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Издание на Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” 

Варна, Ноември, 2008 година година ХII, брой 22 

Скъпи  съученици,  уважаеми 
учители! 

Имаме  удоволствието  да  ви 
представим  първия  брой  на  вестник 
„Богоровски  гимназист” за  учебната 
2008/2009  година. Клуб „Литература 
и  публицистика”  подготви 
настоящото издание  с желанието да 
ви запознае с онова, което се случва в 
училище,  с  клубовете  и  секциите,  с 
извънкласните  дейности,  с 

действащите и предстоящи европроекти, в които работят нашите съученици, 
със  спортините  изяви  и  постижения,  с  екскурзиите  и  посещенията  на 
интересни  природни и  исорически  обекти. 

Вестникът има  вече  своята дългогодишна традиция  в  училище  и той  е 
част от  найдоброто, запазило се в  годините на промени и на  преход. 

Вестникът съдържа  постоянни  рубрики,  между  които  „Представяме 
ви”, „Лично творчество”, „Училищни новини”, „Забавна страница”, „История 
с продължение”. Амбицията ни е да ви срещнем с интересни личности, с хора, 
които  се  занимават  с  изкуство,  със  спорт,  имащи  своите  индивидуални 
интереси и желанието да ги  споделят с  вас. 

Редакцията се надява на вашето сътрудничество и вярва, че този вестник 
ще  бъде  интересен  и  полезен,  особено  за  новопостъпилите  ученици,  които 
тепърва навлизат в живота на ПГИ „Др Иван Богоров”. На страниците на 
„Богоровски  гимназист” ще прочетете интересни  интервюта,  репортажи, 
коментари. Вестникът е  трибуна за лично творчество  поезия, публицистика, 
графика  и  пр. 

Очакваме  вашите  предложения,  материали  и  оценки  на  нашата  поща 
literatura_publicistika@abv.bg  . 

Пожелаваме  ви  приятни минути  с  новия  брой. Очаквайте  специалното 
Коледно издание на  вестника! 

На 13.10.2008г.    в училищния клуб 
на  Професионална  гимназия  по 
икономика „Др Иван Богоров” се проведе 
конференция  на тема:  „100  години  от 
обявяването  на Независимостта  в 
България”.  Ученици от различни  класове 
представиха подготвените в продължение 
на  месец  съобщения  и презентации  за 
голямото  събитие. Журито  в  състав  от 
учители  по  история  и  цивилизация  и 
български език и литература  оцениха най 
добрите  участници.  Конференцията 
продължи с филм, посветен  на обявяването 
на  Независимостта,  който  провокира 
интереса на участниците в конференцията 
към българската история. 

Мероприятието беше подготвено от 
ученици от ЗИП История и цивилизация – 
XI  клас  и  ученици  от  X  в  клас  под 
ръководството на госпожа Жана Вълчева. 

У Ч И Л И Щ Н И  Н О В И Н И 
Ученически център „ЕНЕРГИЯ” e 

проект,  финасиран  от  Европейския 
Социален  Фонд  и Министерството  на 
образованието и  науката по  оперативна 
програма  “Развитие  на  човешките 
ресурси”.  ПГИ  „Др  Иван  Богоров” 
започна вече работа по този проект, чиито 
цели  са  свързани  със  създаването  на 
условия  за  развитие  на потенциала  на 
учениците. 

Основните дейности по проекта ще се 
осъществяват  в  различните  клубове  и 
секции, някои от които вече са действащи, а 
други  тепърва  ще  се  формират. 
Специфичните цели на Ученически център 
„ЕНЕРГИЯ” са насочени към повишаване 
на  знанията  и  стимулиране  на 
инициативността  на  учениците, 
подпомагане и разнообразяване дейността 
на съществуващите извънкласни форми на 
работа  в  организацията  на  училищни  и 
междуучилищни  мероприятия, 
подобряване на психологическия  климат, 
усъвършенстване на  междуличностните 
отношения на учениците и  естетиката на 
вътрешната и външна училищна среда и др. 

Една  от  основните  дейности  на 
Центъра  е запознаване на  учениците  със 
съществуващите  форми  за  извънкласна 
работа  в  училище  и  активизиране  на 
мисленето  към  проблема,  свързан  с 
енергийната  криза,  възобновяемите 
енергийни  източници,  алтернативните 
източници, глобалното затопляне и др. Ще 
се  проучват  възможностите  на  града  и 
региона  в  това  отношение  с помощта  и 
активното  участие  на  младежите. 
Дейностите предвиждат дискусии и дебати 
на ученици пред представители на бизнеса, 
общината, Асоциацията на Черноморските 
общини  и  Черноморска  Регионална 
Агенция за Управление на Енергията. Ще 
се разясняват  перспективите в рамките на 
общината и региона. 

