

програма. Метадонът беше 

средството по пътя на 

спасението. Много беше тежко, 

но въпреки всичко днес съм 

човека, който съм. С помощта 

на родителите си, на 

семейството ми - те много ме 

подкрепяха и ми даваха сили.  

Изход има дори в безизходния 

ад на пагубната страст към 

наркотиците, но е много, много 

труден и трябва да си силен и 

да искаш спасението и да 

обичаш истински живота, за да 

успееш..„Защото надежда 

винаги има…“, когато вярваш в 

нея и в любовта. Завърших 

журналистика. Днес  имам син 

на 9 години, голяма дъщеря и 

професия, които обичам.  

 

Как реагираш сега, ако някой 

ти сподели че  взема дрога? 

Какъв е твоят начин да му 

помогнеш ?  

Приканвам го да споделя, карам 

го да повярва, че може да 

справи.  

Била си и от двете страни, 

имаш и дете гледни точки - на 

млад недоволен човек, 

намерил спасение в наркотика 

и на родител. Как според теб 

трябва да се отнасят 

родителите и учителите със 

съвременните деца, за да се 

избегне този проблем? 

С любов и разбиране. 

Родителите трябва да са 

информирани, трябва да знаят 

симптомите на употребяващите 

наркотици, трябва да са 

отворени и да знаят срещу какво 

се изправят. 

 

Изпитах възхищение от нейната 

история и личност. Тя ни учи, че 

каквото и да става никога не 

трябва да губим вярата си в 

семейството, в нас самите и 

стремежа си към свобода. 

 

         Катрина  Веселинова 

Димова, 16 г.    Клуб „Медийно 

студио” при ЦПЛР- ОДК –

Кърджали  

 

Първа награда 
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Докато не видиш реалността с очите си, не 
вярваш в нея.  
Аз я видях в очите на многото нуждаещи се 
възрастни хора, които зарадвахме с пакети с 
храна за Коледните празници.  
Усмивките им бяха най-истинските, емоциите 
им неподправени, очите им грееха, а често дори 
б я х а  п ъ л н и  с ъ с  с ъ л з и .  

Да нямаш, не е срамно. И те някога са имали, 
съдбата просто не е благосклонна сега, децата 
им са далече, пенсията не стига, а реалността е 
сурова. Но въпреки това, те ни посрещаха с 
бонбони, плодове и най-ценното, отворени 
сърца за помощ.  
Малки схлупени къщички в села,  забравени от 

света, обезлюдени, студени, далечни. Човек не 

би предположил, че в тях живее някой. Е силно 

казано живот. Хората там не живеят, а  

съществуват и може би тайно се надяват всичко 

по-скоро да приключи. 

Това е баба Катерина, тя живее в града, но пак е 

сама, децата са някъде далече, в чужбина. 

Отвори ни с широка усмивка, очите и светеха, 

радост от това, че някой се е погрижил нейните 

празници да бъдат малко по-уютни, да има какво 

да сложи на трапезата си. Почерпи ни с 

шоколад, може би последния останал в къщата и 

Когато нямаш много, но си готов да дадеш, това 

е велико, човешко. Каза ни, че който прави добро, 

н и к о г а  

няма да бъде нещастен. Тя е щастлива, ние 

също. 

 
Баба Мария беше много изненадана от нашето 
посещение, има проблеми със слуха и и беше 
доста трудно да ни чуе, за да дойде да ни отвори. 
Живее в града, на централна улица, но къщата и 
е от едно време, двора е като на село, част от 
покрива се руши. Тихо ни попита дали й носим 
само храна или има и някакви финансови 
средства. Със сълзи в очите ни обясни, че от все 
сърце е благодарна за продуктите, но наскоро е 
починал сина и и нямат пари за помен…   
Те живеят в тази стаичка, тухлена, студена… И 

двете са болни, трудно стават от леглата си, 

затова и всичко около тях е обградено от 

продукти. Ако не са там това означава те да стоят 

гладни, защото не могат сами да си ги вземат. От 

време на време ги посещава  съседа им, който 

носи хляб и им помага с приготвянето на храната. 

Една на друга трудно биха могли да си помогнат, 

защото и двете не могат, но както казаха те: 

„Слава богу, поне сме заедно, самотата би ни 

довършила”… 
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Дядо Йордан  с едното си око е напълно сляп, а с 

другото вижда съвсем малко. Къщата му е 

твърде силно казано къща… Няма прозорци, 

през покрива влиза вода, а общата фасада бавно 

се руши.  Бедността наднича от всеки ъгъл, 

облечен с всичките си дрехи, той някак се опитва 

да не усеща студа, защото печка няма. Но вътре 

в сърцето му е много по-топло, посрещна ни и ни 

изпрати с усмивка, а дори не можа да ни види… 

Баба Донка живее сама в едно отдалечено от 

града село. Има шест деца, рядко я посещават. 

Каза ни, че всички работят, някои са в по-

големите градове, други в чужбина. Със 

скромната си пенсия си купува само най-

необходимото, понякога до селото не достига 

хляб и преживява със зеленчуците от малката и 

градинка. „Не се сърдя на децата, всеки си поема 

по пътя, на мене и толкова ми стига”- една майка 

отгледала шест деца… Шест деца, не могат да 

помагат на едничката си майка… 

Сблъсък със много съдби, бедност, тъга, болести, 
самота. За да видим този свят не ни е нужна лупа, 
трябва само да погледнем малко по-далеч от себе 
си. Тях ги има, в съседната къща, на другата улица, 
в онези села около града ни. Това са нашите баби 
и дядовци, отгледали ни, а сега останали съвсем 
сами.  
Бедността не е порок… 
Самотата не продължава завинаги… 
Тъгата се лекува… 
За да бъде живота им малко по-добър не е нужно 
много.  
Загриженост, внимание, усмивка. 
 Мъничко, но стига… 

 

Кирилка Петрова Гогушева 
град Петрич 

СУ”Никола Йонков Вапцаров” 
11 клас 

 

Втора награда 
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Тодор Митков е един от малкото 
с м е л и  б ъ л г а р и ,  и м а л 
възможността и решителност да 
преплава Атлантическия океан с 
ветроходна яхта в двете посоки 
Европа-Централна Америка-
Европа. Интересът и любовта му 
към морето оформя посоката в 
която се развива. И трите му 
образования са свързани с 
морската култура и дело, заедно 
с част от спортовете, които 
практикува. Във връзка с това 
смело и рисково плаване, г-н 
Тодор Митков любезно прие 
поканата ми за интервю. 
       - Разкажете ни какъв 
човек е Тодор Митков? На 
колко години бяхте когато 
преплавахте Атлантическия 
океан ? 
       - Смятам, че съм човек с 
борбен характер, творчески 
креативен и високо ценя 
човешките добродетели и 
ценности. Обичам много морето. 
То е моя живот, професия, сила. 
Бях на 26г. и имах години опит 
във ветроходството. Една от 
мечтите ми беше да преплавам 
Атлантическия океан. Вложих 
много труд и обстоятелствата ми 
позволиха тя се осъществи. 
        -  Как се постигат 
мечтите? Колко е важно те 
д а  с а  а м б и ц и о з н и  и 
вълнуващи? 
        -  Мечтите са прекрасни. Но, 
трябва внимателно да се 
подбират и преценяват. Ако 
желаеш нещо много силно, 
трябва да запретнеш ръкави и да 
действаш, дори пред теб да има 
7м. вълни. Защото интересното е 
по пътя, по който вървим към 
мечтите си! 
        - Вие сбъднахте мечтата 
си! Разкажете каква беше 
подготовката преди самото 
плаване. 
        - Преди да се предприеме 
толкова важно и рисково 
плаване ,  преподготовката 
изисква много внимание, лични 
качества и умения. При мен това 
е натрупания ветроходен опит на 
отличната школа в яхт клуб „Кап. 
Г. Георгиев“ – гр. Варна, в 
множеството състезания и 

плавания в страната, в Черно 
море,  Средиземно море, 
крайбрежни плаван ия  в 
Атлантическия океан. Много 
ценни са разговорите и срещите 
ми с ветроходци от България и 
от чужбина, правили такива 
плавания и техния споделен 
опит. От изключителна важност 
е ветроходната яхта да бъде 
технически изправна, добре 
подготвена и оборудвана за 
дългото и рисково плаване в 
океана. 
       -  Как планирахте и се 
подготвихте за това 
голямо приключение? 
       -  През лятото на 2010г. 
план ирах м е  та ка  силно 
желаното от всички ветроходци 
по цял свят презатлантическо 
плаване. Осъществихме го през 
ноември месец в двучленен 
екипаж, с мой приятел. С него 
имаме дългогодишен опит и 
преплавани хиляди морски 
мили заедно при различни 
метеорологични условия. Това 
ни направи добър екип. 
Въпреки, приключението, което 
вярвахме, че ни очаква, 
гледахме на целта си много 
професионално и отговорно. 
Защото и за двама ни, това 
беше първо пресичане на 

Атлантика. Основна цел беше 
да се сведе риска до минимум 
и безаварийно пристигане на 
отсрещния бряг. Тествахме 
изправността на лодката, 
физическата и психическа 
устойчивост на двучленния ни 
екипаж в продължителен 
седемдневен преход без 
спиране, от остров Малта до 
Гибралтар. По средата на 
което попаднахме в сурови 
метеорологични условия. 
Това, за нас беше добър 
съветник за сериозното ни 
предстоящо плаване. 
         -   К о г а  и  к а к 
о с ъ щ е с т в и х т е 
плаването? 

         - По безопасно време за 

пресичане на Атлантическия 

океан са месеците октомври-

ноември-декември, посока 

Европа – Централна Америка 

(Карибски острови), съответно 

подходящо време за връщане 

т.е. Централна Америка – 

Европа са месеците април – 

май. За пресичането на 

Атлантика, посока Европа – 

Ц е н т р а л н а  А м е р и к а , 

отплавахме от Гибралтар и се 

насочихме към  

Интересното по пътя на 

мечтите 
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Канарските острови (около 700 

морски мили). Спряхме на о-в 

Гран Канария в пристанището 

Лас Палмас. То е удобно за 

бункероване на гориво, храна, 

прясна вода. Часове след като 

тръгнахме пак  на път , 

попаднахме в изключително 

трудни атмосферни условия, 

неподходящи за плаване, 

различни от показателите на 

метеорологичната прогноза, в 

която не беше отразено 

тенденциозно засилване 

скоростта на вятъра.При което 

решихме да щадим лодката и 

силите си. Поради опасенията 

ни за възможността от 

у р а г а н н и  в е т р о в е  в 

следващите дни, изчакахме на 

о-в Тенерифе отминаването на 

неблагоприятния атмосферен 

фронт.  

Отплаването и следващите дни 

преминаваха в дискусии за 

настройката на часовете за 

вахта и сън, особено като се 

имаше в предвид , че сме само 

двама човека на яхтата. 

Обсъждахме и стратегията по 

и з б о р а  н а  м а р ш р у т а , 

заобикаляйки огромната зона 

на безветрие, в която могат да 

попа дна т  в етр оходците , 

решили да поемат директен 

курс от Канарските към 

Карибските  острови. 

       -  Колко може да е опасно 
безветрието в океана ? 
       -  Това би могло да бъде 
много сериозно изпитание с 
неизвестна продължителност. 
Човек може да изпадне в 
ч ув с т в о  н а  о т ч а я н о с т , 
нервност, които могат да 
доведат до напрежение между 
екипажа и вземане на 
погрешни  решения.  
       -  Явно океана диктува 
своите правила, а как 
постъпихте вие ? 
 В средата на океана неможеш 
да се бавиш с вземането на 
решения, нито да изчакваш по-

благоприятни условия. За да се 
избегне безветрието, трябваше 
да се включим в  така 
нареченият път на пасатите 
(попътни постоянни ветрове), 
активни в и около 15,14 паралел 
по това време на годината. 
Именно чрез тях е възможно 
преминаването на атлантика, 
поради факта, че е невъзможно 
пренасянето на гориво за целия 
преход. Понеже основната 
движеща сила на ветроходната 
яхта са платната. Слязохме още 
700  м или  на  юго запад 
п р и б л и ж а в а й к и  с е  к ъ м 
Екватора. Минавайки на около 
300 мили западно от островната 
държава Кабо Верде. Тя е 
възможност за яхтсмените да 
заредят гориво и провизии. Там 
ние не спряхме, вземайки 
решение, че ще се справим с 
натрупаната умора и налично 
гориво. И в следствие появата 
на дълго очакваните пасати, 
продължихме пътуването си 
още около 1800 мили по 
директен курс на запад до 
пристигането на о-в Санта 
Лусия, част от групата на 
м а лкит е  Ан т или   сре д 
Карибските острови. 
         -  Кои бяха най-
в ъ з д е й с т в а щ и т е  В и 
спомени и преживявания ? 
         - Красотата  и изненадата 
ми от пъстрия, активен и 
загадъчен океански свят - 
различни видове риби, косатки, 
многобройни ята от птици в 
средата на океана, костенурки, 
фантастичните летящи риби 
прелитайки десетки метри ниско 
над сините вълни, а вечер 
привлечени от навигационните 
светлини на лодката ни, често 
се удряха в платната или се 
к а ч в а х а  н а  п а л у б а т а . 
Ж и в о п и с н а  к а р т и н а , 
надхвърляше очакванията ми. 
За мен беше вдъхновяващо и 
как изглеждат островите на 
Карибите. Приказни лагуни и 
брегове, изумрудени кристални 
води, слънчеви бели плажове, и 
гъсти гори, множество природни 
и  и с т о р и ч е с к и 
забележителности. Синхронът и 

разбирателството  на нашият екип 
допринасяше да се се справим с 
непредвидените и  сложни 
ситуации, както на отиване, та ка и 
на връщането ни към Европа.   
         Но, една от случките, която 
определено не се случва на всеки, 
е по пътя ни обратно към Европа. 
На около 300 мили след Азорските 
острови и приблизително 600 
мили до Континента, вечерно 
време нашата лодка под пълни 
платна среща с висока скорост с 
кила си тялото на спящ кит. 
Сблъсъкът ,който ни хвърли в 
ужас, поради факта, че лодката 
рязко намали скоростта си до нула 
и от инерцията си, носа на 
лодката се потопи, дотолкова да 
загребе вода с палубата си. След 
което лодката бързо се върна в 
хоризонталното си положение 
спрямо водата,а вятърът който 
духаше от към левия ни борд 
бързо приведе в движение нашата 
спасителна крепост в океана. 
Въпреки уплахата ни бързо 
възвърнахме самообладанието 
си. Единият стартира двигателя, а 
другия влезе бързо в лодката, за 
да потвърди конструктивната й и 
техническа изправност. 
    С л е д  т о в а  д ъ л г о 
размишлявахме върху случката и 
от последвали разговори с други 
опитни специалисти  разбирахме, 
че не всички яхти остават здрави 
след подобен инцидент. 
      -   Благодаря Ви г -н 
Митков,че ни разказахте за 
това вълнуващо приключение! 
Желаем Ви успешни плавания, 
удобен вятър и винаги девет 
фута под кила! 
     -   Благодаря Ви и аз! 
Следвайте смело мечтите си, 
защото интересното е по пътя по 
който вървим към тях! 
 
