
 

Първи ноем-
ври е ден за почит 
на предците ни бу-
д и т е л и  -
книжовници, свет-
ци и мъченици, ге-
рои от славното ни 
минало. 

Историята е 
съхранила имената 
на всички тях - 
живели, работили и 
завършили земния 
си път не за лични 
материални блага, 
а в името на 
своята родина. 

Няма народ 
като нашия, в 
чиято история 
с л о в о т о , 
писмеността и 
духовността да са 
и м а л и  т а к а в а 
съдбовна роля. 
Уважаеми чители, 

уважаеми дейци 
на културата, 

   Приемете моите 
най-сърдечни и ис-
крени поздрави по 
повод 

 

1НОЕМВРИ – ДЕН 
НА НАРОДНИТЕ 

БУДИТЕЛИ!  

 

     На този ден 
всички ние се прек-
ланяме пред твор-
ците и пазителите 
на българската ду-
ховна и културна 
традиция – светите 
братя Кирил и Ме-
тодий, на техните 
ученици и последо-
ватели св. Климент 
Охридски, Констан-
тин Преславски, 
Йоан Екзарх, на 
родолюбците Паи-
сий Хилендарски, 
Васил Левски, Ди-
митър Талев и мно-
го други. Убедена 
съм, че всички Вие 
успешно продъл-
жавате тяхното де-
ло, съхранило веч-
ния български дух, 
вечния стремеж 

към овладяване на 
знанието, вечното 
движение напред. 
Не преставайте да 
будите съзнанието 
на младото поколе-
ние за нашето нас-
ледство, което съх-
раняваме и разп-
ространяваме през 
вековете за едно 
по-добро бъдеще 
на българския на-
род. Обогатявайте 
и опазвайте бъл-
гарската духовност 
и копнежа по нови 
хоризонти в обра-
зованието и култу-
рата!   

 

 

 Честит празник!  

 

Пенка Чавдарова, 
на ча л ни к -о т де л 
„Образование“  

Община Стара За-
гора 
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С нови проекти и мето-
ди започна новата учеб-

на година в Ресурсен 
център  

 

Ученик от НУМСИ 

”Христина Морфова” 

свири  първа цигулка в 

Операта 

 

 
‟‟Сцена 99 „‟ с журна-

листите на „‟Свободна 
зона‟‟ 

 

Астрономия в Сев-
лиево 

 

Амфетамините  

Убиецът на 21 век 6 

В ТОЗИ БРОЙ: 



- Станислав, представи ни 
се накратко – къде учиш, 
какво обичаш да правиш ?  
- Уча в ПГЕТ „Георги Сава 
Раковски“, на 16 години съм и 
спортувам активно. Няколко 
години  тренирах борба, но 
сега се занимавам със street 
fitness. Също така се занима-
вам с фокуси и участвам в 
T e a m  D e c e p t i o n .  
- Ще защочнем с думите, 
които каза, след като беше 
избран за председател на 
МОС – че той е едно голямо 
семейство и ти, като глава 
на него, ще работиш за ус-
пеха му. Какви са първите 
неща, които мислиш да на-
п р а в и ш  ? 
- Първите неща вече се слу-
чиха - положихме клетва и 
проведохме първото си засе-
дание, направихме и едно 
чудесно обучение – '' Разви-
тие на умения за планиране и 
реализиране'', ден след като 
се заклехме. Започваме да 
осъществяваме дейностите 
си по предвидения план. 
Младият кмет,  взeма реше-
нията за инициaтивите, които 
организираме, а моята рабо-
та е да обединявам МОС и да 
помагам за реализиацията на 
събитията. И аз обещах, още, 

когато ме избраха за предсе-
дател на МОС,  да работя за 
н е г о . 
- Какво ново да очакваме в 
дейността на МОС ? 
- Част от новите събития са: 
увеличаване на броя на 
спортните съоръжения в меж-
дублоковите пространства, 
поставяне на специализирани 
табели под имената на ули-
ците, носещи иментата на 
бележити старозагорци, с ин-
формация за животът им, ос-
ветяване на бюстове/
паметници с енергоспестява-
що осветление, направа на 
сайт '' Вело ангели '', '' Форум 
на ученичестките съвети'',  
който ще се провежда 1 път 
месечно, с цел обменяне на 
о п и т  и  и д е и .  
- Как виждаш работата на 
комисиите тази година ? 
Смяташ ли да приемеш пре-
дизвикателството за работа 
с  комисиите  от градския 
парламент, от които бяхте 
п о к а н е н и  ? 
- Естествено, че смятам да 
работя с тях. Както миналата 
година, така и тази комисиите 
са 5 - Култура и училищна 
политика - с лидер Наско На-
сков, Екология и превенция 
на здравето - с лидер Дончо 
Станчев, Спорт и туризъм - с 
лидер Ахилеас Атанасов, 
Превенция на младежка 
безопасност, престъпност и 
зависомости сред младежите 
и работа с ОД на МВР - с ли-
дер Нина Петрова и Благо-
творителност и работа с 
партньори - с лидер Габриела 
Добрева. Всики са готови за 
едно добро сътрудничество с 
комисиите в Общинския 
съвет на Стара Загора, а и 
вече имаме първите покани 
за срещи. Имаме уверението 
от общинските съветници, че 
ние, младите ги зареждаме  с 

настроение и те желаят заед-
но да решаваме важни за гра-
да  неща, да им помагаме в 
р а б о т а т а . 
- Дейността на МОС е доста 
известна, но  как би го 
представил на тези, които 
сега чуват за него? 
 Младежки общински съвет, 
Стара Загора (МОС) е форма 
на младежко самоуправление 
и участие на младите хора в 
обществения живот. МОС 
предоставя възможност на 
младежите от ученическата 
общност да придобият орга-
низационен опит, като иници-
ират и провеждат различни 
кампании, концерти, събития, 
като полагат доброволен труд 
в полза на общността. · МОС 
е кауза и призвание, и отго-
в о р н о с т ! 
- С кои партньори би 
търсил връзка, за да рабо-
тите заедно, занапред ? 
- Главно с НПО, Община Ста-
ра Загора и общинските коми-
сии. Работата е успешна, ко-
гато е в екип и всички работят 
задружно, с желание и удо-
в о л с т в и е . 
- Идва денят на Будителите, 
а вие сами по себе си сте 
будителите на младото об-
щество. Какво ще пожелаеш 
на старозагорските младе-
ж и  ? 
- Желая им да бъдат все така 
будни за добрите идеи,  да ги 
защитават и осъществяват. 
Желая им да не забравят кои 
са дедите ни, да уважават 
българската история и бълга-
рите. 