Ученически  център  „ЕНЕРГИЯ” 
организира  в края на декември национален 
фестивал  на  тема  „Слънце  в  душата    с 
песните на Соня Кънчева и с темперамента 
на Коджабалкана” в която ще се представят 
песни и танци  за слънцето, вятъра и водата, 
възпети в народното творчество. 

В дейностите на проекта са включени 
пресконференции,  интервюта в местните 

радиа и телевизии, статии с информация за 
напредъка  по  проектните  дейности  в 
местния  и  националния  печат.  На 
страниците  на  вестник  „Богоровски 
гимназист”  ще  се  отдели  колонка  за 
отразяване  на мероприятията, извършени 
в центъра. Училищният театър ще постави 
постановката „Ветрената мелница” на Елин 
Пелин. Предстоят дебати пред родители и 
местната  общественост, фотоизложби  в 
коридора  на  училището  и  на  подходящо 
място  в  град  Варна,  два  концерта  на 
територията  на  Морската  градина, 
кампании по разнасяне, разпространяване 
на флаери и пр. 

И нещо много важно! Ще бъде обявен 
конкурс  за  лого  на Ученически  център 
„ЕНЕРГИЯ”  ,  който ще приключи до 15 
декември,  след  което  ще  се  проведе 
първата пресконференция пред медиите.
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Здравейте, гжо Вачкова! Всички ние Ви познаваме като 
учител по икономически дисциплини, а от тази година 
сте и помощник директор. С какво найвече свързвате 
промяната? 

  Преди  всичко  с  нови  задължения  и  поголеми 
отговорности. 
Кажете няколко думи за себе си. С какво обичате да се 
занимавате извън училище? 

 Надявам  се,  че за  моите найблизки хора съм  добра 
майка и съпруга. Обичам да се разхождам, да пътувам, да 
пазарувам, обичам хубавите филми и музика. 
Промени ли се с нещо отношението Ви към учениците, 
към колегите Ви? Трябва ли човек да бъде строг и винаги 

сериозен, за да бъде директор? 
 Не бих казала, че съм се променила. Но се съобразявам с някои неща. Независимо 

от своята професия, ако човек иска да успее, трябва да бъде достатъчно строг, взискателен 
и сериозен. 
Каква е Вашата представа за съвременното училище? Кое е първото нещо, което 
бихте променили в образованието? 

 Живеем във време на високите технологии и икономика на знанието. Това задължава 
всички институции  и  лица,  които имат  отношение към  образователната  система  да 
инвестират повече време, средства и усилия за нейното усъвършенстване. За мен днес 
училището не  трябва да  натрапва шаблони,  а  да предоставя  свобода  на мислене,  да 
стимулира инициативността на  учители и  ученици. Но  все пак  промяната  трябва да 
започне от нас. 
Срещате ли бившите си ученици? Кои от тях и с какво си ги спомняте? 

 За съжаление твърде епизодично и случайно. Всеки от тях е различен, но няма да 
забравя първия си випуск като класен ръководител в гимназията. Беше интересен клас, 
с много индивидуалисти, но мисля, че във  времето, в което бяхме  заедно, успяхме да 
изградим един добър колектив, с много общи преживявания и спомени. 
Бихте ли сменили професията си? 

 Твърде късно е за ново начало. 
Поскоро учител или поскоро директор? 

 Преди всичко човек!  Водещ на интервюто – Мирела 11б 

В ПГИ “Др Иван Богоров” клуб театър “Европа” е с дългогодишна история, 
но под мое ръководство е втора учебна година. В клуба членуват ученици от 
различни възрастови групи  ІХ, Х, ХІ, ХІІ клас – 15 на брой. Работя със силно 
мотивирани  и  надъхани  “актьори”,  чието  единствено  желание  е  да 
разнообразяват  и  обогатяват  училищния живот,  да  го  спасят  от  сивотата  и 
безушието на  ежедневието. 

Какви умения изграждат в учениците участието 
им в дейността на клуб “Театър”? 

  Клуб  театър  “Европа”  дава  поле  за  изява  на 
всички  участници,  възпитавайки  у  тях  чувство  на 
отговорност,  толерантност,  любов  към  театъра  и 
изкуството.  Чрез  театъра  те  преоткриват  себе  си, 
стават  поуверени,  поразкрепостение,  посигурни  в 
собствените си сили и възможности. 

Какво настроение  се  създава  у тях  след 
всяка репетиция? 