 
 
                                            Добромира 

Християнова Миткова -15г.                                                                   
Гр.Варна Частна Проф.Гимназия 

по Инженеринг,                                                            
Технологии и Компютърни Науки-

8клас 
 

Трето място 
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Какво Ви вдъхновява да пишете? 

Хората, чувствата и емоции са най-

голямото ми вдъхновение. 

В първата Ви стихосбирка ‘’Този 

път, за да ме чуеш ще мълча”, кой 

всъщност Ви чува? 

Много хора ме чуха тогава и ми 

казаха, че все едно описах техните 

чувства. Това си мисля, че е напълно 

нормално, защото един автор като 

пише не описва само неговите 

чувства, а и на другите хора, защото 

ние сме по еднакви отколкото си 

мислим. Чувствата и емоциите са ни 

еднакви. Всеки изпитва болка от 

любовта, всеки изпива страх.  Всеки 

автор пише за истинските неща в 

живота и все ще има някой, който да 

го чуе и разбере. 

Насочена ли е към определен 

човек? 

Не, самата стихосбирка не е 

насочена към определен човек, със 

сигурност. По скоро на хората, на 

които съм повлияла най-много - на 

тях съм посветила повечето стихове. 

Голяма част от тях са от мои лични 

преживявания и отношенията ми с 

дадени хора. 

Ако говорим за новата Ви книга, 

за Вас какво е щастието? 

Щастието е нещо много простичко, 

като това да се прибереш при дадени 

хора, да нямаш нужда от нищо 

повече, а не постоянно да се 

чувстваш неудовлетворен и 

постоянно да искаш нещо, което 

нямаш. Когато си доволен от това, 

което имаш и се радваш, това е 

щастието. С него можеш да 

постигнеш много, но не и без него. 

Обичате ли да пътувате и коя е 

любима Ви дестинация, която 

искате да посетите? 

Да, обичам, даже наскоро пътувах 

повече. От местата, които съм 

посетила Лондон ми е много 

любим, а също така и Париж. 

Искам да посетя Испания. 

Пътуването не е най-голямата ми 

страст, не съм като някои хора, да 

не могат без него, аз мога и без да 

пътувам. 

Какво чувство Ви носят срещите 

с нови хора? 

Срещите с нови хора ми носят само 

позитивна енергия. Те са най-

голямото ми вдъхновение да пиша. 

Особено хората, които са 

постигнали много повече от мен, 

тези хора ми дават чувството, че 

всичко е възможно. С такива хора 

трябва да общуваме, а не с такива, 

които постоянно се оплакват. 

Защото едните ни дърпат надолу, а 

другите не, така че по добре да 

изберем тези, които не го правят. 

Имате ли любим писател, който 

Ви вдъхновява и кой е той? 

За никой не е тайна, че Радослав 

Гизгинджиев ми е голям любимец 

и много му се възхищавам. От 

българските автори той  ми е 

любим. Но има и още много 

български автори, които 

препоръчвам  да четете, например 

Тея Денолюбова, Богдан Русев те 

бяха много известни по едно време, 

пишат вълшебно. 

А като чужд автор? 

Напоследък чета само класики -

Айн Ранд започнах да чета 

миналата година, макар и да имам 

книгите и от 10 години, но сега 

стигнах до тях. Всички нейни 

книги си заслужават да бъдат 

прочетени, за мен тя е гений. 

Според Вас, в българската 

образователна система трябва 

ли да се включват други 

иновативни автори? 

Според мен, със сигурност 

трябва да се включват български 

съвременни автори. Аз се 

досещам за много млади хора, 

които четат българска 

литература, която е много преди 

тяхното време, а в къщи те четат 

млади български автори. Да не се 

изоставят старите български 

автори, да има баланс между 

старото и новото. 

 Казвате, че вярвате в 

приказки, случват ли Ви се 

такива? 

Винаги съм вярвала в 

приказките, вярвам в това, че 

винаги всичко завършва с добър 

край. Както Ед Шийрън каза 

веднъж: „Краят винаги е 

щастлив, а ако не е щастлив- 

значи не е краят”. Аз съм 

сигурна, че човек винаги стига 

до щастливия край, ако разбира 

се иска. 

  

Какво Ви прави щастлива, 

освен писането и прекарването 

на време с близките хора? 

Работата ме прави много 

щастлива. Аз никога не съм 

спирала да работя, защото си 

мисля, че ако спра да работя това 

ще ме направи непълноценна. За 

мен винаги трябва да има баланс 

между рационалното и 

емоционалното. Аз нямам 

способността да си почивам, 

имам нуждата да правя нещо, да 

действам. Не обичам да губя 

време. Обичам да съм 

продуктивна и да не 

бездействам. 
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Преди колко време се зароди 

любовта Ви към литературата? 

От много малка. Аз можех да чета 

още преди да започна да ходя на 

училище. Ние в къщи имахме 

огромна библиотека и това за мен 

беше най-интересното нещо. 

Спомням си като малка, когато 

някой път се разстроя, майка ми 

даваше една книга и аз веднага се 

успокоявах. 

Литературата ли Ви беше 

любим предмет? 

Честно казано, не знам дали ми е 

била любим предмет. Като 

тийнейджър човек взима най- 

важните си решения, чудят се на 

къде да поемат и аз самата си 

сменях доста често мненията с 

какво искам да се занимавам. В 

училище най-малко се разгърна 

любовта ми към литературата, 

понеже ти се налага да четеш 

задължителни писания. Да, чела 

съм много хубави задължителни 

писания, но факта, че те 

задължават да четеш точно това, е 

отблъскващ. Аз съм си инат и 

когато някой ми каже, че трябва да 

направя нещо, по-скоро няма да го 

направя. 

Кое е любимото Ви ваше 

стихотворение? 

То не е едно. „Приказка” много ми 

харесва, също така и „За Георги”, 

много са повечето съм ги писала с 

голяма емоция и ми е много трудно 

да избирам. 

Сега щастлива ли сте? 

Да! Аз не бих написала книгата, 

ако не бях щастлива. 

Била ли сте някога нещастна, 

когато сте работила над някое 

произведение? 

Да естествено. Аз съм много 

емоционална, понякога съм 

щастлива, а понякога тъжна и 

винаги пиша за това. Някои от 

произведенията ми са породени от 

болка и в това няма нищо лошо. Аз 

смятам, че ако човек не е 

емоционален, няма да е човек. Според 

мен, около 99 процента от хората 

просто живеят и работят работа, в 

която не са щастливи, а този 1 

процент, който остава са тези, които 

искат да променят нещо, с което да 

намерят щастието. 

Вашето обкръжение от този 1 

процент ли е или от останалите? 

Определено от този 1 процент. Ние се 

опитваме все повече да се откъсваме 

от хора, които постоянно гледат 

новинарския блок и не спират да се 

оплакват. Както всички, казват човек 

става такъв, каквито са приятелите 

му. Един човек е точно 

характеристика на своите приятели. 

  

Стефани Барутова 17 г. 

Клуб „Млад журналист” при ЦПЛР 

Стара Загора 

 Поощрителна награда 
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Приемаме, че животът е 

сложен и изисква от нас често да 

сменяме ролите си. Медиите ни 

заливат с информация за „успели 

хора“, които са пример за всички нас. 

Провокират ни с ужасяващи случаи 

на насилие, при които някои са 

загубили човешкия си облик. 

Страшно и потискащо е внушението, 

че лъжата е печеливша, а честността 

не си струва. Но въпреки това, 

продължаваме да вярваме, че 

съществуват хора, за които истината 

е по-значима от временни роли. Тази 

истина, която съществува въпреки 

фалшивите новини и лъскавите 

реклами с лъжливи герои.Тя ни е 

нужна като антидот, заглушаващ 

манипулативни лъжи и фалш. 

Истината, която ни помага да бъдем 

Човеци.  

Зная история, която не е 

споделена по националния ефир, но 

е разтърсващо поучителна. В нея 

човешката природа представя 

силата си чрез избор, който може да 

промени не само един живот, но 

може да ни вдъхне човечност.... 

Ужасна случка, накарала десетки да 

преминат през страх и надежда. 

Денят бе 20 юли 2016г. - 

Илинден. Поверието за този ден 

приписва на морето правото да 

вземе най- много жертви. Това не 

ни спря да отидем със семейството 

ми на брега на морето. Аз и брат 

ми се заехме да майсторим 

пясъчен замък – голям,  красив и 

със ров около него. Наблизо 

играеха деца, част от лагер на деца 

без родители. Ръководителките им 

ги наблюдаваха с търпелива ласка. 

Слънцето препичаше, морето 

измамно и тихо синееше. Човек, 

носещ казан с варена царевица 

викаше подканящо и чакаше 

купувачи. Лениво течеше времето. 

Никой не дръзваше да влезе в 

морето. Може би суеверието, а 

вероятно и червените флагове на 

спасителните постове спираха 

желаещите.Спасителите бяха 

нащрек, а морето излъчваше 

спокойствие. Солената вода леко 

се плискаше в пясъчната ивица....... 

може би търпеливо чакаше своята 

жертва.  

Наближаваше 17 часа. 

Спасителите се раздвижиха – 

работното им време приключваше 

и бе време да поемат към домовете 

си.  Не разбрах веднага какво 

става, но усетих  реакциите на 

хората край мен. Някой бе дръзнал 

да влезе в подвеждащо 

спокойното море. Две деца от 

лагера наблизо се бяха откъснали 

от погледа на госпожата, 

отговаряща зя тях. Едното дете 

беше със среден ръст, добре 

загоряло от лъчите на слънцето, а 

другото бе доста по-малко от него 

по възрасти ръст.  

Децата бяха решили, че 

ще навлязат в спокойните води на 

морето. Никой не бе забелязал, че 

са нагазили в плиткото. Хората на 

брега сякаш бяха потънали във 

временна забрава -  приятният 

шум от тихо плискащите се вълни 

бе накарал всеки да потъне в 

своите развлечения. Едни играха 

карти, втори четяха книги, трети 

спяха, а четвърти играеха на 

плажен волейбол. Аз говорех с 

майка ми, когато видях ужаса, 

внезапно изписал сена лицето и. 

Тя за миг скочи и се изправи на 

крака. Обърнах се и видях, че 

всички по плажната ивица ужасено 

гледаха, прикривайки с ръце 

лицата си. Всички следяха двете 

деца  - достигнали до мъртвото 

течение, те вече се носеха от 

вълнението, а водата ги  тласкаше 

към скалите.  
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Майка ми изтича при 

спасителя на близкия пункт. Той, 

обаче, реагира неочаквано и рязко. 

Заяви, че тъй като работното му 

време било вече свършило, няма 

какво да направи.Бяхме шокирани 

от реакцията му. Може би и той бе 

уплашен и така прикриваше страха 

си. Наоколо мнозина искаха да 

помогнеат, но опасенията им  бяха 

по-силни от желанията. Децата 

отиваха все по-навътре. По-

малкото дете вече не издържаше. 

Макар и да бяха далеч, можехме 

да видим ясно сковаващия ги 

страх по лицата. Усещахме 

угасващата им надежда, че някой 

ще им помогне. Всички само 

гледахме, но не дръзвахме да 

влезем във водата, за да 

помогнем..... 

Изведнъж, сякаш от 

нищото, покрай нас премина 

затичан мъж. Това бе човекът с 

царевиците. Той хвърли казана с 

любимия деликатес на пясъка и 

устремен се втурна във водата. 

Единствен той посмя да влезе в 

морето. Заплува с все силакъм 

вече давещите се деца. Когато бе 

на половината разстояние до тях, 

във водата влязоха още двама 

мъже, които бързо поеха в същата 

посока.  

Добре е, когато всичко 

завършва добре. Така се слуги и 

на този Илинден. За щастие, 

децата бяха измъкнати невредими 

от морето, което остана без своята 

жертва. Но белезите от тази 

случка ще останат – за децата и за 

участниците. Събитието не бе 

отразено в националния ефир. а 

може би трябваше. То показва 

истината за човешката природа и за 

нейните неочаквани роли пред 

лицето на опасностите.  Разбираме, 

че да бъдеш спасител не е „работа“ , 

а е призвание и човешка мисия. Уж 

ни „пазят“ полицаи, „спасяват“ ни 

спасители, но това са само 

„официални роли“ и работа срещу 

заплащане... Когато дойде 

опасността, те не са готови да 

поемат риска, който се очаква от тях. 

Така не са в състояние да 

изпълняват и своя дълг. Децата не 

бяха спасени от „спасители“ на 

заплата, а от хора, които приеха 

риска за себе си заради другите. 

Такива хора трябва да бъдат ценени 

– те са нашият човешки капитал, те 

са нашият пример, който ни прави 

общност с ценности. Понякога 

примерът може да бъде продавач на 

царевица, друг път да е просяк като 

дядо Добри – Просякът-светец. 