 

 Мария Стоянова 

Станислав Давидов, председател на МОС:  Ще 
работя за обединяването на МОС и ще помагам 

за  всички събития  
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Деян Ганев от Про-
фесионална гимназия по 
електроника „ Джон Атана-
сов “ стана млад кмет на 
Стара Загора с мандат 
2 0 1 4  -  2 0 1 5 г . 
Изборът за кмет на Млада 
Загора се проведе на 3 ок-
томври за 18 - ти пореден 
път. Общо 8 младежи – 4 
момичета и 4 момчета от 8 
учебни заведения в Стара 
Загора се включиха в над-
преварата за поста. Канди-
датите: Десислава Михай-
лова от СОУ „Максим Гор-
ки“,  Мария Стоянова, 
ГПЧЕ „Ромен Ролан“,  Ди-
ян Генев, ПГЕ „Джон Атна-
сов“,  Георги Ангелов, 
ПГЕТ “ Г. С. Раковски“, 
Александър Колев, ПМГ “ 
Гео Милев“, Елена Диневс-
ка,  ТГ “ Княз Симеон Тър-
носвски“, Александър Ба-
бачев, ПГВМ “ И. П . Пав-
лов “ и  Антонина Колева, 
ПГСАГ “ Лубор Байер“ сме-
ло се бориха за кметското 
място. Те представиха сво-
ите платформи, в които 
имаше интересни и нес-
тандартни виждания като 

например островчета за 
влюбени в парк ''Езерото'', 
екологично събиране и 
преработка на отпадъци, 
почасова трудова борса за 
ученици над 17г. Много по-
ложителни за младите хо-
ра се видяха предложения-
та за работилница за идеи, 
опазването на паметници-
те в Стара Загора и изри-
суването с графити на 
празни места. Всички бяха 
единодушни, че през този 
мандат трябва да се рабо-
ти още повече за разпрост-
раняването работата на 
МОС, културата и образо-

ванието, спорта. 

8 - те кандидата акценти-
раха и на личните си каче-
ства. Казаха за себе си, че 
са чаровни и усмихнати, че 
не се предават лесно, че 
са отговорни и с много-
странни интереси и обичат 
да се отличават. 

След дълго  заседа-
ние журито излезе с едино-
душното решение за избо-
р а  с и  -  

избра Деян Ганев, който е  
ученик в 12-и клас в ПГЕ 
“Джон Атанасов“. Той е ак-
тивен член на няколко 
младежки организации – 
Младежки общински съвет 
МОС, Младежки общински 
съвет по наркотични веще-
ства при Превантивно - 
информационен център, 
С т а р а  З а г о р а . 
Тази година журито реши 
да има и двама заместник 
– кметове - Александър 
Бабачев от ПГВМ “ И. П . 
Павлов “ и Десислава Ми-
хайлова от СОУ „Максим 
Горки“. 

''Мечтите са нещо относи-
телно, те се променят. 
Мечтата ми е да мечтая''- 
каза новият млад кмет в 
заключителната си реч. 
Той се закле да работи ак-
тивно за осъществяване 
на програмите на МОС по 
дейности, да осъществява 
и идеите на своите доско-
рошни конкуренти за кмет-
ския стол. Заяви, че е 
твърдо решен да поведе 
екипът на МОС към една 
добра и успешна година. 

 

Теодора     Паскалева 

Деян Ганев от ПГЕ стана  кмет на 

 Млада Загора 



- Г-н  Иванов, разкажете ни 
за Ресурсен център, Стара 
Загора. Какво още трябва 
да знае обществото за ва-

шите деца? 

- Ресурсен център, Стара За-
гора подпомага интеграцията 
в общообразователното учи-
лище на около 700 деца със 
специфични нужди в начина 
на общуване и учене. Близо 
70 ресурсни учители, психо-
лози, логопеди и рехабилита-
тори са заедно с тях в  учили-
щата и детските градини. Ре-
сурсният учител е специалис-
тът, към който учителите, ро-
дителите и всички деца могат 
да се обърнат за съвет при 
общуването си с дете със 
специални образователни 
потребности. 

- Какво е новото в работата 
с децата през тази учебна 

година? 

- През учебната 2014/2015г 
Ресурсен център продължава 
добрите традиции при подпо-
магането процеса на включ-
ване на децата със специал-
ни потребности в училищната 
среда. Предвидени са много 
извънучилищни дейности: 
Арт – ателие, туристически 
излети, ежеседмични трени-
ровки по различни видове 
спорт и много конкурси. Орга-
низираме коледно тържество, 
празници, посветени на Баба 
Марта, Великден и големия 
спортен празник в края на 
учебната година „На открито”. 
Най - новото, предвидено от 
екипа ни по адаптиран спорт,  
е състезанието с велосипеди 
и корабомоделизъм за най - 
креативните наши възпитани-
ци. 

-Едно много добро начина-
ние направихте през лятото
- зеленчуковата градина, 

какви са резултатите? 

- През лятото на 2015г реали-
зирахме проект „Зелено 

включване”. Участниците в 
проекта – ученици на възраст 
14 – 18 години, се обучаваха 
по адаптирана програма по 
теми от биоземеделието. В 
градината на Ресурсен цен-
тър младите агрономи отг-
леждаха различни зеленчуци 
– краставици, домати, тикви, 
репички, патладжани, морко-
ви, магданоз, копър и др. Нат-
рупаните практически умения 
спомогнаха за по - добрата 
увереност на учениците със 
специфични потребности и 
тяхната професионална реа-
лизация. Готовата продукция 
вече се реализира, но тук са 
по-важни не толкова финан-
совите параметри, а това, че 
тинейджърите се научиха да 
полагат грижи в градината, 
научиха много новости за отг-
леждането на основните зе-
меделски култури, които при-
състват ежедневно на трапе-
зата им и се докоснаха до 
плодовете на своя труд. 

- Кой е най-новият метод в 
програмата ви за тази годи-

на? 

- Ресурсният учител, Милена 
Минкова е един от първите 
сертифицирани сензорни те-
рапевти в България, която 
участва на   обучението в 
болница Токуда в столицата 
и на практическите занятия в 
Мюнхен. Обучението се орга-
низира от фондация „Фонд 
терапии”, като целта му е 
участниците да се запознаят 
с основните  понятия, методи 
и практики на работа по сен-
зорна интеграция. Курсът е 
разработен от Kristiane Kull 
Sadacharam и включва интен-
зивна програма за български-
те специалисти така, че в 4 - 
месечното обучение да бъдат 
сертифицирани 15 специа-
листи в България, които в 
ежедневната си практика ра-
ботят с деца със сензорно – 
интегративна дисфузия. От 
миналата учебна година към 

ресурсен център, Стара Заго-
ра работи и рехабилитатор. 
Това също е новост за дей-
ността ни. В момента се обо-
рудва специална стая, където 
новият специалист полага 
специални грижи за децата и 
учениците с двигателни зат-
руднения. 

- Кои са проектите, по които 

ще работите? 

- От месец ноември екипи от 
специалисти започват инфор-
мационни семинари за учите-
ли от общообразователните 
училища, които ще спомогнат 
за обмяна на практически 
опит за методите и стратегии-
те при работата с децата от 
целевата група. Кандидатст-
вахме и по няколко междуна-
родни проекта, заедно с На-
ционалната асоциация на 
ресурсните  учители и очак-
ваме да бъдем одобрени. Ка-
то наш голям успех бих посо-
чил участието ни в проекта в 
програма  „Коменски”. Учите-
ли от общо 6 европейски дър-
жави – Германия, Австрия, 
Холандия, Белгия, Румъния и 
България представиха пред 
партньорите си своя модел за 
интегрирано обучение на де-
цата и учениците със специ-
ални образователни потреб-
ности. Нашият екип предста-
ви вижданията си за адапти-
рането на класните стаи, като 
малък цирк, в който децата 
под формата на игра се за-
познават с различните живот-
ни и характерните звуци, кои-
то те издават. Целта на про-
екта беше -  в рамките на две 
години,  да се насърчи обмя-
ната на опит между специа-
листите, работещи с деца със 
специфични потребности. 

- Г-н Иванов, много са деца-
та със специфични потреб-
ности, които са даровити и 
имат своите изяви и пости-

жения. Разкажете ни за тях? 

С нови проекти и методи започна новата учебна 
година в Ресурсен център, Стара Загора 



ледна, само както едно 7 годиш-
но, невинно момиченце може. Аз 
и се усмихнах. Опитах се поне. 
Не знам дали имитацията ми на 
щастие е успяла да я заблуди: 
    - Тате, защо се усмихваш 
странно? 

    - Пораснах, дъще, пораснах! 

Тя не ме разбра. Мълчаливо 
духна свещичките и отиде да 
играе. 

В главата ми бяха останали са-
мо важните неща. Тогава и само 
тогава можех да се усмихна ис-
тински. Усмивка, която не може 
да се сравни с тази на възраст-
ните. Те бяха прекарали целия 
си живот, опитвайки се да имити-
рат щастие, но никой от тях не 
беше добър актьор. Или може би 
да се усмихваш истински, когато 
всъщност искаш да заплачеш 
беше по-трудно от колкото едно 
7 годишно момченце можеше да 
си представи. Защо просто не 
забравеха за проблемите си 
(поне за малко) и не се опитаха 
да почувстват щастие? На мен 
ми се отдаваше. За да си щаст-
лив не ти трябва много: подслон, 
храна, приятели и може би една 
хубава топка. Защо на баща ми 
му трябваше нова кола, когато 
старата вървеше съвсем добре? 
Защо сестра ми се затвори в 

стаята си и се сърдеше с дни, 
когато мама и забрани да ходи с 
къси поли на училище? Та тя 
беше хубава, каквото и да обле-
че. Беше забравила най - проста-
та истина: Красотата не идва от 
дрехата, а от усмивката. Тя беше 
най-милото и сладко момиче, 
когато се усмихнеше. И не гово-
ря за тези жалки опити за усмив-
ка, които родителите, а и всички 
възрастни се опитваха да пра-
вят. Говоря за истинската усмив-
ка. Който се усмихва истински е 
красив, каквото и да облече. Чу-
вам хората около мен да се пи-
тат: Какъв е смисълът на живо-
та?  Защо въобще задават този 
въпрос? Отговорът е ясен на 
всички. Не знам дали аз бях дете 
гений или всички възрастни бяха 
глупави. Аз си бях отговорил на 
този въпрос много отдавна. Сми-
сълът на живота е да си щастлив 
и да правиш всички около теб 
щастливи. Ако всички следват 
този смисъл, мисля че един ден 
всеки човек би бил способен да 
се усмихне. Възрастните наисти-
на са много странни... 

 

 - Ох, колко хубав е светът и кол-
ко цветно е всичко! - въртеше се 
в малката ми щастлива глава. 

Затворих очи и духнах силно. 
Балони, игра, викове, щастие, 
всички се усмихват. ФАСАДА! 
Под фалшивите усмивки на ро-
дителите ми личеше липсата на 
огън в техните сърца. Явно бяха 
духали свещичките на тортата 
токова пъти, че сигурно (неволно 
или не) бяха загасили и част от 
огъня в себе си. Аз бях на 7, а 
вече ясно виждах мъката и обър-
кването зад тяхната усмивка. 
Толкова фалшива бе тя. И тога-
ва осъзнах: 

- Възрастните са глупави. Никога 
няма да стана като тях! 

Обърнах се, зад мен - деца. Най-
накрая пред очите ми да се поя-
ви нещо разбираемо, нещо ис-
тинско: 

- Хей, чакайте! Не започвайте 
без мен. Искам да съм напада-
тел!!! - втурнах се аз стремглаво 
към другите, забравил торта, 
свещички, възрастен. Духни све-
щичките, скъпа. Ще можеш ли да 
ги духнеш и седемте на един 
път? 

- Разбира се - каза уверено мал-
кото ми момиченце. Тя ме пог-

- Учениците от центъра спе-
челиха награди от традицион-
ния конкурс  за изработване 
на театрална кукла в град 
Сливен и медал от състеза-
нията на Спешъл Олимпикс в 
гр. Хасково. Със сребърен и 
бронзов медал се върнаха 
отборите ни от участие в Ре-
гионалните  игри в Хасково. 
Сборният отбор по народна 
топка  и ОУ „Георги Райчев” 
се окичи със сребърните ме-
дали. Смесеният футболен 
отбор на Ресурсен център и V 
ОУ „Митьо Станев” завоюва 
трето място в крайното класи-
ране. Вторият смесен отбор 
по футбол също направи доб-
ри игри и отбеляза много точ-
ни попадения. Отборите, ръ-

ководени от ресурсните спе-
циалисти от екип „Адаптиран 
спорт”, Кузман Кузманов, Пет-
ко Гюзелев и Стойка Сребре-
ва, мериха сили със състави 
на ресурсни центрове и по-
мощни училища от Хасково, 
Димитровград, Харманли и 
Кърджали. 

 

 

 

 

   Радост Милчева 

Усмивката   

                                      от Георги Ганев  



На 27 януари 2014 г. 
Община Стара Загора подпи-
са ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТА-
ВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА 
ФИНАНСОВА ПОМОЩ за из-
пълнение на ПРОЕКТ: BG06-
101 „МЕЖДУНАРОДЕН МЛА-
ДЕЖКИ ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА 
С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК 
В ГРАД СТАРА ЗАГОРА”. 

Проектът се изпълнява чрез 
Финансовия Механизъм на 
Европейското икономическо 
пространство, с финансовата 
подкрепа на Република Ис-
ландия, Княжество Лихтен-
щайн и Кралство Норвегия. 

 Проектът включва дейности 
за интегриране на младежите 
в риск и  ремонтни дейности - 
преустройство на  сградата 
на бившето кино „Жельо Ди-
манов“. 

Предназначението на Центъ-
ра е да обслужва младежкия 
сектор, като   основният фо-
кус на програмата на центъра 
са младежите и тези, които 
работят с  младите хора.   