Делата им доказват силата на онзи 

човешки дух, който извисява и ни 

кара да опитваме да го следваме. 

Приемаме, че животът е 

сложен и изисква от нас често да 

сменяме ролите си. Глупаво е да 

правим делението на „успели“ и 

„неуспели“ хора, изхождайки от 

лъскавите критерии на материалния 

успех. Знаем, че съществуват хора, 

за които временните житейски роли 

са само епизоди, в които 

човечността и благородството 

надделяват. Уверих се в това, когато 

мургавият продавач на царевица 

показа по-голяма доблест от всички 

останали и можа да поведе още 

двама смелчаги в името на 

спасяването на човешки живот. Това 

и пример, който преборва 

фалшивите новини и лъскавите 

реклами с лъжливи герои. Това е 

моя светъл спомен-антидот, който 

ми помага да бъда по-добър човек.. 

 

Автор: Анатея Станимирова 
Георгиева, 11 г  клас  

Професионална гимназия по 
хранителни технологии и 

техника – Пловдив  

 

Първа награда 
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 Планетата Земя е нашия дом. 
Въпреки жесоката й природа, 
непредвидимите и вътрешни сили и 
променлив климат, тя е оазис. Едно 
малко кътче, на което живота е 
възможен .Дори да има други 
подобни планети с живот за нас, 
Земята е най-безценна. 
 А обичаме ли я? Имам предвид 
Земята. Защо питам ли?! Кой се 
отнася по такъв начин към нещо, 
което обича, както хората към 
Земята? Ако държим на планетата, 
тогава защо я замърсяваме, защо 
унищожаваме животинското и 
растителното й царство и защо 
тровим водите й? 
 Знаете  ли, че до средата на XX век 
повечето боклуци са били заравяни 
и оставени да изгният, но днешните 
пластмаси са почти неунищожими за 
природата и се трупат на големи 
купчини, по - голямата част от които 
се изхвърлят в океана. Киселинните 
дъждове вредят и на почвата, и на 
водата. А въздуха?  През декември 
1952 г. над Лондон, Англия, пада 
смог, който се задържа четири дни. В 
последствие умират над 4000 души. 
 Има много кампании по света, които 
се опитват да помогнат на 
планетата. Те обаче не са направили 

първата стъпка, а вече са на 
втората. Каква е първата ли? 
Нашето отношение един към 
друг.Войни,тероризъм,глад...Не 
можем да осъзнаем,че всички, 
колкото различни и специални да 
сме от останалите,ние сме едно. 
Трябва първо да помогнем едни на 
други, за да може заедно да сме по-
силни и да се изправим като една 
могъща и помъдряла сила -
човечеството. Заедно ще успеем да 
поправим щетите нанесени на 
Земята. Има лоши и алчни хора, 
които не могат да се променят,но 
ако се обединим, всички, заедно, 
лесно ще се справим с тях. Всички 
искаме едно бъдеще - по-добро за 
себе си и за близките ни. И тук под 
всички имам предвид всички. Дори 
и неживата природа. Да, точно 
така. Проведен е експеримент, в 
който учен се карал и викал на 
чаша с вода. На друга обаче 
говорел с лъскателство и нежен 
тон. След наблюдение под 
микроскоп се установило, че 
състава на водите от чашите бил 
различен. Дори неживата природа 
иска добро за себе си. 
 Трябва да се обединим. И не само 
ние хората като вид, а всички и 

всичко на планетата, защото 
дори човечеството е само 
фрагмент. Да, може и да сме 
голяма и важна част, но сме 
просто част. Всички и всичко сме 
едно - да го осъзнаем и да го 
сбъднем  - това е ключа към 
спасяването на планетата. 
Дори сам човек може да направи 
нещо по въпроса, като например 
да събира отпадъците си 
разделно, или да спира водата, 
когато си мие зъбите или види 
обществена чешмичка да тече. 
Някои си мислят : "Няма 
значение. Сам нищо няма да 
променя", но грешат. Някой ще 
последва примера му, друг също 
и така ще се получи верига и 
обединение. 
  Има хора, които не искат да 
участват в инициативи като "Да 
почистим България за един ден", 
защото смятат, че не замърсяват. 
Не считам, че не  трябва да се 
интересуваме от това кой е 
виновен и кой не, предвид че 
Земята е в такова кризисно 
положение. Трябва да се грижим 
за планетата, всички, без 
изключение.  
  Трябва да искаме добро не 
само за себе си, но и за всички. 
Може би някой ден ще помогнем 
на планетата, но нека не правим 
като онези  кампании за 
спасяването на природата. Да 
започнем от първата стъпка - 
обединяването ни като вид - един 
силен и решителен вид - 
човешкия вид. А може би, кой 
знае, някой ден може и да 
помогнем на някоя друга 
планета, но нека първо се 
погрижим за нашата. 
 
 

Eлисавета Миркова Добрева - 5 

клас – клуб „ Медийно студио“ 

при ЦПЛР- ОДК – Кърджали    
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     Хаджидимовското 

село Садово е едно от 

малкото български 

села, населено само от 

един етнос – българи. В 

него хората се справят 

заедно с трудностите на 

селския живот. Това е 

една малка затворена 

общност, в която 

според кмета на селото: 

„Няма конфликти – 

преживяваме и лошо, и 

хубаво, и радост, и 

мъка задно.“  

     Как се живее в село Садово 

днес?      

Това е едно малко селце в 

община Хаджидимово, област 

Благоевград. Намира се почти 

на 3-4 км от границата с 

Гърция (ГКПП Илинден – 

Ексохи). Селото замира, а 

голяма част от къщите пустеят 

и се рушат, някои са дори 

ограбени. Почти няма млади 

хора, няма и работа. Много от 

хората казват, че селото не е 

хубаво обаче твърденията им 

не се потвърждават. Това не е 

така. Имат си магазин и 

заведение. Имат и те кметство 

с библиотека, читалище и 

детска площадка. Някак лъха 

топлина и спокойствие от 

ъглите на запазените все още 

кирпичени къщи с онези с 

малка порти, пред които на 

пейка стоят възрастни хора. 

Картина, която може да се 

срещне само в черно-белите 

филми от миналото.  

     Днес тя обаче на места 

придобива пъстри нюанси 

заради младите хора в селото. 

Макар и малко да са, те са 

пред къщите, пред селското 

магазинче, в кафенето, 

откъдето звучи музика. Влизат 

и в читалището, макар и 

рядко. Жителка на селото 

разказва, че в Садово има 

певческа и танцова група (за 

български фолклор). Преди 

години, казват жителите, в 

село Садово е имало повече 

хора, имало училище и детска 

градина. До миналата година 

дори детската градина 

работела, но в селото 

жителите намаляват, 

следователно няма и много 

деца. Заради това в момента, 

освен полусрутеното старо 

училище, и детската градина е 

пуста. Това е доказателство, 

че има млади хора, но 

безработицата все повече ги 

прогонва. 

     По време на обиколката 

срещнах едно 

тринадесетгодишно момиче – 

моя връстница, която с тъга в 

очите сподели: „Жалко е това, 

което се случва! Аз не съм 

била родена, когато казват, че 

в Садово е имало училище, но 

бях в детската градина. На 

всяко легло имаше по едно 

дете, на всяка маса и 

на всяко столче – 

също. Откакто се 

помня винаги е имало 

деца, винаги е имало 

с кой да си поиграя. 

А сега, в момента, 

няма дори 12 деца в 

селото ни, за да може 

детската градина още 

да работи, но с нея 

или без – животът 

продължава.“ 

     Животът по селата 

става все по-труден, 

но въпреки това хората са 

усмихнати и работливи. През 

деня могат да се видят 

всякакви труженици – от хора, 

минаващи с каруци и 

магарета, до такива, които се 

връщат в бащината къща с 

лъскави  и модерни джипове. 

Тук в тези откъснати малки 

селца, каквото е Садово, 

красотата на природата също е 

Божи дар. Застанеш ли на 

хълма отвисоко, пред погледа 

ти ще прелитат лястовички и 

щъркели, ще се простират 

планини и плодородни полета. 

     България е красива страна, 

а малките селца в нея – късче 

от рая.  

 

 

 

Автор: Стела Андонова 

Попова  

Гр. Хаджидимово,  

СУ „Никола Вапцаров“, 6. 

клас 
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Page 19 

Животът в българското село – вчера, днес и утре 



          Всеки има право на избор. 

Така ни казват навсякъде – 

учителите, родителите, медиите. 

Живеем в свободен свят, можеш да 

си такъв, какъвто искаш и сам да 

преценяваш какво да правиш. Никой 

няма право да ти казва нищо, защото 

по този начин нарушава твоите 

права като свободен гражданин. И 

може би това е и причината хората 

да допускат грешки. Ако просто се 

допиташ до някого, ако поискаш 

съвет, можеш да предотвратиш 

много страшни неща, които ще 

наранят и тебе, и другите.   

          Наркотиците са актуална тема 

– винаги и навсякъде. Различни 

специалисти идват в училище, ние 

четем, медиите ни показват, 

родителите ни поучават - колко 

вредни са те и как съсипват живота 

ни, изстисквайки и последната 

капчица от него. Не вярвам някой да 

използва наркотици, за да стане 

зависим, да се буди всяка сутрин с 

мисълта за това, как да намери пари, 

за да си набави поредната доза. 

Казват, че ги опитват от любопитство 

- да разберат какво е усещането, да 

се забавляват и дори да звучи 

странно - да се впишат в групата. А 

после? 

          Живеем в свят, който едва ли 

не рекламира използването на 

наркотици. Киното и телевизията 

ни представят хора, които са на 

купон и решават, че е чудесна 

идея да изпият литър силен 

алкохол, да се напушат и ако това 

не е достатъчно забавно, да 

използват нещо „по-твърдо“. На 

сутринта всички са с лек 

махмурлук, който се оправя с 

малко аспирин и силно кафе. Къде 

е пристрастяването - то е останало 

някъде на заден план и кара 

хората да си мислят, че е съвсем 

нормално да се експериментира от 

време на време.  

          Ние сме децата на новото 

време. Родени сме в бясно 

развиващ се технологичен свят, 

който колкото по-бързо се 

усъвършенства, толкова по-опасен 

става за всички. Но като че ли най-

застрашени са децата и 

младежите. Ние сме толкова 

подвластни на чуждото мнение, че 

сме готови на всичко, за да го 

променим в наша полза. За нас да 

се впишеш в дадена компания е 

точно толкова важно, колкото и да 

имаш добър успех в училище. Но 

дали си струва да полагаме 

толкова много усилия, 

да  рискуваме живота си и 

бъдещето си само за да се 

харесаме на няколко души. Да се 

замислим - ако те наистина ни 

искат за приятели, ще ни приемат 

без условия, защото искат да ни 

опознаят, да създадат връзка с 

нас, която не е подвластна на 

време, място или интереси, а не 

защото ще пушим трева, ще пием 

алкохол и т. н. Да помислим първо 

за себе си.        

          Прочетох изповедта на едно 

момче. То разказва, че в началото 

на лятото приятелите му го 

запознали с едно момиче и, за да 

не се отделя от тях, също 

трябвало да излиза с него и да се 

преструва, че го харесва, което не 

било вярно. Разбрало, че 

момичето не му допада, но не 

разбрало, че то ще промени 

толкова много неща. Девойката 

била тръгнала по една доста крива 

пътека.  Момчето открито казало, 

че няма желание да общува с нея, 

поради което веднага станало 

аутсайдер. Заболяло го много. 

Почувствало се предадено и 

използвано - като вещ, която вече 

не е модерна и трябва да се 

прибере в някой шкаф, за всеки 

случай. Но получило втори шанс, 

за да се докаже като „приятел“. 

Един ден другите му казали, че ще 

се събират да пушат трева и че 

трябвало обезателно да дойде. 

Щяло да бъде супер! Ще се 

напушат и ще си изкарат 

страхотно! Момчето знаело, че ако 

не отиде, ако не пуши с тях, може 

би вече няма да са същите добри 

приятели. Но си помислило, че 

приятелите идват и си отиват. 

Обадило им се и казало, че няма 

да отиде. Решението не било 

лесно. Ти си един, твоята душа е 

една. Твоят живот е един - и ако си 

отиде, на негово място няма да 

дойде друг. Момчето плакало със 

седмици. Било му тежко, че губи 

приятели, защото заедно имали 

толкова хубави моменти. Но не 

съжалявало за взетото 

решение. За него това не било 

начин на забавление. За него 

думата „забава“ имала по-

различен смисъл - да седнеш с 

приятели, да си говорите, да 

играете… За него „забавление“ 

било да ставаш рано и да бягаш с 

приятел в парка, след това да 

играете футбол. Или да се 

разходите в гората, да седнете на 

някоя закътана полянка и да си 

говорите до тъмно.  
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          Когато прочетох изповедта на 

това момче, си помислих, че 

наистина има толкова начини  човек 

да си изкара „готино“. Наркотиците не 

са един от тях! Те доставят на 

организма временна наслада, карат 

те да се чувстваш весел и щастлив, 

на „седмото небе“. Но всичко това е 

само моментно. Когато ефектът на 

наркотика приключи, реалността те 

удря със силен юмрук право в лицето 

и чувството не е никак приятно.            

          Може би някой някъде в 

момента предлага дрога на наивно 

дете. Може би някой някъде в 

момента лъже младеж, че неговата 

дрога е най-хубавата. И те вярват! И 

резултатите са налице - деца умират 

или са в кома, а родителите се 

обвиняват дали не са провокирали 

детето да постъпи по този начин, 

питат се къде са сбъркали. Те не 

знаят, че просто сега така е 

„модерно“. И за да не смята целият 

клас, че единственото забавление на 

тяхното дете е да стои мирно с книга 

в ръка, то решава, че трябва да 

прави каквото и другите правят. 

Мисля, че тук е подходяща мисълта 

„Само мъртвата риба се носи по 

течението“. 