Основна задача на Центъра - 
да популяризира ценностите 
на Европейския съюз: човеш-
ко достойнство, свобода, де-
мокрация, равенство, върхо-
венство на закона и спазване 
на човешките  права. 

Целите ще бъдат постигнати 
чрез дейности, които ще се 
организират в Центъра: семи-
нари, дебати, форуми, диску-
сии, лектории, конференции, 
обмен на добри практики с 
други младежки центрове. 

 Наред с изграждането на 
съвременна материална база 
на Младежкия център Общи-
на Стара Загора има амбици-
ята да развие младежки по-
литики и дейности, които ще  
позволят на Младежкия цен-
тър  да  бъде достоен канди-
дат  за получаване  Знака за 
качество на Съвета на Евро-
па. 

По проекта са назначени 5 
младежки работници и 2 ром-
ски медиатори,   които рабо-
тят с младежите в риск.  

Към настоящия момент мла-
дежките работници  работят с 
целева група от около 45 
млади хора в риск - от ромски 
етнос, деца без родители и 
др. младежи от училищата в 
общината. 

 Младежките работници изс-
ледват  социалния, образова-
телния,  здравния и икономи-
ческия профил на кварталите 
с компактно етническо насе-
ление в град Стара Загора. 
На база получените резулта-
ти  извършват проучване на 
статуса на населението и на 
ромските общности в кварта-
лите – Лозенец, Кольо Ган-
чев, Македонски, Самара, 
Зора. 

Екипът на проекта се състои 
от 5 члена : 

ръководител на проекта – 
Иванка Сотирова, заместник-
кмет на Община Стара Заго-
ра; координатор на проекта – 
Пенка Чавдарова, началник-
о т д е л 

„Образование, младежки дей-
ности и спорт“; координатор на 
проекта по международни дей-
ности;  счетоводител на проек-
та ; технически сътрудник на 
проекта.      

Екипът на проекта, младежки-
те работници и ромските меди-
атори работят  активно с парт-
ньорите по Проекта – НПО 
„Свят без граници“. 

 

След приключване на ремонт-
ните дейности в младежкия 
център ще започнат действи-
телните дейности с младежи в 
различните форми по интере-
си. Проектът предвижда и про-
веждането на няколко между-
народни събития с участие на 

младежи от ЕС и страните – 
донори с цел развиване на 
междукултурния диалог и раз-
ширяване на  хоризонта на 
младите хора към света. 

 

 

МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖ-
КИ ЦЕНТЪР  

              МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР – СТАРА ЗАГОРА 



БРОЙ 9  

 Ученик  от  НУМСИ 

”Христина Морфова” свири пър-

ва цигулка в Операта. Божидар 

Рахнев, макар и твърде млад , 

само в 11 клас на НУМСИ 

„Христина Морфова”, има твърде 

интересен живот. И блестящи 

постижения. Страстта на младия 

цигулар към музиката е още от 

детската градина, насърчен от 

музикалната педагожка там. Пиа-

ното и акордеонът са първите 

музикални инструменти, до които 

Божидар се докосва. В точното 

време открива магията на цигул-

ката. Божидар взема уроци по 

солфеж в школата към НУМСИ, 

където после и учи. „Цигулката е 

много сложен инструмент и твър-

дението , че е „инструмент за 

дами” не е вярно. Всеки музика-

лен инструмент приляга на всеки 

човек различно. С цигулката мо-

гат да се постигнат висоти в из-

разяването и звукът и е невероя-

тен” - казва младият цигулар.   

От уроците и изявите в училище, 

Божидар преминава към голяма-

та сцена. През юни 2013г е пока-

нен да бъде щатен музикант в 

оркестъра на Държавна опера, 

Стара Загора – в състава на пър-

вите цигулки. Там тинейджърът 

отново е до своята учителка 

Стефка Караиванова, с която 

„дели сцената” през стол. През 

о к т о м в р и , 

заедно със 

с о л и с т и т е , 

хорът и оркес-

търа на опе-

рата, Божи-

дар участва и 

за първи път 

в истинско 

турне - във 

Франция, гра-

довете Анет и 

Ш а т о т ъ н , 

където поста-

вят операта 

„‟Тоска‟‟ от 

Джакомо Пучини. Френската пуб-

лика посреща  представлението 

с голям интерес и бурно аплоди-

ра нашите артисти. Божидар има 

досега 6 участия в симфонични 

концерти, освен в “Тоска” е сви-

рил в състава на оркестъра в 

операта „Крал за един ден” от 

Джузепе Верди, която е предста-

вена и на сцената на Софийска 

опера и балет, както и в операта 

„Балът на неблагодарните жени” 

от Клаудио Монтеверди. Ново 

предизвикателство за талантли-

вия ученик е участието му, заед-

но с неговите приятели, в програ-

мата на клуб „Музикато” в Стара 

Загора. Там те правят е Ever-

green вечер, където изпълняват 

популярни песни на „‟Beatles’’ и 

„‟Stink’’. Съвсем наскоро Божидар 

Рахнев бе отличен като „‟Ученик 

на годината” на НУМСИ 

„Христина Морфова”, а тази наг-

рада се връчва за първи път и 

именно в настоящата, юбилейна 

за училището му година. Божи-

дар смята да продължи с музи-

калното си образование в Бълга-

рия или чужбина и не спира да 

мечтае. А и непрекъснато  да се 

развива като сериозен музикант, 

да работи сериозно и отговорно 

в колектив, да се учи от колегите 

си и те от него – на едно лъче-

зарно отношение към всяка зада-

ча, на търпение и старание, на 

удоволствие от това, което пра-

виш – казват самите музиканти 

от оркестъра и колеги на Божи-

дар от Операта. 

 

Грети Георгиева 

 Ученик от НУМСИ ”Христина Морфова” свири  

първа цигулка в Операта 



. 

Неделя, късен следо-
бед. В двора на чита-
лище Родина две  
групи младежи си да-
доха среща - журна-
листите от клуб 
„Млад журналист” 
при ЦНКИ, Стара За-
гора и актьорите от 
Младежка театрална 
група „Студио 99”. 
След закачките и шу-
мотевицата, журна-
листите седнаха в 
залата за репетиции 
за първата си среща 
с театралното изкуст-
во, а актьорите - за 
първата си репети-
ция пред гости.  

Вече 15 години клуб 
„Студио 99”  събира 
ученици от всички 
старозагорски учили-
ща, за да ги потопи в 
магията на театъра. 
Основател и ръково-
дител на студията е 
актьорът и режисьор 

Христофор Недков 
от ДТ „Гео Милев”. 

„Младежите се съби-
рат в групата, не за 
да станат на всяка 
цена известни артис-
ти, а да развият уме-
ния, които ще са им 
нужни в живота, да 
се преборят с при-
теснението, да бъдат 
взискателни към се-
бе си. Те се занима-
ват с нещо интерес-
но, любопитно, съз-
дават приятелства за 
цял живот. Те са като 
едно голямо итали-
анско семейство”- 
казва Христофор 
Недков. 

Близо 300 ученика са 
минали през теат-
ралното студио през 
годините, 20 от тях 
са заобичали сцена-
та за цял живот. 
”Събираме се, въп-

реки, че сега са вече 
майки и бащи на по 
30 години, разказва-
ме си, спомняме си 
хубавите моменти 
тук”- споделя Недков. 
”Част от природата 
на човека е да бъде 
различен. Това, което 
режисьорът ти пода-
де, ако не е изпълне-
но добре, дори най-
малката роля може 
да те провали”-
допълва режисьорът. 

Артистите знаят, че 
за да получи добра 
игра е важно да на-
мериш общото със 
себе си и с персона-
жите. Предизвика-
телство е да нака-
раш благ характер да 
изиграе демоничен 
образ. 

Младите таланти 
споделят, че престо-
ят им в студиото им 
носи  вече много по-
ложителни неща. Но, 
за да получиш заслу-
жени аплодисменти,  
трябва да си взиска-
телен към себе си, 
да бъдеш перфектен, 
тогава имаш шанс. 
Младежите харесват 
комедиите, защото 
лесно виждат реак-

Първа среща на артистите от „‟Сцена 99‟‟ с 
журналистите на „‟Свободна зона‟‟ 
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в а т  п р е те н де н ти те ? 
- Да, както във всеки кон-
курс, трябва се спазят опре-
делена височина и килогра-
ми. Да дефилират добре, да 
могат да  докажат, че освен, 
че са красиви са и интели-
гентни, и имат добри идеи. 
- Миналата година кон-
курсът беше проведен в 
Secrets club, тази къде ще 
е   ? 
- И тази година ще бъде в 
същия клуб, тъй като  и сега 
Secrets club изяви желание 
да домакинства,  а и мина-
лия  сезон  всички останаха 
много доволни от обстанов-
ката и обслужването там. 
- Определена ли е датата 
и  ч а с ъ т  в е ч е ? 
- Конкурсът ще се проведе 
на 13 ноември от 23:30 ча-
с а . 
- Би ли ни разкрила малко 
о т  ' ' к у х н я т а  н а 
красавиците'',  за техните 

тоалети? 

-Това е изненада, но мога 
да повдигна малко завесата 
и да ви подскажа, че тоале-
тите са много красиви. 

Бельото е от Seven Sec-
onds, а роклите от колекция-
та на Златка Райкова (Bless 
b y  Z l a t k a  R a y k o v a ) 
- Но можеш  да ни кажеш 
кой ще бъде жури, нали? 
-Хората, които ще дават 
оценките са: Златка Райко-
ва, Силвия Радулова, 
Мистър Менхънт 2013,, 
Иван Миншев, Мис Стара 
Загора 2013, Магдалена Те-
н е в а . 
- Ти самата участвала ли 
с и  в  к о н к у р с и  ? 
- Да, преди много време 
участвах и това са моите '' 
звездни мигове''. Станах  
Мис Астория, Мис Екстази, 
Лице на Община Стара За-
гора, Лице на Визаж . 

 

 

 

Стела Стоянова 

- Донка, ти организираш 
едно от най – чаканите и 
атрактивни състезания, 
това за  красота. Какво 
включва работат ти по 
време на Мис и Мистър 
С т а р а  З а г о р а ? 
Ролята ми е многофункцио-
нална, накратко набирам 
спонсори, събирам момиче-
та и момчета, организирам 
хореографията на конкурса , 
р а зп р е де лям  г о с ти т е 
- Трудно ли се намират 
кандидати за такъв кон-
к у р с ? 
- Не, в град като Стара Заго-
ра, които се слави с хубави 
момчета и момичета не е 
трудно.Трудно е на журито 
после, защото при толкова 
много красота да избереш 
не само най- красивия, но и 
интелигентен млад човек си 
е  н а и с т и н а  т р у д н о . 
- Колко на брой ще са уча-
стниците в тазгодишния 
конкурс за красота? 
- Момичетата ще са 14, а 
м о м ч е т а т а  1 0 . 
- Има ли някакви изисква-
ния, които трябва да спаз-

цията на публиката, 
а и е приятно да 
разсмееш някого.  

Скоро „Сцена 99’’ 
подари постановка-
та „Подаръкът” на 
своите почитатели и 
готви  нещо ново 
една сериозна дра-
ма - ‟‟Слепите‟‟ по 
Морис Метерлинг. 

Радост Милчева 

 Донка Йорданова  повдигна завесата 
 на конкурса за красота 

Компетентност за добра реализация развиваха 
младите хора 

„Заедно към по-добра трудова заетост” 
бе поредната обучителна среща на Превантив-
но-информационния център в Стара Заго-
ра.Инициативата  е по програма на ЕК „Еразъм 
+”,имаща за цел  да развие у младите хора , ид-
ващи от всички краища на Европа, умения и ком-
петентности за по-добрата им реализация  В 
нея участваха младежи от повече от 10 стра-
ни, които се запознаха със старозагорски орга-
низации и обмениха ценен опит и добри практи-
ки в помощ на трудовата реализация на младе-
жите в България и Европа.                 

    СЗ 



и е предложен за ле-
гална регулация.  

 В България Зако-
нът за контрол върху 
наркотичните вещест-
ва и прекурсорите (в 
сила от 03.10.1999 г.) 
забранява амфетами-
ните и ги определя 
като високорискови 

вещества. 

 Амфетамините и 
метамфетамините се 
срещат най-често под 
формата на прах или 
хапчета. Приемат се 
перорално, през носа и 
венозно. Когато амфе-
тамините и метамфе-
тамините се приемат 
перорално, действието 
им започва след 15 – 
20 минути. Когато се 
смъркат, активните 
съставки навлизат в 
кръвния поток през 
носната лигавица и 
имат ефект след ня-
колко минути. Когато 
се инжектират в кръво-
носния съд, действат 
почти веднага. За всич-
ки начини на употреба 
ефектите приключват 
след около 8 часа. Ня-
кои употребяващи на-

  

 Амфетамините и 
метамфетамините са 
стимуланти, които най-
често се наричат 
„спийд”. Преди 1960 г. 
амфетаминът е упот-
ребяван като хапче за 
диета. По време на 
Втората световна вой-
на и други войни амфе-
таминът също се упот-
ребява за борба с умо-
рата и повишаване на 
будността на войници-
те. Той е легално пред-
писван и затова можем 
да говорим за контро-
лирана употреба. 

 Всичко това се 
променя през 60-те го-
дини, когато амфета-
мините стават модерни 
сред някои групи мла-
ди хора. Между 1969 г. 
и 1972 г. дори може да 
се говори за спийд 
вълна. Постепенно 
вредните последствия 
от неконтролираната 
употреба стават оче-
видни. През 1970 г. на 
международно равни-
ще амфетаминът се 
причислява към конт-
ролираните вещества 

ричат амфетамина с 
името „спийд” комбина-
цията от амфетамин и 
хероин. Разпространен 
е също и изразът 
„спийд-бол”, който се 
използва за комбина-
циите кокаин-хероин и 
амфетамин-хероин. 