          Всеки има право на избор. Така 

ни казват навсякъде - учителите, 

родителите, медиите. Но никой не ни 

казва кога се нуждаем от помощ и кой 

ще не помогне. Кога трябва да 

направим избора не сами, а с 

помощта на някой друг? И все пак - 

когато сме изправени пред 

решението дали да опитаме 

наркотик, независимо какъв, най-

важното е да се запитаме „Струва ли 

си?“. Заслужава ли си да го 

направим, за да впечатлим някого, 

или за да изпитаме моментно 

удоволствие? И тогава, когато си 

отговорим, ще разберем кои са най-

ценните неща в живота. Важното е да 

имаме търпение и да правим 

правилните избори – да изберем 

свободата, а не дрогата. 

 

Недялка Стоичкова-12 клас 

Второ СУ” Проф.Никола 

Маринов” Търговище 
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Ранните бракове сред 

ромската общност  - 

демографски взрив  в 

България 

Близо 20% от ромските деца отпадат от 

училището, поради ранните бракове  
 

      В последните години се наблюдава масово отпадане на 
ученици от ромски етнос от системата на образованието. 
Въпреки предприетите мерки от МОН броят им се увеличава с 
всяка изминала учебна година.  Причините са няколко като най-
съществена е ранните бракове, които са характерни за една 
голяма част от ромската общност. В следствие на това, 
учениците не посещават редовно училищните занятия, допускат 
много отсъствия и трупат пропуски в знанията си, което води до 
неграмотност. Ранните бракове за голяма част от ромите се е 
превърнало в традиция, която води до абсурдни ситуации като 
деца да раждат деца. Най-младата родилка у нас се появи в края 
на 2009 година - това е 11-годишната ромка Кортеза Желязкова 
от Сливен. В Сливен има "традиции" в това отношения - в 
болницата често може да видите 16-годишни майки, които раждат 
второ и дори трето дете. Обяснението на експертите е в 
специфичния фамилен модел при ромите. Момичетата там ги 
женят веднага след идването на менструацията - родителите им 
бързат да ги "пласират", докато са още девствени. Затова и 
хлапетата не си дават зор в училище, защото знаят, че на 13-14 
години ще почнат да отглеждат деца. 
    Ромите в България са около 800.000 души, а броят на 

малолетните, които раждат от ромски етнос расте с всяка 

изминала година. „Амалипе“ е неправителствена организация, 

която съвместно с МОН работят за справянето с този проблем.   

„Амалипе“ разработва проект  като „Мрежа за превенция на 

ранните бракове“, целящ да повиши информираността на 

представителите на ромската общност, с цел промяна на техните 

нагласи и поведение по отношение на ранните бракове. Проекта 

включва обучение на специалисти, провеждане на групова 

работа с деца, работа с родители и тяхното запознаване с 

рисковете и последствията от ранните бракове върху развитието 

на детето и подобряване на техните родителски умения. Проекта 

е в периода 2016г.-2017 година, но организацията разработва 

постоянно програми, които да стимулират ромските деца да  

посещават училище. 

 

Продължава на стр.22 



    Факт, е че и през тази учебна 
година  предстоят да отпадната 
ученици от тази уязвима група 
истината, е че малолетни майки 
има от всички етноси, но 
рисковата среда е най-голяма 
сред ромския етнос. Освен 
ранните бракове има други 
фактори от различно естество, 
които водят до задълбочаването 
на този проблем в обществото 
като  бедността на етноса като 
цяло.  Ниският  социален статус 
на ромските семейства са 
следствие от тежките условия на 
живот сред значителна част от  
общността. Бедността сред 
ромите е доста по-висока, 
отколкото сред останалото 
население – по данни на 
Световната банка. 
Образованието изисква разходи 
от страна на семейството за 
дрехи, обувки, учебни помагала и 
пособия свързани с обучението. 
Част от родителите трудно 

осигуряват ежедневното 
присъствие на децата си в 
училище. Детето, което не 
посещава училище, се използва 
като работна ръка и като трудов 
ресурс, като помага за 
изкарването на семейния 
бюджет. Основната им заетост 
е свързана със събирането на 
вторични суровини. Друг 
съществен фактор е влиянието 
на семейната среда  - основен 
индикатор за отпадането от 
училището  е отсъствието или 
заниженият родителски 
контрол. Недостатъчното 
владеене на български език 
води до затруднена адаптация 
към училищния живот. По-
голяма част от децата в 
семействата и по между  си 
общуват на ромски език.  
   Ако, се доверим на 
различните статистики и данни, 
които показват, че ранните 
бракове и ранната раждаемост 

намаляват, то защо 
продължава отпадането на 
децата от училище, техният 
брой не намалява, а напротив 
увеличава се. Това отпадане 
води до нискоквалифицирани 
работници на пазара на труда 
и се отразява на икономиката 
на страната, не е случаен и 
факта, че България е най-
бедната държава в ЕС и в 
близките няколко години ще 
продължава да е сред най-
ниските класации за ранните 
бракове и раждаемост сред 
малолетни. 
 
   

Маргарит Тасков 

ПГО „Елисавета Багряна”-

гр. Бяла Слатина 

Поощрителна награда 
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Ранните бракове сред ромската общност  - 

демографски взрив  в България 

Близо 20% от ромските деца отпадат от училището, поради 

ранните бракове  



Аз съм Омар и съм на 12 
години. Към настоящия момент 
живея и уча в с. Кръстава, община 
Велинград. Името  ми „Омар“ има 
арабски произход и съвсем не 
означава нещо  за готвене с много 
пипала. Не, не нося името на дядо 
си, както традицията повелява, а по 
решение на родителите ми, които  са 
убили традицията, като не са я 
спазили. И щом ще говорим за 
„жива“ и „мъртва“ традиция, то аз 
съм убил традицията още с името 
си.  

Искам да ви разкажа за една 
друга история, която ме вълнува 
всеки път, когато имам късмета да 
присъствам на нея, а именно – 
сватбата. Ще попитате, що за 
традиция е това? Сватба като 
сватба!  Да, и имате право, защото 
сватбата като процес се счита за 
нещо отминало и отживяло в някои 
краища на света. За други хора 
обаче тя е като жив организъм, който 
се поддържа от поколение на 
поколение. Не говоря за коя да е 
сватба, а ще ви разкажа за „писаната 
булка“. Хайде още малко за себе си 
– майка ми е от с. Кръстава, а баща 
ми от с. Рибново, обл. Благоевград. 
Колкото са близко, толкова са и 
далече. Колкото си приличат, 
толкова се и различават.  По 
стечение на обстоятелствата ние 
живеем в Кръстава. А към Рибново 
ходим на гости. Понякога се 
застояваме за по-дълго време, 
когато не съм на училище. И ако в 
Кръстава животът тече по-
обикновено, то в Рибново човек 
може да се натъкне на чудеса. И аз 
преживях едно такова чудо – 
сватбата. И в Кръстава се правят 
сватби, но те са в малко по-
осъвременен вид.  

Когато ходя на гости през 
лятото, селото е почти обезлюдено, 
защото мъжете и младежите са в 
чужбина на гурбет. Мъжете са най-
често в Англия, Израел, а жените  
най-често в Гърция или берат тютюн 
на полето. За разлика от Кръстава, 
тютюнът е основен поминък на 
рибновци. Та точно през лятото, 
човек и да иска да се ожени не може. 
Или булката ще е на тютюн, или 
младоженецът на гурбет. И както 
повечето вълшебства се случват 
през зимата, така и една рибновска 
сватба се прави през зимата. Добре 
де,от мен да мине, може и есента. 

В този край жените са 
облечени в много шарени дрехи, 

лъскави копчета и везани терлици. 
Без значение дали е девойка или 
омъжена жена, тя си личи от далече – 
цветна и пъстра. Ако жената носи 
връхно синьо манто, значи е омъжена, 
ако не носи, значи е за женене. 
Традиционната сватба се вдига почти 
всяка зима. Булката се нарича 
„Гелина“ , а тържеството трае два 
дена – събота и неделя. Тогава 
настъпва голяма и последователна 
подготовка, съчетана с приятно 
вълнение и ентусиазъм.  

Още с раждането на всяко 
бебе, майката започва да му прави т. 
нар.“чеиз“ – когато бебето е момиче. 
Чеизът включва плетени терлици, 
бродирани възглавнички и пижами, 
плетени елеци, жилетки, чорапи, 
одеяла, юргани, чаршафи и всичко, 
което може да бъде използвано в 
домакинството и ежедневието на едно 
семейство. Всички дрехи са обшити 
старателно със златисти и сребристи 
ширити и шевици. Още от предния 
ден пред къщата на „гелината“ се 
нарежда целият и чеиз, заедно с 
даровете на бъдещите роднини. 
Даровете се окачват на специално 
подготвени за целта дървени скелета, 
накичени и нагиздени, за да ги види 
цялото село. Прилича на изложение 
на шарении. Мебелите за бъдещото 
семейство също се нареждат, те са с 
в крак с последните модни тенденции. 
Спалнята е грижливо постлана с 
модерна кувертюра или шалте, 
секцията е подредена с подаръци и 
сувенири, и всички домакински 
пособия за бъдещата домакиня са 
изложени на показ. Само да умее да 
готви.  

През първия ден от сватбата 
родителите на гелината посрещат 
гости и роднини, гощават ги с вкусотии 
и ги изпращат по живо по здраво. 

Булката и младоженецът 
отиват на площада, следвани от 
голямо шествие от подаръци и 
окичени байряци. Площадът  грее от 
шарени и весели хора, облечени в 
традиционната носия – шалвари, 
елеци, окичени с пайети, бели ризи и 
чорапи. Всички цветове на дъгата са 
там. Дава се старт на хорото – под 
ритъма на зурни и тъпани. Човек ще 
си каже, че космосът се обръща 
наопъки от енергичните стъпки на 
сватбарите. 

Вторият ден, в неделя, 
семейството на момчето посреща и 
гощава всички близки и роднини. Но 
най-важното, подготвя се да посрещне 
новия член на семейството – булката. 

Същият ден булката ляга и лежи 
неподвижно в бащиния си дом, 
докато приятелки и роднини 
започват голямото „писане – 
изписване“. Първо и рисуват 
ръцете и лицето. Лицето се покрива 
цялото с бяла боя или крем, върху 
него се лепят бижута,  мъниста и 
пайети. И така този процес 
продължава часове, докато  цялото 
лице не се покрие и блесне, сякаш 
не е булка, а като че ли има върху 
лицето си маска. Прилича малко на 
кукерска маска. И да ви призная, на 
мен ми е малко страшна, вместо 
красива в този си вид. След като е 
изписана и облепена с мъниста, с 
помощта на приятелки тя става и 
стои със затворени очи. Със 
затвори очи е съпроводена до 
новият и дом. Казаха ми, че това е 
така, за да забрави пътя до 
бащиния си дом, тъй като няма да 
се върне вече там. Задачата на 
младоженеца е да построи 
бъдещия си дворец т. е. къщата. 
Влизайки в новия си дом, тя ще 
заживее нов живот с нови правила, 
с нови хора. Тръгва от вкъщи с 
огледало в ръце, а от прозорците и 
терасите се хвърлят бонбони и 
лакомства, за да и бъде сладък 
новия живот.  

След около час пред дома 
на булката пристигат и байряци с 
дарове от младоженеца, а 
роднините на булката ги откупват.  
Чеизът на момата потегля за новия 
и дом. 

На младоженеца се пада 
задачата да я посрещне, а след 
това да измие изписаното и лице с 
прясно мляко. На сватбата е 
поканен и ходжа, който да ги 
венчае. И заживяват щастливо, 
както в приказките. 

Така продължава и така 
приключва една голяма, рибанска  
„писана“ сватба. Чудя се, тъй като 
половината част от мен е от 
Рибново, дали  и аз ще продължа 
традицията! Приказката 
продължава до безкрай… 
До тогава има мноооого време. 

Омар Мустафа-Велинград 

ОбУ „Васил Левски“ с. Кръстава  

Първа награда 
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Писаната булка – част от моя свят 



Били ли сте в Садина? Сигурно 
не и не знаете къде се намира? 

Тръгнете ли по поречието на 
река  Малки лом, ще навлезете в една 
красива месност, където от двете страни 
на реката е разположено селото, 
състоящо се от две махали, всяка със 
собствени църква  и училища. 
 Някога, много, много отдавна 
близко до нашите земи са се намирали 
две села –Добрево село и Поляново 
село. Но в тях пламва страшна болест – 
чумата. Повечето хора измират. Тези, 
които остават живи, се заселват в 
близките ливади на овчаря Садо - 
земите, наречени Садови кошари /Садови 
даями или Садови ливади/.  И така се 
създава новото село, наречено Садина. 
Друга легенда разказва, че селото било 
оградено от хълмове и приличало на съд 
и оттам носи името си. Днес са открити 
много ценни предмети в нашето село. 
Уникална находка е  може би най-старата 
в световната история статуетка от 
месинг, наречена „Мадоната от Садина”, 
два оригинални барелефа под 
наименованието „Артемида от Садина”, 
които  са между най-известните предмети 
на тракийското изкуство, множество 
плочи с „Тракийския конник”, най-старият 
известен в историята компас, статуетки, 
бронзови предмети, няколко хиляди 
монети от древността. 
 Садина за много години остава 
най-познатото на света селище от 
околията, а дори и околийският център 
Попово се обозначава географски в 
различните четива като „малък градец“ 
разположен на ж п линията София – 
Варна, недалеч от Садина”. 

Причина за това е събитията,  
за които ще ви разкажа, и довели до това 
да се разпространява крилатата фраза, 
чиито думи започват само с буква „С” : 
 „СЕЛО САДИНА СВАЛИ 
СТЕФАН СТАМБОЛОВ”. 
 На 13 февруари тази година се 
навършиха 125 години от злополучните 
окървавени избори, последвани от бунта 
на садинчани и „Садинската екзекуция". 