 Поради честото 
смесване на спийд с 
други неизвестни ве-
щества от производи-
телите и дилърите, 
употребяващият никога 
не знае със сигурност 
какво е купил. Метам-
фетаминът и амфета-
минът са две вещест-
ва, които много си при-
личат.  

 

Предизвикват ли 

пристрастяване?  

Физически - в  по - мал-
ка степен. Психологи-
ческата зависимост 
може да се появи бър-
зо и в голяма степен. 
Това означава, че ам-
фетаминът и неговата 
употреба предизвикват 
появата на хронично 
прогресивно заболява-
не, а именно  

Истината на амфетамините и 

метамфетамините  



фети. И по този начин 
се офомя   

ПОРОЧНИЯТ КРЪГ.  

ВАЖНО: Лица употре-
бяващи амфетамини 
имат нужда, незабав-
но от помощ на спе-
циалисти, не оставяй-
те нещата в ръцете 
на употребяващият, 
защото при болестта 
зависимост, НЯМА 
ВОЛЯ - МОЗЪКЪТ Е 

БОЛЕН!!! 

 

Какво чувстава упот-

ребяващият? 

Амфетамините и ме-
тамфетамините се 
употребяват като сти-
мулант. Стимулира се 
както тялото, така и 
психиката. Интензите-
тът на ефекта зависи 
от дозата и начина на 
употреба. Психологи-
ческите ефекти се вли-
яят и от очакванията 
на употребяващия. 

Един от ефектите на 
амфетамините и ме-
тамфетамините е, че 
умората вече не се 
усеща. Апетитът нама-
лява. Повишава се 
кръвното налягане. 
Увеличава се сърдеч-
ната честота. Зениците 
се разширяват. Муску-
лите се съкращават. 
Главоболието и замая-
ността също не са нео-

логическата зависи-
мост означава, че 
употребяващият коп-
нее все повече за ве-
ществото и не се чувст-
ва добре без него. Ам-
фетамините и метам-
фетамините форми-
рат психологическа 
зависимост. С редов-
ната употреба човек 
може дори да започне 
да мисли, че той или тя 
просто не може да 
функционира адекват-
но или да се наслажда-

ва на живота, без чувс-
твото, което му дава 
веществото. Един ку-
пон или нощ навън в 
града вече не са забав-
ни без употребата на 
амфетамини, да рабо-
тиш без тях е все по-
трудно. Притеснител-
ното е, че след прекра-
тяването на действие-
то на вещетвото умора-
та и депресията се уве-
личават. В представите 
на употребяващия те 
очевидно могат да се 
преборят само чрез 
вземане на повече ам-

шизофрения, също и  
остро психично разст-
ройство.  

Има ли необходимост 
от повишаване на ко-
личеството за получа-
ване на същия ефект? 
Да. Трябва да се прави 
разлика между физи-
ческата и психологи-
ческата зависимост. 
Говорим за физическа 
зависимост, когато тя-
лото протестира след 
спирането на употреба-
та на веществото 

(появяват се симптоми 
на абстиненция). Кога-
то човек спре да упот-
ребява амфетамини и 
метамфетамини, се по-
явяват физически сим-
птоми на огромна и 
непреодолима умо-
ра.Един физиологи-
чен феномен, който е 
характерен за тези ве-
щества, е толерансът.  
Какво е толеранс? Ко-
гато се употребяват ре-
довно, са необходими 
все по-големи количес-
тва, за да се получи 
същият ефект. Психо-



бичайни, както и стис-
натите зъби и скърца-
нето с челюст. Психо-
логическият ефект: 
амфетамините и ме-
тамфетамините вре-
менно правят употре-
бяващия по-активен, 
енергичен, весел, бу-
ден и самоуверен. Из-
чезва самокритич-
ността, говоренето е 
по-лесно и леко. Ам-
фетамините и метам-
фетамините може да 
имат и други ефекти. 
Употребяващият мо-
же да стане раздраз-
нителен, неспокоен и 
тревожен – най-вече, 
когато ефектите за-
почнат да отслабват. 
Когато веществото се 
премахне напълно, 
апетитът се връ-
ща. Имайки предвид, 
че употребяващият 
не се отдава на умо-
рата (защото не я 
чувства), когато ве-
ществото престане да 
действа, може да се 
появи чувство на мах-
мурлук. Човек може 
да стигне до пълно 
изтощение без дори 
да се усети. Хронич-
ната умора, апатията 
и отпадналостта са 
сред най-често сре-
щаните оплаквания 
на редовните употре-
бяващи на спийд. 

Краткосрочни ефек-
ти: повишена концен-
трация, потискане на 

умората и сънливостта, 
загуба на апетит, пови-
шена самооценка. 

Дългосрочни ефекти: 
безпокойство, дразни-
мост, загуба на тегло, 
тревожност, параноя, 
заблуда, агресивност, 
физическо изтощение. 
Едни от най- тежките 
престъпления през 
2013 година извършени 
от младежи на възраст 
14 - 28 години са под 
влиянието на амфета-
мини. 

Важно: Употребата при 
хора със сърдечно-
съдови заболявания 
носи голяма опасност. 
В сравнение с повечето 
други наркотици, амфе-
тамините и метамфета-
мините не съществуват 
от много време. В края 
на 19-ти век е синтези-
ран в лаборатория пър-
вият амфетамин. След 
1930 г. е предприето из-
следване върху ефек-
тите от амфетамина. 

  

Кой е най- застрашен? 

 Най -  застрашени 
са лицата между 12 и 
28 годишна възраст, то-
гава, когато се изграж-
дат като личности. 
Много често детето ни 
тръгвайки да се себе-
доказва, да търси себе 
си сред другите, често 
попада в мелницата на 
груповия  натиск от обк-
ръжаващата го среда. 
 Рисковото пове-
дение е характерно за 
младите хора, защото 
чрез него те се науча-
ват да различават пра-
вилно от неправилно 
акцептирайки всичко 
през собствените си 
преживявания.  

Превантивен център 

по зависимости  



 За пети пореден 
път град Севлиево събра 
десетки деца  и препода-
ватели на сцените на На-
ционалния  фестивал 
„Наука на сцена 5‟‟. Орга-
низатори на фестивала са 
Национален организацио-
нен комитет на програма-

та 

„‟Наука на сцена 5‟‟, Ми-
нистерство на образова-
нието и науката, Община 
Севлиево, с подкрепата 
на Фондация „‟Еврика‟‟,  
Фондация „‟Комунитас‟‟, 
Фондация  „‟Теоретична и 
изчислителна физика и 
астрофизика‟‟,  Център за 
творческо обучение Со-
фия, TCPA Foundation, 
‘’Бизнессдружение Севли-
ево 21 век‟‟  и още много 
сдружения, съюзи и цент-
рове. Събитието е част от 
международния проект  
”Наука на сцената”, с идея 
да се направи обмяна  на  
добри практики - учители   
да покажат своя опит и 
идеи,  за да се засили ин-
тересът към точните  нау-
ки – химия,  биология и 
екология и да се подгот-
вят за международното 
ниво догодина в Лондон. 

 За първи път тази 
година в Националния 
фестивал  участниците 
работиха  по проекта  

„Учители за учители‟‟,  къ-
дето преподавателите  
представиха  презентации 
на по-големите си учени-
ци по различни, интерес-
ни теми. 

 Въпреки студеното 
време и снежните виели-
ци в залите бе топло, при-
ятно и шумно. Интерсни 
провакативни презента-
ции разбудиха въображе-
нието и показха скрити  
таланти и остри умове, с 
копнеж към непознатото.  
Около импровизираните 
базари се тълпяха  деца 
от всички краища на Бъл-
гария и с широкоотворени 
очи попиваха  впечатле-
ния. 

 Старозагорските 

участници от НАОП и 

ПГСАГ ‟‟ Любор Байер‟‟ 

доблестно предствиха 

града ни и взеха призови 

места.  Участие в семина-

ра за учители взеха Надя 

Кискимова, ръководител - 

астроном в НАОП с 

„‟Изследване на слънче-

вата система” и получи  

трето място  в това нап-

равление, а старши учи-

телката по физика и аст-

рономия от ПГСАГ‟‟ Лю-

бор Байер‟‟, Тонка Ивано-

ва участва  с презентаци-

ята по извънкласен про-

ект, клуб „‟Светкавица, 

енергия и екология‟‟. Де-

ветокласникът  Рафаел 

Динев Калъчев от ПГСАГ‟‟ 

Любор Байер‟ ‟   и 

Клуб“Светкавица“ , кръ-

ж о к н и к  н а  Н А О П 

„‟Ю.Гагарин‟‟,  получи   

първа награда в направ-

лението представяне  на 

щанд и сцена с „‟Магията 

на физиката‟, показвайки 

и обяснявайки на публи-

ката, че  в илюзионното 

изкуство има физика. Та-

ка Рафаел впечатли жу-

рито на фестивала в Сев-

лиево с председател 

проф. Иван Лалов от Со-

фийски университет не 

само с фокуси, но с точно-

то и ясно обяснение от 

физична гледна точка. 

 Още двама възпи-

таника на ПГСАГи НАОП 

Стоян Буюклиев и Койчо 

Крачолов  разказаха за „‟ 

Вселената- минало, нас-

тояще и бъдеще‟‟, като 

изпълнението им на сце-

ната завърши с вокалното 

изпълнение на Стоян 

„Излял  е Делю хайдутин“ 

– космическата песен на 

България. 

 

Старозагорски любители на астрономията и 

физиката покориха Севлиево 

 



 

 

 Връчиха награ-
дите от Националният 
младежки конкурс за 
есе „Творците в духов-
ното развитие на моя 
роден край‟‟. Организа-
тори на младежката 
изява бяха Община 
Стара Загора, Народно 
читалище „‟Родина 
1880‟‟, Стара Загора, 
клуб „‟Млад писател‟‟ и 

вестник „‟TEEN S PAPER’’ 

Националният конкурс, станал вече традици-
онен, се провежда всяка година с различна 
тема. Тази година тя беше „‟Творците в ду-
ховното развитие на моя роден край‟‟. Така 
зададен, той предизвика интереса на 20 уче-
ници от  София, Стара Загора, Айтос, Пазар-
джик, Стражица, Ракитово и Варна. Конкур-
сът бе в две възрастови групи - до 13 години 
и до 18 години. 

Журито в състав; Димитър Никленов- писа-
тел и драматург, Даниела Стоева- препода-
вател по литература в СОУ „‟В. Левски‟‟, Ста-
ра Загора и Елена Георгиева, 

  В - к „‟ ‟TEEN S PAPER’’,  отличи  изявените 
творби на младите литератори. Във възрас-
товата група до 13 г първо мяасто се присъ-
ди на Лилия Налбантова от гр.Пазарджик, 
втора  - Анджела Наку от Стражица и трета – 
Димана Николова от Айтос. Във втора въз-
растова група наградените са Нанси  Бори-
сова -  Монтана, Ралица Радева от Стражи-
ца и Естел Славова, Монтана. Наградата на 
Народно читалище взе Стела Иванова от 
Стара Загора, наградата на Библиотека Ро-
дина се присъди на Добромира Миткова от 
Варна, а  наградата на в-к ‟‟TEEN’S PAPER’’  
си поделиха  Елза Утева от Ракитово и Нели 

Владова -Пазарджик. 

„‟Темата на литературния конкурс провокира 

участниците да демонстрират знанията си за  

творците, представящи културната идентич-

ност на родния край и да осмислят тяхната 

роля в духовния живот на обществото. Всич-

ки участници в конкурса носят внушението 

за добре осъзната роля на духовно начало в 

живота на личността‟‟ – каза Димитър Никле-

нов . 

       Стела Стоянова 

Връчиха наградите “Творците в 
духовното развитие на моя край” 

 

 Още възпитаници на НАОП 
„‟Ю.Гагарин‟‟ презентираха интересни 
теми: „‟Светлинното замърсяване‟‟ на 
Стефан Даниелов  Тодоров от ГПЧЕ 
„‟Ромен Ролан‟‟ е   един международен 
проект,  който се изпълнява наблюда-
телно и се дават оценки за видимостта 
на звездите от населени места. Презен-
тацията на Стефан обърна внимание, че 
замърсяването е един огромен екологи-
чен проблем,  за който малко се знае , 
но който  има голямо влияние върху фи-
зическото и психическото здраве на чо-
века и пречи на астрономическите наб-
людения. Интерсен бе и проектът на 
Яница Тенева от ГПЧЕ „‟Ромен Ролан‟‟- 
„‟Да се повозим на комета‟‟ и  изследва-
нията на Георги Петков „‟Слънчевата ак-
тивност‟‟. На  импровизиран  щанд бяха 
подредени материали като макети  на 
Слънчева система, пъзели от звездна 
карта, планетариум от хартия,шаблони 
за оцветяване  и апликиране, карти заиг-
ра „Зодиак“ и др., изработени от  на най 
– малките участници от 1 – 4 клас в за-
нятията на Звездната работилница в НА-
ОП. Калоян Бъркачев  от 5 кл. на Второ 
ОУ,  вече дипломиран малък астроном,  
представи своя макет за черните дупки, 
чрез заека от „‟Алиса в страната на чуде-
сата ‟‟.  Четвъртокласничката от НУМСИ 
„Хр. Морфова“, също участник от някол-
ко годинив Звездната работилница пред-
стави, чрез раздуващ се балон разширя-
ващата се Вселена и множеството все-
лени чрез сапунени мехури.   