 През 1893 г. Стамболов 
инициира избори за ВНС, за да промени 
Търновската конституция, но опозицията 
и духовенството са категорично против. 
Той лично одобрява листите: „Ще 
вземете всичките зависещи от Вас мерки 
за избиране на одобрените от мен 
кандидати. Ако за сполуката за избора ще 
има нужда от някои извънредни мерки, 
ще ми съобщите за тях и ще искате 
наставленията ми” (телеграма от 24 март 
1893 г.). 

Въпреки мерките, резултатът от 
изборите в Попово е изненадващ за 
режима. На 19 април околийският 
управител докладва, че на проведения на 
18 април избор за представители в 
предстоящото Велико народно събрание 
в секцията, в която са гласували 
гласоподавателите от Садинска община 
известна с непокорно,  изцяло 
русофилски настроено капанско 
население, всички присъстващи са дали 
гласовете си за противниците.   

На 13.02.1894 г. в Поповска 
околия са назначени допълнителни 
избори. Избирателите са около 6000, 
повечето подкрепят опозиционния 
кандидат. Представителите на Садина 
заварват урните предварително 
запечатани. След гласуването на стотина 
човека  урните се оказват пълни. 
Садинчани настояват да се отворят, но  
властите отказват. Селяните разбиват  
урните  и те се оказват пълни с бюлетини 
за правителствения кандидат. 
Множеството тръгва към околийското 
управление, за да протестира, но е 
посрещнато  със стрелба. Резултат – 
двадесетина души са ранени, от тях 
четирима - смъртоносно. Изборите се 
провалят и се насрочват нови за 
20.02.1894 г. Като главни виновници за 
бунта са обвинени над сто души от 
Садина. 

В селото пристигат 9 стражари, 
после още 20, после, по заповед на 
Стамболов е изпратена една войскова 
рота с петима офицери и указанието: 
„Ако садинчане укажат вам 
съпротивление, разрешавам ви да 
употребите оръжие и да направите 
всичко, щото видите за нужно на самото 
място”. Арестувани са 40 души. 
Управляващите  печелят изборите, но от 
6000 избиратели в Поповска околия 
гласуват само 600. 

Садина е провъзгласена за 
разбойническо гнездо и е наказана с 
екзекуция. „Екзекуцията” означава, че 
селищата, обявени за престъпни, „са 
длъжни да доставят за своя сметка на 
екзекуционния отряд храна, квартири, 
отопление и осветление”. Ето как 
изглежда това: 

Само числеността на войската 
надвишава 800 души. Село с около 500 
къщи и 2300 души население е принудено 
да изхранва близо 1000 човека и то през 
най-тежкия годишен сезон. Във всяка 
къща са настанени по двама-трима 
войници, а селяните с децата си спят по 
плевни и хамбари.  

Това издевателство над 
мирното население  предизвиква масови 
протести. Включват се журналисти, 
писатели, опозицията, църквата, 
граждани, селяни и българските студенти 
зад граница. 

През 1894 г. Садина е в центъра 
на политическия живот в България, 
ангажира общественото внимание, 
превръща се в знаме на народното 
недоволство и няма виден 
интелектуалец, несъпричастен към 
съдбата на селото.  

В уводна статия на „Свободно 
слово” от бр. 81 / 24.03.1894 г. се 
съобщава, че екзекуцията в Садина е 
усилена: „Садинци се мъчат до 
безобразие от полицейска страна и 

полицейския началник. Никой не се 
пропуща в селото, за да не се видят 
безобразията. Не са останали агнета, 
прасета, кокошки вече не само в Садина, 
но и в околните му села. Докога...” 

Издига се лозунгът: „Събирайте 
помощи за Садина!”, на който откликва 
цялата страна. Предприета е масова 
всенародна акция за подпомагане на 
бедстващите садинчани. Повсеместно се 
събират средства, част от които никога не 
достигат до страдащите селяни. 
Повдигнат е въпросът къде са потънали 
парични суми, между които 300 
„наполеона”, дарени във Варна и 
невидяни от садинчани, както и за други 
присвоявания.  

За Садина последиците от 
екзекуцията са трудно преодолими и ще 
минат години, докато селото преодолее 
раните си, възстанови икономическото си 
състояние и забрави жертвите. 

Садина не се смирява и след 
приключване на екзекуцията.  

На 23.04.1894 г. над 350 мъже 
се събират на протестен митинг в 
училищното здание и изпращат 
телеграма до Двореца с молба да се 
разтури сегашния министерски кабинет, 
който е разрушителен за страната. 
Подобни телеграми валят от цялата 
страна. На 18 май 1894 г Стамболов 
подава оставка, която е приета. 

Още дълго време с признание 
за подвига и саможертвата из страната 
се разпространява крилатата фраза, 
чиито думи започват само с буква „С” : 
  „СЕЛО САДИНА 
СВАЛИ СТЕФАН СТАМБОЛОВ”. 

 

 

Даниел Пламенов Петров – 6 

кл., 12 г. 

Клуб „Слово“ – ЦПЛР – 

ЦУТНТ  гр. Разград  

 

Трета награда 
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Моето родно село Садина  



Приемаме живота си като 

даденост, като дар от Бога. Раждането ни прави част 

от живота и на другите, включва ни в историята на 

нашето семейство. Ставаме „главни герои“  в 

собствен филм,  в който преминаваме през 

неочаквани изпитания. Борим се и се учим, постигаме 

нещо или губим. Имаме шанс да решаваме и 

контролираме живота си. Създаваме сценарии.... Или 

както е казал писателя, това е „бъркотия“. Защо 

„бъркотия“ ли? Защото всичко може да се преобърне 

за миг. Може да те изненада – както за добро, така и 

за лошо. Обратите могат да са неприятни изпитания, 

но същевременно да станат и неочаквани „подаръци“ 

на съдбата.  Хаосът и несигурността на подобни 

„бъркотии“ ни въвличат в ситуации, които дават нов 

опит и закаляват волята ни. Правят ни борци в 

„тъмното на неизвестността“. Увеличават „градуса“ на 

живота ни. 

Аз съм щастлив човек. Родена съм в добро, 

грижовно, сплотено от любов семейство. Дълго време 

живеехме добре – заедно с по-големия ми брат не 

знаехме лишения и проблеми. Прекрасните ми 

родители работеха на добре платени длъжности. 

Сигурност и спокойствие съпътстваха дните ни. Но в 

един неочакван миг ни помете буря, която преобърна 

живота ни. Родителите ми работеха на едно и също 

място, което се оказа решаващо в труден момент. 

Финансовите трудности на фирмата, за която бяха,  се 

отразиха и на нашите доходи. Вече трябваше да 

вземаме на заем, за да купуваме най-необходимото. 

Всеки ден се надявахме, че „утре ще преведат 

заплатите“, а това „утре“ все се отлагаше.... Трябваше 

да се лишим от много неща, да правим все по-големи 

жертви. Баща ми продаде пръстена, завещан от дядо 

ми, за да ни осигури храна в една много трудна 

седмица. Несигурността ставаше все по-голяма.  

Един ден мама ни събра на масата. Каза ни, 

че заминава за Гърция, за да работи като гледачка на 

стари хора. Парите, които ще изкарва там, че 

изпраща, за да ни подпомагат. Така ще имаме по-

добро финансово състояние, но семейството ни няма 

да е цяло, както досега. А на 

най-хубавите празници, 

вероятно, няма да сме заедно. Така започна една 

метаморфоза, неочаквана „бъркотия“, с която трябваше 

да се справим. 

Татко се превърна в „домакиня“ и разбираше 

все по-добре с какво е трябвало да се справя мама. Аз 

трябваше не само да  помагам повече вкъщи, да бъда по

-организирана, но и да мисля по-трезво и да бъда 

самостоятелна. Научихме се да ценим и  малкото, което 

имаме. По-големият ми брат възмъжа – стана по-

отговорен, израсна психически и мислеше по начин, 

който го отличаваше от връсниците му. Така остана 

встрани от модерните пороци на тинейджърите. Мама се 

чувстваше щастлива да види колко силни сме и как 

успяваме да се справим, благодарение на това 

наложително нейно отсъствие.  

Мама отиде в чужбина, защото трябваше ние 

да сме добре. Така попаднахме в една „красива 

бъркотия“, която ни накара да преоткрием себе си. И от  

тъмнината на несигурността и неизвестността, в борба с 

трудностите, достигнахме до вдъхновяващо откритие. 

Открихме силата на израза: „В името на семейството“. 

Той стана наш девиз, наше вдъхновение, наша 

мотивация в трудното. Повиши „градуса на живота“ ни 

със силни и истински емоции. Зарази ни с жизнен порив, 

пред който трудностите отстъпваха. 

Животът е непредвидима и неочаквана 

бъркотия, в която търсим себе си и своите истини. Дава 

уроци, посочва пътеки, предоставя шанс да приложим 

наученото и да намерим истински хора. Позволява да 

опитаме да бъдем „сценаристи“ на собствената си 

съдба. Да опитаме да бъдем такива, каквито искаме. Да 

даваме и да получаваме любов. Каква хубава бъркотия е 

наистина този живот.... 

Ангелена Ганчозова, XI “г“  

ПГХТТ  – Пловдив  

Първа награда 
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Малък бях тогава, но си 
спомням и до днес едно 
мото на предизборна 

кампания: „Спирам 

корупцията в общината”. 
Острият глас звучеше от малкия 
екран по сто пъти на ден, а строга 
дама гледаше заплашително, 
размахвайки пръст в люта закана.  

Магистрална закана, която 
д о в о ж д а ш е  о б и к н о в е н и я 
некорумпиран пътешественик до 
д ъ л б о к  р а з м и с ъ л  п о 
фундаментални и екзистенциални 
въпроси. 

Първо, 
излиза,  че 
корупция има 
с а м о  в 
общината. То, 
за имане има, 
ама колко пъти 
с е  н а л а г а 
ч о в е к у  д а 
в л е з е  в 
общината с 
някоя просба! 
В с е  щ е 
п о с ъ б е р е ш 
нещичко там 
за уважение и 
благодарност, 
д е т о  с и 
получил акт за раждане и вече си 
признат за човек и гражданин. А 
що се отнася до разните фирми 
там по чистотата и прочие, тия си 
имат. И да бутнат нещо, бълха ги 
ощипала. Един вид кастинг, макар 
и не явен, а който и да го спечели, 
тя- чистотата и прочие, си е 
документирано все такваз и все си 
е дело на гражданите. 

„Ех, да спре веднъж 
корупцията в общината, та да не 
тичам по цял ден с метлата, на теб 
- Ферари с цвят червен, почистен 
тротоар за мен” – припява си в 
„Пайнер”- такт некорумпираният 
г р а ж д а н и н  и  с е  у с м и хв а 
м е ч т а т е л н о .  В ъ п р о с ъ т  с 
корупцията в общината вече е 
решен. Слава богу, че в митниците 
няма корупция, че политиците ни 
са чисти кат сълза и пазят със 
зъби и нокти националното ни 
богатство -  за по -  сигурно, 
заключено в собствените им 
домове и сейфове, и банкови 
сметки. Ах, тези велики пазители 
на родното, те са най- яростните 
б о р ц и  с р е щ у  к о р уп ц и я т а . 

Благодарение на тях ще секнат 
мъките на бедния некорумпиран 
пътешественик пътешествието му из 
ада на бюрокрацията. Защото не е 
ли „ходене по мъките” обикалянето 

от врата на врата, на които все 

„ З а т в о р е н о ” ,  „ З а х л о п н а т о ” , 

„Затръшнато”, все поради „болест”, 
„отпуска” и прочие. Какво пише на 
дверите на нашенската „Скупщина”? 
Май беше: „Надежда всяка тука 
оставете”. 

„ Ч у д н о ” -  м и с л и  с и 
некорумпираният пътешественик, 
като  гледа  как  пред онзи , 
дебеловратия с пълните дисаги и 
издути джобове вратите сами се 
отварят и дори му говорят: Любезни 
приятелю жаркий, влезте моля!” 

„Той ще да е Аладин”- 
з а к л ю ч а в а  п ъ т е ш е с т в е н и к ъ т 
повярвал на древната източна 
мъдрост, и отново се замислюва 
фундаментално и екзистенциално, 
щото си спомня, че беше рекъл- 
„Първо”, а щом има първо, трябва да 
има и второ. 

В т о р о ,  м и с л и  с и 
пътешественикът, в първото май 
бяха нанизани няколко, но пък нито 
дума не бе казано за най- важното, 
което си пожелаваме всеки празник- 
здравето. Родното здравеопазване 
работи упорито за засилването на 
имунната система на гражданите и 
з а  е с т е с т в е н и я  п о д б о р  н а 
народонаселението, защото е 
естествен, разбира се. Застанеш 
пред портата на доктора и докато ти 
дойде редът, или ти мине болката, 
или гушнеш букета. Просто и явно, 

без глезотии като оная бабанка там с 
торбичката. Едва е дошъл и вече 
излиза с дълга рецепта. 
Щ у р о т и и . 

Некорумпираният гражданин не иска 
рецепта. И да му я дадат, мигар 
може да си купи всичките тия 
хапчета, сиропчета и прочие. 

Докато чака пред лекарския 
к а б и н е т ,  н е к о р у м п и р а н и я т 
гражданин слуша радио-  пущат го, 
за да не изпаднат в амок чакащите. 
Ето, пак за учителите говорят. Какво 
искат от моите учители?! Още 

Каравелов беше казал за 
„ гъсковзиманията”  на 
Хаджи Генчо. Ама те колко 
ли пък могат да вземат, 
като ученици и родители 
хич не ги е еня двойка ли 
ще е, тройка ли ще е- 
диплома пак ще има. Така 
повеляват реформите на n- 
на брой,  на x- на брой 
министри. И как иначе- с y 
на брой учебници, растящ в 
геометрична прогресия. 
„Бях тръгнал за учебници - 
сеща се пред една сергия 
гражданинът, а там като 
бонус му пробутват за 25 
л е в а  „ Р а з м и с л и  н а 

некорумпирания”. И докато си мисли 
отде да вземе 25 лева за „подаръка” 
изведнъж… 

Ами да, ето на кого е 
размахвала пръст строгата дама от 
екрана. На него самия, дето цял ден 
минава във фундаментални и 
екзистенциални размисли, а не се 
сеща за  фундаменталния и 
екзистенциален въпрос: 

 Да вземам, или да не 
вземам?! 

 Да вземам, или да! 
И без  повече  да  се 

замислюва отива до най- близкото 
кошче и изхвърля там и рецепти, и 
учебници, и пътеводителя и акта си 
за раждане, дори и запява смело: 
„Мила родино, ти си земен рай!”   

                                Стоил Христов 

Узунов - 12 клас, Професионална 

гимназия по индустриални 

технологии, мениджмънт и 

туризъм- гр. Панагюрище 

Втора награда  
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 На 27 март  – Международен ден на 
театъра, се срещаме с Цветана 
Горкиева. Тя е  актриса в трупата 
на Драматично-куклен театър – 
Враца. Макар че е родена в София, 
професионалната й кариера 
започва в Драматичен театър 
„Драгомир Асенов” - Монтана. 
Завършила е „Актьорско 
майсторство” в Нов български 
университет. Защитава 
магистратура на тема „Рекламата 
в театралното изкуство”  в 
Университета по 
библиотекознание и 
информационни технологии. Цвети 
е и театрален педагог. Тя печели 
за каузата на изкуството млади 
таланти от СУ „Иван Вазов” - 
Вършец. Обучава ги и режисира в 
постановките „Няма да платим” по 
Дарио Фо и „Между два стола” от 
Рей Куни. Трупата й е отличена на 
национални ученически прегледи в 
Бургас и Шумен.  
Каква беше детската Ви мечта? 
Още от най-ранни детски години се 
вълнувах от музиката. Така е и до 
ден днешен. Мечтаех да свиря на 
пиано и да пея. Театърът дойде 
малко след това. 
Кога се роди мечтата Ви да 
станете актриса? 
Когато бях дете. Открих, че мога да 
гледам един и същи филм безброй 
пъти и винаги откривах по нещо ново 
- в сюжета, в актьорската игра. Бях в 
шести клас, когато се записах на 
уроци по актьорско майсторство и 
започнах да ходя редовно на театър. 
Кое беше най–сериозното 
предизвикателство, с което се 

сблъскахте в професията си? 
Да преодолея самонаблюдението. 
Трудно е да излезеш от собствената 
си кожа, без да се контролираш. Но 
предизвикателството не е едно. 
Актьорът всеки ден се сблъсква с 
предизвикателства. Това включва 
срещите с различни колеги - актьори и 
режисьори; изследване на интересни 
текстове; постоянен стремеж за 
разширяване на личния актьорски 
потенциал; непрекъснато подхранване 
на таланта. Актьорът се учи докато е 
жив. И разбира се, едно от най-
големите предизвикателства са 
срещите с публиката - всеки път нови, 
различни и вълнуващи. 
Вие имате десетки запомнящи се 
роли в театъра в спектаклите 
"Пеперудите са свободни" от 
Ленард Герш, „Секстренажор” от 
Джоузеф Скриймшоу, „Обувки за 
щастие” от Братя Грим, 
„Целомъдреният женкар” и 
"Квартет за двама" от Анатолий 
Крим, „Суматоха” от Йордан 
Радичков, „Между два стола” от 
Рей Куни, "Женитба" от Гогол, 
"Отблизо" от Патрик Марбър, 
"Тартюф" от Молиер, "Ромео и 
Жулиета"от  Шекспир. Снимали сте 
се и в 6 филма. Коя е любимата Ви 
роля? 
Всяка една роля в определен момент 
може да бъде любима. Дори мисля, че 
за да се получи максимално добре, то 
тя задължително трябва да е любима. 
Всеки път. 
Имало ли е роля, която не Ви е 
харесвала, но е трябвало да 
изиграете? 
Нехаресването на роля обикновено не 
се корени в ролята сама по себе си, а 
по-скоро в комплексното отношение 
към цялата пиеса или към работния 
процес. Да, имала съм ситуации, в 
които съм изпитвала дискомфорт в 
дадена роля, но това е едно от 
предизвикателствата, за които стана 
въпрос по-горе. 
Как Ви хрумна да създадете 
театрално студио във Вършец? 
Случи се по естествен път. Не съм го 
предвиждала или обмисляла. Но 
когато магията има да се случва, тя 
просто се случва. Актьорското 
обучение е важно за подрастващите, 
защото то им дава скрити ключове, 

които никой друг учебен предмет не 
предлага, а именно свобода на 
общуването, себеопознаване, 
разтваряне на непознати светове и 
особено важното в днешно време - 
отключване на емпатията. 
Какво Ви стимулира да обучавате 
деца? 
Децата, на които аз гледам като на 
възрастни, са бъдещите нас. За мен 
е важно те да имат желанието да 
научат нещо от мен, защото само 
така ще го чуят и осъзнаят със 
сърцето си. И ако един ден те се 
спрат за минута и си спомнят за 
работата ни и усетят ползата на 
плодовете й, то значи мисията е 
изпълнена. Стимулът се корени в 
осмислянето. 
Вашата половинка Борислав 
Борисов също е актьор. Как 
съчетавате професионалния с 
личния живот? Как живеят двама 
актьори под един покрив? 
При актьора границата между 
професионален и личен живот е 
мит. Двете непрекъснато се 
преливат. А двама актьори под един 
покрив живеят лудо. В нашия 
случай се получава добре, 
намерили сме баланса и си 
помагаме. Даже си мисля, че би 
било по-трудно, ако единият е 
актьор, а другият не, защото не 
знам що за алтруист трябва да си, 
за да изтърпяваш актьорската 
невротична природа  

 

Емма Мирославова Лилова, 

17 г.  

Средно училище “Иван 

Вазов” - гр. Вършец, 11 

клас 

Клуб „Медии” към 

Общински детски комплекс 

– Вършец 
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Цветана Горкиева :  

При актьора границата между професионален и 

личен живот е мит 



     Има хора, които избират 
професията си според това колко 
ще печелят от нея без въобще да 
преценяват своите възможности и 
интереси. По този начин те се 
обричат цял живот да работят 
нещо, което не обичат и което не 
им доставя удоволствие. Някои 
нямат избор и са принудени да 
правят нещо, което не обичат. 
Други пък получават големи 
възможности за бъдещето си, но от 
тях зависи дали ще ги използват. 
Тъй като човек прекарва голяма 
част от живота си на работното 
място аз не бих искала да работя 
нещо, което не ми доставя 
удоволствие. Затова преди да 
избера бъдещата си професия 
разгледах и обмислих приоритетите 
си. Какво обичам да правя? Какво 
ми доставя удоволствие? 
     Още  от втори клас съм 

„зарибена“ по писането. Всъщност 

може би любовта и увлечението ми 

към писането дойдоха от любовта 

ми към четенето. Първата книга в 

живота ми, която прочетох съвсем 

сама. беше когато за пръв път 

стъпих в градската ни библиотека. 

Бях много развълнувана. Заобичах 

приказките и въобще книгите, 

когато още като съвсем малка 

майка ми ми четеше приказки всяка 

вечер преди лягане. От тогава 

започнах много да се увличам по 

книгите. Спомням си, когато в 

първи клас ни бяха дали първите 

книги, които да прочетем сами. За 

разлика от съучениците си аз 

прочетох моята книга още същия 

ден. Когато станах втори клас, 

благодарение на поощрението на 

моите учители, започнах да пиша 

стихотворения, а по-късно и 

разкази, и есета. Дори и днес аз все 

още обичам да пиша. Затова една 

от мечтите ми за бъдещето е да 

стана писател. 

     Защо искам да бъда писател?  

     Удивлявам се от възможностите 

на човек чрез въображението си да 

сътворява нови светове и герои и да 

ги направи реалност, написвайки 

историите им на белия лист. Чрез 

писането си  имам шанс да създам 

нещо ново и оригинално. Нещо мое, 

което да мога да споделя с всички. 

Мечтата ми е чрез писането си за 

сбъднати мечти да вдъхновя хората 

да сбъднат своите собствени. Нямам 

някоя основателна причина да искам 

да бъда писател, защото нямам 

някоя близка роднина писател, която 

да иска от мен да следвам стъпките 

й. Просто обичам да пиша. Чрез 

писането чувствам живота си по-

приятен и удовлетворяващ. То ми 

п о з в о л я в а  д а  р а з г ъ р н а 

въображението и мечтите си без да 

се  о граничавам  дали  нещо 

съществува или не. Дори и животът 

на писателите да е най-обикновен, 

пишейки те го правят много по-

интересен и вълнуващ. 

     Според мен човек трябва да 

избира своята професия според 

интересите си. Какъв е смисълът цял 

живот да правиш нещо, което не ти 

доставя удоволствие? Работата 

трябва да бъде харесвана или човек 

просто ще живее един нещастен 

живот. Все пак голяма част от този 

живот го прекарваме на работното 

място. Няма значение дали някой 

иска да следваш неговите стъпки и 

неговата професия щом ти сам не 

искаш това. За мен най-важното е в 

бъдеще да имам професия, която 

обичам. Работиш ли нещо, което 

обичаш и което ти доставя 

удоволствие, тогава то не е работа, 

а изкуство. 

     А какво ще стане, ако превърнеш 

хобито си в своя професия?  

     Според мен това ти дава много 

нови възможности. Като например 

това да работиш нещо, което 

обичаш, и което ти доставя 

у д о в о л с т в и е .  Д а в а  т и  и 

възможността да си намериш ново 

хоби. Винаги съм се вълнувала от 

интересните и вдъхновяващи статии 

в различни списания, вестници, 

уе бсай т ове  и  съ м  смя та ла 

журналистите, които се занимават 

точно с това - да отразяват 

случващите се хубави и позитивни 

неща, за големи късметлии. 

Въпреки, че това не е късмет, а 

избор. Те са избрали професия, 

която е наистина зареждаща и 

приятна и на мен точно това ми 

допада  в  нея .  Смятам ,  че 

единствено като писател ще ми бъде 

трудно да преуспея в живота затова 

другата ми мечта е да бъда 

журналист, но не такъв, който 

отразява лошите неща, случващи се 

по света, а такъв, който показва 

хубавата страна на нещата. 

Подтиква хората да се интересуват 

повече, предоставяйки им интересна 

и  п о л е з н а  и н ф о р м а ц и я . 

Журналистиката е професия, която 

ти дава нови знания и те среща с 

много нови хора, които винаги могат 

да те научат на нещо ново. Точно 

затова избрах в бъдеще да бъда и 

журналист, не само писател. 

     Като заключение мога да кажа, че 

не е важно кой каква професия има, 

а е важно тя да му доставя 

удоволствие и да прави живота му 

щастлив. 

 

 

 

Ангелина Георгиева 

Чапкънова, 

          гр. Хаджидимово,         

         СУ „Никола Вапцаров“, 

8. клас 
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„Моята кариера-мечта или реалност“ 



 „Глупостта е опасна за 
вашето здраве“  
Все повече хора търсят начин за 

спечелване на лесни пари 

чрез.....търкане на  билетчета. С 

идеята да бъдат късметлии и да 

заживеят охолно и щастливо. 

Шансовете им да забогатеят по 

този начин са почти нулеви. 

Рекламите по телевизията лъжат 

красиво: баба Стефка от с. Горно 

Надолнище спечелила от Златните 

пирамиди 100 000 лева; крайно 

нуждаещо се семейство с пет деца 

получава от същите тези билетчета 

апартамент. Телевизията твърди, 

че „Заживели щастливо“.  

В магазини, кафенета, по пейките 

на парковете млади и стари търкат 

билетчета. Защото се надяват да 

спечелят. 

Да, ама не! Печалба няма и няма. 

Разни статии споменават, че всеки 

втори в България живее в 

заблудата за печалба на лесни 

пари по този начин. Медиите 

предупреждават да се пазим от 

телефонни измамници, а не казват 

нищо за лотарийните.  

„Ало, ало“ 
„Поредна нагла телефонна 

измама, баба даде 15 000 лева на 

„полицай“ 

„Трима пенсионери изгоряха с 27 

хил. лв. заради "ало измами" 

„Проговори пенсионерът, ужилен 

със 100 000 лв. от телефонни 

измамници“ 

През последните няколко години 

българите са свидетели на масови 

измами  по  телефона.  Ало 

м о ше н и ци т е  са  „п оли ц аи “ , 

„адвокати“, „лекари“, „приятели на 

наш близък пострадал“. Лъжат 

нагло, без да им мигне окото. 

Потърпевшите са предимно на 

възраст между 71 и 80 години, 

сочат статистиките. Възрастните 

хора се доверяват, притеснени от 

„инцидента“. 

 А измамниците не изпитват и капка 

вина и угризение на съвестта 

затова, че ограбват не само парите 

и вещите на тези хора, но и техният 

живот. 

„Професия „джебчия“  
Кои са новите притежатели на 

вашите чанти?  Какви  къщи са 

построили с парите от вашите 

портмонета?  Наричат се джебчии 

и владеят играта с печалбата от 

кражби на пари и чужди вещи. Най- 

често са учили до първи клас и са 

без образование и без постоянна 

работа. Можем да ги срещнем 

н а в с я к ъ д е :  в  м а г а з и н и т е , 

автобусите,  МОЛ-овете, на 

улицата. Понякога джебчиите са 

деца.  

Особено им върви по празниците. 

Сливат се с тълпата, възползват се 

от празничното настроение на 

х о р а т а  и  п о н и ж е н а т а  и м 

бдителност, пребъркват джобове и 

ч а н т и .  Най -  б е зц еремо н н о 

присвояват вещи и по този начин 

оцеляват.  И забогатяват. Според 

информация от медиите не всички 

джебчии са от ромски произход. 