 През двудневния си престой мал-

ките любители на астрономията, физи-

ката и математиката доказаха, че точни-

те науки са приятни, забавни и имат 

ежедневно приложение. Метеорологич-

ните   шеги на есента  не ги уплашиха и  

се завърнаха щастливи от  задбалканс-

кото си пътешествие. 

Теодора Паскалева 

 

Старозагорски любители на 

астрономията и физиката покориха 

Севлиево 



 

 

 Спомняме ли си кои са нашите будители, доколко ги познаваме и тачим, освен в 
отреденият ден за тях - 1 ноември? 

И от къде идват корените на духа и огъня, който подклаждат векове? Дали в далечния 9-ти 
век, когато Константин - Кирил Философ  създава славянската азбука и  защитава  правото 
на малкия ни, но горд народ да има свое писмо” Голи са без книги  всички народи‟‟ и доказ-
ва, че  писмеността и книжовността са пътят към мъдростта, към себеопознаването? Че с 
писмото и четмото една нация е утвърдена.  

И пътят е  труден, а  списъкът дълъг с имената  на  нашите просветители. От Паисий, кой-
то  подтиква  в онези тежки години, да не се срамим, да знем нашата история и четмо, и 
писмо. Преминава в Ботевите песни, в които майка и либе са след родина, в заветите на 
Дякона, чийто живот и дело винаги ще са пример за нас. 

И българите живяха в робство, но знаеха кои са, от къде са тръгнали и кой ги е водил. И 
огънят тлеeше  и пак се разпали, и пак беше свобода.  

Водачите на нацията, народните будители, преди да бъдат  идеолози, писатели, публицис-
ти са били учители. А те учителите - във всяко време, във всяко поколение,  са тихите и 
безкористни будители на нацията. И всякога са знаели, и работели да няма тъмнина, да 
има образоване, защото само поколение, което има знания, има бъдеще и взема съдбата 
си. 

 

Честит празник на всички българи - дейци на науката, култу-
рата, учители и ученици! 

 
Екипът на Свободна зона 

 



 

 

               

   Хеморагичната треска 
Ебола е описана за първи път 
през 1976г. в две огнища – 
първо в южен Судан и в по-
следствие в северен Заир 
(днес Демократична република 
К о н г о ) . 
Причиняващият агент е изоли-
ран от двата региона и е наре-
чен Ебола по името на малка 
река в северозападен Заир. По- 
късно е установено, че причи-
нителите са два вида вируси – 
Судански Ебола вирус и Заир-
ски Ебола вирус. Повечето ог-
нища до сега са малки, но Ебо-
ла предизвиква внимание с ви-
соката си смъртност – 90%, 
както и с начина, по който уби-
ва. Много малко вируси причи-
няват толкова поражения на 
органи. Откривателят на боле-
стта е Питър Пайът през 1976. 
Предполага се, че естествен 
резервоар на Ебола са плодо-
вите прилепи. Растения, члене-

стоноги и птици също. Високата 
смъртност от инфекцията предпо-
лага, че тя не е адаптирана към 
човешкия организъм. Видове ебо-
ла: 1976г. в Судан и Заир - Судан-
ски Ебола вирус и Заирски Ебола 
вирус; 1994 е изолиран трети аф-
рикански вирус – Кот Д‟Ивоар 
Ебола вирус (заразен етнолог при 
дисекция на шимпанзе); 2007 е 
открит и четвъртия – Бундибигио 
Ебола вирус; 1997 Открит е и пети 
вид във Филипините – Рестън 
Ебола вирус, при вид макак 
(Macaca fascicularis), които не е 
заразен за хора. Симптомите се 
появяват от 2 до 21 ден след за-
разяване с вируса. Болният раз-
вива грипоподобно състояние с 
тежко неразположение, появяват 
се треска, главоболие, обща от-
падналост, възпалено гърло, каш-
лица, мускулни и ставни болки, 
диария, гадене. Рядко, обаче, за-
боляването преминава с описана-
та клинична картина. В по-
голямата част от случаите се поя-
вяват вътрешни и външни кръво-
изливи, нарушение в резпределе-
нието на течностите, некроза на 
тъканите, хипотония, дисеминира-
на интравазална коагулация, шок 
и най-често смърт. Към момента 
срещу Ебола няма ваксина, раз-
работват се експериментални те-
рапии. Към момента броят на за-
разените с една от най - мащаб-
ните и смъртоносни епидемии в 
историята надминава 1800 души, 
а броят на загиналите – 1000. 

Убиецът на 21 век –ЕБОЛАТА 

 



 

  В телесните течности, там 

вирусът е в най-голяма концен-

трация. Това са кръвта, лимфа-

та, урината, потта, спермата, 

вагиналните секрети, слюнката, 

сълзите, повърнатите материи. 

Най-опасни са заразените, кои-

то все още нямат клинични 

прояви и разпространя-

ват болестта при общуването 

си с други хора. 

 Лошата новина е, че няма 

сигурно лечение, нито ваксина. 

Това се дължи на факта, че 

точният механизъм, по който се 

развива болестта, не е извес-

тен. Както не е известен и из-

точникът на заразата в Африка. 

Една от теориите е, че в осно-

вата на взрива стои консума-

цията на носители на вируса - 

прилепи от джунглата на Гви-

нея, които се смятат за делика-

тес от местното население. 

 Предпазването от ебола 

би трябвало да е лесно, щом се 

знае как става заразяването, но 

не точно така. Разболяха се и 

много от лекарите, лекуващи 

болните, макар да са били със 

специално защитно облекло, 

маски и ръкавици. Все пак, при 

назряваща опасност (която спо-

ред Съвета по здравна сигурност 

засега не съществува за нас) 

трябва веднага да се вземат мер-

ки. 

  Стойте далеч от болни с 
температура, особено чужден-
ци. Всякакъв досег с телесни теч-
ности трябва да се избягва. Това 
означава никакво ръкостискане, 
прегръдки и целувки, съмнителни 
сексуални контакти, използване 
на еднократни прибори за хране-
не, чаши (особено в обществени 
заведения), изрядна хигиена на 
ръцете и тоалетните. Това важи 
особено за децата, които пипат 
всичко от любопитство. 

 Добрата новина е, че ви-
русът на ебола успешно се уни-
щожава от сапун и избелващи 
препарати и висока температура 
при прането на дрехите. Ако все 
пак се наложи пътуване до засег-
натите държави, трябва да се има 
предвид, че приносители на виру-
са са и дивите животни и приле-
пите (живи и мъртви). И при най-
малките съмнения болните 
веднага се изолират. 
 
 
 
 
   Стела Стоянова 

 

http://www.edna.bg/zdravoslovno/hrani/ima-li-shans-sreshtu-alchajmer-4170451
http://www.edna.bg/zdravoslovno/bio/da-se-zapoznaem-s-guaranata-4630447
http://www.edna.bg/zdravoslovno/syveti/da-preborim-diabeta-4126191
http://www.edna.bg/kolonkata-na/celuvkata-4629745
http://www.edna.bg/izvestni/divi-zhivotni-kato-aksesoari-4629958