Външният им вид почти е 

европейски. Те са лъскаво 

облечени млади хора, не са 

мургави, а със светли коси, ухаят 

на скъпи парфюми. Повечето 

знаят чужди езици  и много добре 

се  сливат с  клиентите  в 

търговските центрове. Не е тайна, 

че на тези места обикновено 

пазаруват по-заможни хора, които 

по никакъв начин не могат да ги 

разпознаят. 

Водачите на автомобили също 

могат  да загазят - ако оставят 

чанти и пакети на видно място в 

колите си. 

В България хората се делят на 

такива, които ежедневно се борят 

за оцеляването си по честен начин 

и такива, които търсят варианти 

за... лесни пари. Вторият тип са в 

по- изгодна позиция, живеят извън 

всякакви писани и неписани норми 

и правила. И по- често успяват. Те 

живеят на гърба на другите и 

злоупотребяват с тяхното доверие. 

И това е труд, макар и незаконен, 

недостоен, нечовешки.... 

 

Елеонора Велкова Добрева, 13 г  

7.клас при СУ „Никола Й. 

Вапцаров“- гр. Петрич 

 

Трета награда 
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   Град Бяла Слатина е малко 

г р а д ч е  и  с е  н а м и р а  в  

Северозападна България. Освен 

т о в а  е  с т о п а н с к и  и 

административен център на 

едноименната община. Свързани с 

града  както и родени в него са 

редица известни личности, по 

всяка вероятност добре познати на 

широката общественост.  Една от 

тях е Блага Димитрова – жената 

лавина в българската литература. 

Блага Николова Димитрова е 

българска писателка, поетеса, 

к р и т и к ,  п о л и т и к  и  в т о р и 

вицепрезидент на Република 

България, между 22 януари 1992 и 

6 юли 1993 година. Блага 

Николова Димитрова е родена на 2 

януари 1922 година в Бяла 

Слатина в семейството на майка 

учителка и баща юрист. Израства 

във Велико Търново. През 1941 

година завършва класическа 

гимназия в София, а през 1945 

година – славянска филология в 

Софийския университет. Блага 

Димитрова започва да пише още 

като ученичка. Литературните й 

интереси я подтикват да запише 

славянска филология в Софийския 

у н и в е р с и т е т ,  а  п о - к ъ с н о 

докторантура в Литературния 

институт „Максим Горки“. За 

п ъ р в о т о  с и  р о м а н о в о 

произведение Блага Димитрова 

черпи впечатления от строежите в 

Родопите, където тя отива след 

като осем години работи като 

редактор в списание „Септември“. 

Романът „Пътуване към себе си“ се 

нарежда сред най-добрите й творби, 

наред с „Отклонение“, „Страшният 

съд“, „Лавина“ и забранения по 

време на тоталитарния режим роман 

„Лице“. През 1987 година участва в 

създаването на „Литературно-

художествен кръг – 39-те.“ Между 

1987 и 1989 й е забранено 

публикуване на творбите, заради 

десидентските й възгледи и 

дейности. За дейността си като 

писател Блага Димитрова получава 

м н о ж е с т в о  б ъ л г а р с к и  и 

международни литературни награди 

и отличия, включително орден 

„Стара планина“ – първа степен. 

Романът й „Лавина“ е филмиран 

п р е з  1 9 8 1  г о д и н а .  П р е з 

десетилетията, в които Блага 

Димитрова присъства активно в 

българския литературен живот, тя 

оставя след себе си стройна редичка 

из почти 60 заглавия на книги, някои 

от които преиздавани многократно. 

Направила първите си поетични 

опити още през 30-те години, 

дебютирала в печата през 40-те, тя 

постепенно се налага в съзнанието 

н а  ч и та т еля  ка т о  ед и н  о т 

българските поети, търсещи брод 

п р е з  м о н у м е н т а л н о с т т а  н а 

социалното към шепота на човека 

със самия себе си. Своята 

популярност поетесата получава 

след срещата на публиката с 

любовната й лирика и този факт е с 

висока социокултурна стойност – 

Блага Димитрова притежава едно 

неочаквано предимство: бидейки 

жена, за нея е по-достъпно правото 

да проговори на езика на интимното, 

прогонван от литературата през 50-

те години. Така нейната стихосбирка 

„До утре“ добива привкуса на 

шлагерното четиво – търсено, учено 

н а и з у с т ,  п р е п о в т а р я н о  о т 

зажаднелия за искрено и истинско 

слово български читател. Тази 

стихосбирка е един от сигналите за 

смяната на героя на литературата – 

за постепенното изгубване на 

неговата монолитност и за появата 

на човека търсач на идеи, на човека, 

който се впуска в мъчително и 

вълнуващо пътуване към себе си. 

Именно Блага Димитрова, която вече 

е публикувала сборниците „Светът в 

шепа“ и „Обратно време“, ще назове 

чрез заглавията на 

своите първи романи 

проблема на десетилетието на 60-те: 

„Пъ туван е  към  себе  си “  и 

„Отклонение“. Утвърждавайки името 

си на талантлив и плодовит 

лирически поет, тя разширява все 

повече диапазона на интимното  - 

богатството на годините прави богат 

на чувства и нейния герой. Наред с 

любовта все по-настойчиво започва 

да отзвучава и мотивът за смъртта 

от цикълът „Реквием“ от 1996, 

поемата „Забранено море“ от 1976, 

за самотата и страха на човека пред 

жестокостта на света „Мигове“, „Как“, 

„Гонг“, „Пространства“, за трудно 

удържимата идентичност „Име“, 

„Глас“, „Лабиринт“, „Между“ и 

„Транзит “ ,  „Ключ“ ,  и  „Дом“ . 

Неизчерпаем кладенец на словото, 

Блага Димитрова създава стихове с 

лекотата и естествеността, с която 

диша, но с годините нейните 

поетически прозрения все по-рядко  

познават ведрото  цвете  на 

илюзията.  Чувствителна към 

нюансите на словото, тя избира за 

късните си стихосбирки надслови, 

които повеждат читателя към 

тъмната и разтерзана страна на 

света: „Нощен дневник“ , „Помен за 

тополите“ , „И пак отначало“, „До 

ръба“ „Балканиада-ада“,. Огледала 

дългия си път на поет, през 1997 

година тя издава двутомник със 

симптоматичното заглавие „Белези“. 

Блата Димитрова е и забележителен 

белетрист – един от онези, които 

успяват да задържат интереса на 

публика и на критика с почти всеки 

свой нов текст. Търсеща не 

случайната, а универсалната истина 

за човека, тя написва своите 

експериментални по жанра си 

виетнамски дневници -пътеписи 

„Страшният съд“ и „Подземно небе“ 

и романа-поема „Лавина“. Именно 

тези текстове, показващи човека в 

екстремността на битието, някак 

естествено я отвеждат до романа 

„Лице“ – роман-притча за трагично 

неосъществената среща между 

идеала и реалността, или както го 

определя  Петър  Увалиев  – 

„несъмнено най-сложният, а може би 

и най-авангардният текст, написан 

на  български  в  последните 

петнадесет години“.  

Продължава на стр.31 
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 Рая(или Райс, както тя се 
нарича) и Алекс Кръстеви са 
буктюбъри, създали канала си 
"Четат ли двама", защото 
винаги ги е свързвала любовта, 
а и нещо повече – вкусът към 
доброто четиво. И още - днес 
те намират начин да даряват 
радост и на другите, като 
измислят първи в страната 
BOPS. И ако си мислите, че 
само това ме отведе при тях, 
се лъжете. Рая е бивша 
ученичка на „Вазов“ от Випуск 
2010, обучавала се е в 
х ум а н и та р н а  п а р ал е л к а . 
Ч а р о в н и ,  ч е т я щ и  и 
интелигентни, те правят, 
действат, а не умуват как, 
защо и къде да стане! 
Разговаряме с Рая. 

Как се запознахте, а може би 
някоя книга ви събра? 
 Случайно се запознахме, във 
форум за книги. Впоследствие 
се оказа, че сме от един град, че 
имаме доста сходни интереси и 
нещата някак си се наредиха 
между нас. А книгата, която 
може да се каже, че ни събра, е 
на Лоръл К. Хамилтън - ърбън 

фентъзи, наречена "Престъпни 
удоволствия". 
От колко време вече имате 
буктюб канал и развива ли се 
той?–  „Четат ли двама“ 
създадохме през януари 2016 
год. и го поддържаме оттогава, 
като се стараем да публикуваме 
минимум по 2 видеа на седмица. 
За момента аудиторията ни 
расте бавно, но непрекъснато. 
За тези, което не знаят, буктюб 
са видеа, в които изказваме 
мнението си относно дадени 
книги, в "YouTube". 
Откъде дойде идеята ви за 
буктюб канал? 
В д ъ х н о в и х м е  с е  о т 
чуждестранните буктюбъри (за 
момента думата май няма 
еквивалентна преводна на 
български) и много ни хареса 
този начин на изразяване на 
чит ате лско  пр ежив яване . 
Каналът се оказа и една чудесна 
форма на семейна терапия. 
Преоткриваме се един друг чрез 
книгите, които четем. 
Понякога не се ли зараждат 
спорове помежду ви относно 
книгите? 
 Ние четем много различни неща 
и е много трудно да спорим за 
четивата си просто защото 
рядко четем едно и също. Но ако 
възникне спор, то той е по-скоро 
породен от нежеланието на 
единия да прочете книга, която 
другият му е препоръчал. 

Откъде дойде идеята вместо 
цветя на сватбата си да 

сложите книги? 

От любовта ни към книгите, 
разбира се. Много се радваме, 
защото напоследък срещаме и 
доста статии, които отразяват 
точно такъв избор за подарък в 
сватбените дни и на други 
четящи двойки. 

Следва на стр.32 
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“. През 1975 година в съавторство с 
Йордан Василев Блага Димитрова 
издава забележителните и необичайни 
по своето емоционално богатство 
анкети-изследвания за историята на 
българската култура и литература: 
„Младостта на Багряна и нейните 
спътници“ и „Дни черни и бели. 
Елисавета Багряна – наблюдения и 
разговори“. Определено място не само 
на експеримент в нейното творчество 
заемат и няколкото пиеси, които тя 
създава. Най-известните от тях – „Д-р 
Фаустина“, „Нечакана среща“ и 
моноспектакълът „Сама жена на път“ – 
са добре познати на българската 
публика. „Д-р Фаустина“ е поставяна на 
сцена от Норвежкия народен театър в 
Осло и е излъчвана по радиото в Прага 
и Варшава. Романите на Блага 
Димитрова „Отклонение“ и „Лавина“ са 
екранизирани. По много от стиховете й 
е създадена музика. През 1991 година 
и 1996 година Блага Димитрова издава 
твърде любопитните като споделен 
опит есеистични книги 
„Предизвикателствата“ и 
„Разногласици“. И това съвсем не са 
всички страни в нейната респектираща 
с трудоспособност биография на човек 
на словото – тя е и неуморен преводач 
на чужди поетически текстове – като се 
започне от „Илиада“ на Омир и „Пан 
Тадеуш“ на Адам Мицкевич и се стигне 
до съвременна руска, виетнамска, 
полска, шведска поезия. Творби на 
Блага Димитрова също са превеждани 
на повече от 20 езика, нейното 
поетическо вдъхновение е познато на 
читателите от три континента.  
  Блага Димитрова издъхва на 2 май 
2002 година след сериозни онкологични 
заболявания и тежък инсулт. В нашето 
съвремие тя е един от най-продаваните 
и четени  родни автори. Въпреки, че 
живее много кратко в родният си град – 
Бяла Слатина, Блага Димитрова не го 
забравя и до края на живота си пази 
свидни спомени за него. Тя не забравя 
своите корени, които са тръгнали от 
малкото китно градче.  

 

Маргарит Данаилов Тасков 
11 клас в ПГО „Елисавета  Багряна“ 

гр. Бяла Слатина 

Специална награда на къща 

музей “Гео Милев” 

Рая: Книгата е портал към милиони 

светове 



Кой от двамата има по-добър 
н ю х  и  н а м и р а  н а й -
интересните издания? 
 Обикновено в желанието си да 
намерим интересна книга 
у с п я в а м е  д а  н а м е р и м 
перфектно заглавие, но за 
другия. Това вече ни е като 
традиция. 
Кои книги ви направиха 
читатели за цял живот? 
Алекс: - За мен това са книгите 
на Чудомир и Пратчет и 
въобще всякаква хумористична 
и фантастична проза. 
Райс: - За мен това са книгите 
на Лоръл К. Хамилтън - "Анита 
Блейк", от тях започна всичко. 
Как ви променя четенето и 
канала ви за толкова много 
време? 
 Положително. Определено 
разшири читателския ни 
кръгозор. Направи ни по-
сериозни и отговорни читатели. 
Обемът и количеството на 
отхвърлените четива дори 
няма да коментираме 
Какво за вас е книгата? 
Портал към милиони други 
светове. 
Как ви хрумна името Райс? 
Тук отново ще се върнем към 
форумите – не помня как и 
откъде, просто така беше никът 
ми там (за да не е твърде 
официалното Рая) и си остана 
за канала. Личните имена (по 
лична карта, както се казва) 
рядко са подходящи, когато се 
изявяваш в интернет, както ние 
го правим. 
Имате ли книги, които бихте 
н а к а р а л и  в с е к и г о  д а 
прочете? 
По-скоро имаме любими книги, 
които бихме препоръчали на 
всекиго, но не и накарали 
някого насила да прочете. 
Задължителното четене може 
само да навреди на имиджа на 
добрата книга. 

 Какво е BOPS? 
Това всъщност означава Box Of 
Paper Smiles или Кутии за книги. 
Сега си представете един 
идеален свят, в който си 
поръчвате книга в кутия, която 
дори не знаете каква е, и тя 
върви заедно с други книжни 
удоволствия – подаръчета, 
свързани с нея.Пакетът има 
фиксирана цена, поръчва се от 
фейсбук страницата на BOPS и 
пристига по куриер, за да 
направи книжното приключение 
н а  ч и т а т е л и т е  о щ е  п о -
вълнуващо. Идеята е взета от 
чужбина, но се надяваме да 
продължаваме да пращаме 
кутиите из цяла България всеки 
месец.  Идеята е  да се 
изненадвате с изданията вътре. 
 Рая, ти си завършила нашето 
училище. Какво би казала днес 
за училището? 
От мненията, които съм чувала 
около себе си, „Иван Вазов“ е 
училище, за което често се 

говори. Аз съм изключително 
горда и щастлива, че завърших 
точно тази гимназия, защото, 
както невероятните учители, 
к о и т о  и м а х м е ,  т а к а  и 
дисциплината там, ме научиха на 
много неща, които, уви, липсват в 
огромен процент на българските 
училища. Неслучайно учениците 
от „Вазов“ излизат с едни от най-
високите успехи и умеят да се 
реализират в бъдеще. Гордея се 
с училището си. 
 
 

Християна Николаева 
Тасева 10 клас, СУ”Иван 

Вазов”- гр. Плевен 

 

Награда-Добрата новина 
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Рая: Книгата е портал към милиони светове 



 Малко преди 
Н а ц и о н а л н и я 
празник 3 март, и 
аз реших по 
своему и по 
различен начин 
да се почувствам 
българин. Не 
и з б р а х  д а 
п о г л е д а м 
п р а з н и ч н а 
телевизия, нито 
п ъ к  д а 
присъствам на 
г р а д с к и 
тържества по 
повода, а да се 
разходя. Повлиян 
о т  м о я т а 
п р и я т е л к а 

Мерилин, която по повод 1 ноември в един от 
предните броеве на училищния вестник ни посочи 
много плевенски улици с имена на будители, аз 
реших да избера улици, носещи имена, свързани 
с 3 март – тази важна за нашия град и нация дата. 
Започнах разходката си от улица „Шипка“, 
наречена на една от най-славните битки в нашата 
история. От дясната ми страна се намираше 
църква. Разбираемо е - все пак вярата е тази, 
която е поддържала националната ни 
идентичност цели 5 века. Вървейки по стръмния 
баир, аз поех „по пътя на опълченците“ и се 
опитвах да мисля за всичко онова, което знам за 
битката от уроците по история и от одата на 
Вазов „Опълченците на Шипка“. Търсех наоколо 
знаци, които да подхранят това мое настроение, 
но не усещах нищо патриотично - само 
студенината на панелните блокове и простряното 
по балконите нечие бельо. В една от пресечките 
на улицата забелязах училище. Училище, което 
носи името на Апостола на свободата. Скоро и то, 
доколкото знам, ще потъне в забрава. Само 
бюстът на Апостола ще си остане там, пред 
входа, чакащ някой вандал да го обрисува в 
интересни форми. Продължих своя път с 
надежда, че може да видя някой паметник или 
поне табела, указваща името на улицата. Но, уви, 
не видях. Единственото, което остана в 
полезрението ми най-натрапчиво, беше 
супермаркетът в края на улицата. Но в това няма 
нищо странно, защото и в живота е така – 
псевдопатриотизмът най-сигурно го има в 

разговорите на леко развеселените пазаруващи 
мъже и жени.  
Над улица „Шипка“ е улица „3 март“ – е, точно като 
по учебник се получи този мой импровизиран 
патриотичен поход! Вървях по улица „3 март“ в 
навечерието на 3 март и се вглеждах в лицата на 
хората. Тъгата, която четях по лицата на бабите, 
седящи в преминаващите тролеи, които дори не 
осъзнаваха, че минават по улица, носеща името на 
една велика дата, ме накара да проумея, че трудно 
се поддържат българският дух и патриотизъм, 
когато човек мисли основно за оцеляването си. Но 
аз не се отказвах – продължавах. От мое ляво 
забелязах сграда с рисунки по стените. Това 
вероятно е детска градина, а точно срещу нея - 
заведение, или както ние сме свикнали да казваме 
„кръчма“!!! Място, където се събират леко 
подпийнали мъже. Е, чак сега прогледнах и видях 
израстването на българина - от детската градина, 
през улица „Трети март“ (метафора на младия 
човек, мечтателят, който вярва, че може да 
промени ситуацията в родината ни; разбирайте 
всички тези наивници като мен) до кръчмата, 
където завършва патриотизмът, заобиколен от 
празни бутилки… О, времена! О, нрави! В края на 
улицата се разделят тролейбусните линии на 5 и 9 
или - началото на жк Дружба. Място, където 
междублоковите пространства са пълни с подобни 
знаци... „Народе....!“ Аз завърших. Незнайно защо 
обаче се сетих за Ботев:  
Тежко, тежко! Вино дайте! 
 Пиян дано аз забравя  
туй, що, глупци, вий не знайте 
 позор ли е или слава!  
…  
Крещим, но щом изтрезнеем, 
 забравяме думи, клетви, 
 и немеем, и се смеем  
пред народни свети жертви!  
Да не си помислите само, че Ботевите думи имат 
нещо общо с горе написаното! Просто времена и 
нрави!  
Честит празник, българи!  

 

Иван Бориславов Жунтовски 12 клас 

СУ”Иван Вазов”- гр. Плевен 

Първа награда 
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Ако не е истина, не е и лъжа  



В с и ч к и  с м е 
израснали,слушайки историите 
за „Снежанка и седемте 
д ж у д ж е т а ” ,  „ С п я щ а т а 
красавица”, „Тримата братя и 
златната ябълка”, „Хензел и 
Гретел” и много, много други. 
Разбира се, невръстни, ние не 
сме се замисляли твърде за 
смисъла, вложен в приказките, 
или за ценностната система, 
която те изграждат. Но те са ни 
въздействали със сигурност. 
Вече по-голяма и малко по-
запозната със света, погледнах 
на приказките по различен и по
-реалистичен, навярно скучен 
за мнозина начин. И това, 
което видях, ме разтревожи. 
На първо място приказките 
предлагат много абсурдни 
ситуации. Като например 
Снежанка, която взима храна 
от непознати, Хензел и Гретел, 
и з г о н е н и  в  г о р а т а  о т 
родителите си, или Малката 
русалка, която дава живота си 
за мъж, когото не познава. Аз 
н е  г о в о р я  с а м о  з а 
нереалността на тези моменти, 
а за всички въпроси, които 
неизбежно те пораждат у 
малките деца. Значи е 
нормално родителите да те 
оставят в гората, защото няма 
какво да се яде, и така да се 
освободят от рождените си 
деца, за да има за тях. След 
това, когато получават пари, 
родителите се наяждат добре, 
остава им много храна и тогава 
се сещат за децата си, които са 
изоставили. В този момент те 
вече са намерили дома си по 
обратния път и родителите ги 
посрещат щастливо. Нито дума 
за станалото преди това. И 
забележете – когато отново 
остават без пари, пак ги 
отвеждат в гората, но на по-
тъмно и страшно място, за да 

са сигурни, че няма да се върнат. 
Разбрахте, че става дума за 
„Малечко Палечко“. На какво 
биха се научили децата от тази 
история? Може би как да оставят 
с л е д и  в  г о р а т а ,  к о г а т о 
родителите им ги изгонят, или 
пък малките момичета да чакат 
принца на бял кон да се появи, за 
да оправи неволите в живота им? 
Или пък е нормално родителите 
от време на време да те оставят 
в гората. Ей така, превантивно и 
възпитателно!? 
И, на второ място, в същата 
приказка може да прочетете цял 
филм на ужасите, готова 
х о л и в у д с к а  п р о д у к ц и я . 
Човекоядецът, при когото 
попадат Малечко Палечко и 
братята му, успява да пререже 
гърлата на седемте си дъщери. 
Е, по погрешка, разбира се – 
това трябвало да се случи на 
братята. И самият факт, че има 
такъв герой – човекоядец, е 
плашещ и объркващ децата. А 
п ъ к  а к о  г о  в и д и т е  п о 
илюстрациите колко е огромен и 
какъв голям нож е взел?! Е, няма 
как да се проумее това от 
възрастен човек, а какво ще 
породи в главите на малките, не 
смея да си помисля. Нужен ли бе 
този злокобен сюжет, за да се 
у б е д и м  к о л к о  х и т ъ р , 
съобразителен и умен е Малечко 
Палечко?! Няма да коментирам 
разпрания и след това зашит 
корем на вълка от „Червената 
шапчица“ и „Вълкът и седемте 
козлета“. 
Разбира се, накрая на приказките 
се извлича поука, която е 
полезна, но моето дребнаво око 
се захваща с това, какво се 
случва по време на детските 
приказки, а не вижда само 
поучителния финал. 
Аз не мога да променя приказки, 
предавани от поколения наред 

на деца от различни страни и 
семейства, но по-скоро мога да 
ви дам един скромен съвет – 
просто изберете българското! 
Защо не четем българските 
народни приказки, където светът 
е по-разбираем и по-близо до 
нас?! Защо не четем „Неволята“, 
„Сливи за смет“, „Болен здрав 
носи“, „Мързеливата Богданка“ и 
още много. Посланията са ясни, 
сюжетите – като за деца. Вълкът 
си е просто глупав, Кума Лиса – 
хитра и финалът ясно ви 
отвежда до поуките. Ще прибавя 
и това, че са по-кратки, а децата 
невинаги имат търпение да 
изслушат приказката до края. А 
пък това е задължително – какво 
би била приказката без поуката 
на финала! 
Четете българските народни 

приказки! 

 

Виолета Ивайлова Антонова 

11 клас  

СУ”Иван Вазов” – гр. Плевен 

Трета награда 
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За детските приказки, техните послания  и ценностите 



студентски постижения в радио и 
телевизионната журналистика на 
името на проф. Михаил Минков . 
Други, макар и да изучават други 
п р о ф е с и и ,  з а п а з и х а 
журналистическата искра завинаги 
в себе си. 

Под острото перо на нашите 
репортери попаднаха десетки 
известни личности на България, 
които с  радост отвориха 
страниците на своя живот за нас и 
за нашите читатели. А ние, като 
истински журналисти, не ни спряха 
дъждът, снегът и жегата и бяхме 
да стотици интересни места.  

През 2015 година успяхме да 
реализираме, експириментирайки, 
една своя мечта – да направим 
“телевизионно предаване” Въпреки, 
че зрителската аудитория ни 
гледа от сцената, а не от екрана, 
н и е ,  к а т о  и с т и н с к и 
теливизионери, направихме един 
новинарски блок–  с новини, 
включване на наш кореспондент, 
прогноза за времето и гост в 
студиото. А темата беше по 
случай деня на Европа - “Европа 
преди парите” и показахме как една 
наглед суха информация може да 
бъде поднесена забавно и да плени. 

И 2016 година ни донесе изненада – 
получихме покана да посетим 
факултета по журналистика в СУ 
“Климент Охридски”.  Бяхме 
радушно приети от декана на 
факултета доцент Ефремов, 
който ни потопи в медийното 
право.  

Направихме интересни обмени с 
други клубове; гостувахме на клуб 
“Журналист” от град Бургас, а в 
най- жежките дни на 2017 година 
при нас дойдоха приятелите ни от 
Шумен. 

Вестник „Свободна зона” е носител 

на специална награда на Община 

Те са симпатични и добре 
възпитани. Държат се уверено и 
говорят много вдъхновено. Те са 
ученици от различни училища, но 
имат еднакъв широк мироглед, не 
се задоволяват с малко и 
непрекъснато експериментират . 
Възпитаници са на различни 
училища, но имат една обща идея 
– да пребродят трудните пътеки 
на  журналистиката,  казва 
тяхната ръководителка Розалина 
Карамалакова. 

През октомври 2013 година 
започна работата клуб “Млад 
журналист”към Център  за 
по дк репа  на  лич нос тно то 
развитие. В началото бяхме 
малко, но много амбицирани и още 
на втория месец издадохме първия 
си брой. И така, до днес, всеки 
месец страниците на нашето 
издание информира за интересния 
живот на старозагорските 
младежи, достигайки своя 50-ти 
брой. С времето редакцията ни се 
разрасна, в нея бяха десетки 
млади хора, много от които поеха 
по пътя на журналистиката и 
следват в СУ “Климент Охридски” 
и  дори  в  Гер ма ния .  Наш 
възпитаник стана тазгодишният 
носител на Годишната стипендия 
на факултета по журналистика и 
масова комуникация към СУ 
„ К л и м е н т  О х р и д с к и ”  з а 

Разград от Националния ученически 

журналистически конкурс “Григор 

Попов” 2018г; двукратен носител 

на първа награда от Националния 

ученически  журналистически 

конкурс “Григор Попов”-2016,2017г. 

Награда на Рио, Разград . 

Второ място от Националния 

журналистически конкурс “Стоян 

Михайловски”, Русе-2015 година 

Успешен и удовлетворяващ беше и 

този творчески сезон за младите 

хора от клуб „Млад журналист” 

Навлезнахме в нови, непознати 

„води” и се справихме чудесно. През 

този сезон отбелязахме нашата 5-

та годишнина и 50-тия ни, юбилеен 

брой, с който доказахме, че като 

истински журналисти, следим и 

пишем всеки месец. 

Подготвихме и първото си малко 

филмче, застанахме зад истинска 

камера и снимахме интересна 

тема, с която ще участваме на 

международен конкурс. 

Осъществи се и още една наша 

м е ч т а  -  о р г а н и з и р а х м е  и 

проведохме Първи национален 

конкурс за ученическа журналистика 

„Гео Милев”, който събра сред нас 

наши съмишленици с 220 творби от 

20 населени места на България. 

 

 

Екипът на в-к „Свободна зона„ 

благодари на всички, които 

подкрепяха през годините 

журналистическата работа на 

младежите! 

Благодарим и на всички млади 

журналисти за участието в 

конкурса! 

  

 

Кои сме ние 

Издава: 

Център за личностна подкрепа и развитие 

Ул. „Захарий Княжески” 71 

Тел: 042/ 638698 

svobodna_zona@mail.bg 

Ръководител клуб „Млад  журналист” 

Розалина Карамалакова 
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