 При всяка постановка младите хора се потапят 
в  богатия  условен  свят  на  изкуството,  с  лекота  се 
превъзпитават  в  различни  роли,  чрез  които  се 

възпитават  в  нравственост,  етичност,  ценностност.  Затова  всяка  репетиция 
поражда много  емоции,  хъс  за изява и себедоказване. 
Мислите ли, че артистизма и “обличането” в чужда дреха би помогнало 
на учениците и би ги отличило в реалния живот извън сцената? 

  Артистизма  и  “обличането”  в  чужда  дреха  им  помага  да  приемат 
реалността на житейските ситуации. Мисля, че в бъдеще с  поголяма  яснота 
ще влизат в определени социални роли и стоически ще отстояват позициите 
си. 
Как се чувствате Вие след работата си с тези талантливи млади хора? 

  За себе си като ръководител мога да  кажа следното:  работя с чудесен 
екип, ентусиазирани  и  талантливи младежи,  които ме  карат  да  се  чувствам 
млада  и жизнена. 

Водещ на  интервюто  – Мирела 11  б 

“Не  съжалявам, че  избрах да  се 
занимавам с това...” 

Здравей,  Теди! Ти  вече  си  бивша 
ученичка  на  нашата  гимназия,  но 
сигурно си спомняш какво те накара да 
избереш точно  нея? 

Истината е, че при кандидатстването 
не  знаех  много  за  гимназията. По  онова 
време  ПГИ  „Др  Иван  Богоров”  беше 
„млада икономическа гимназия”, тъй като 
икономически профили съществуваха едва 
от  няколко  години.  Бях  чувала,  че 
преподавателите  са  добри,  предлаганите 
специалности звучаха перспективно,  а  и 
възможностите за интензивно изучаване на 
чужди езици допълнително ме привлякоха 
да кандидатвам тук. Не познавах материята 
„счетоводство”, но не съжалявам, че избрах 
да се занимавам с това. 

Продължи  ли  висшето  си 
образование в тази посока? Къде учиш 
сега? 

Студентка  съм  в  Икономически 
университет  Варна, спец. “Счетоводство 
и  контрол”,  IV  курс.  През първите  две 
години  се  обучавах  в ИУВарна,  а  през 
третата и четвъртата година  в Катовице, 
Полша, по програми за академичен обмен. 
Освен  с полски студенти,  всеки семестър 
уча със  75 чуждестранни  студенти  от  18 
държави. 

Какви  са  спомените  ти  от 
„Богоров”? 

Първият ми спомен е  от онзи горещ 
септемврийски  ден    15.09.2000  г. 
Откриването на учебната година започна в 
13:30, в  двора на  училището. Нови хора, 
притеснения, вълнения, а много скоро след 
това  вече не  помнех какво  е било  преди 
„Богоров”. Спомням си Богоровските дни 
в началото на май – репетициите преди всеки 
училищен  концерт,  подготовката  и 
издаването  на  вестник  „Богоровски 
гимназист” и Годишникът с найдобрите 
ученически  творби.  Бях  много  упорита 
ученичка  стараех се да науча максималното. 

Какво би казала на новоприетите 
ученици? 

Скъпи богоровци, въпреки желанието 
ви да пропуснете  някой час и да  отидете 
“на  кафе”,  въпреки  проблемите  с 
родителите, с гаджето, с учителите, които 
ви “скапват” психически, не се предавайте! 
Гледайте на  учението  като  на  една  добра 
инвестиция  в  бъдещето    това  не  е 
поредното  клише!  Не  забравяйте,  че 
животът тече прекалено бързо и наистина 
няма време за губене! Обърнете внимание 
както на икономическите дисциплини, така 
и на чуждоезиковото обучение  тези знания 
ще ви помогнат за успешното представяне 
в  университета  и  в  изпреварването  на 
конкуренцията при  търсенето на  работа. 
Тъй като страната ни е член на ЕС, с всяка 
изминала  година  се  откриват  все  повече 
възможности  за  обучение,  екскурзии  и 
стажове в чужбина  още повече,  че ПГИ 
“Др  Иван  Богоров”  е  партньор  по 
международни проекти. Каквито и въпроси 
да имате или просто желаете да споделите 
нещо, не се колебайте да потърсите нашите 
учители! Смело изразявайте мнението си и 
никога не подценявайте идеите си, защото 
едно хрумване може да постави началото 
на нова епоха в развитието на човечеството! 

Водещ интервюто: Джулия 11б



ãîä. XII   áðîé 22, Íîåìâðè  2008 ã. 3 

  Не  си  отивай!  –  В  тихата  нощ 
прозвуча плътният момчешки глас. Ако 
си отидеш сега, това означава завинаги! 

 Не мога! Трябва  да  вървя!  Прости 
ми,  ако  можеш!  Тръгвам!  –  каза  тя. 
Тръгна и стъпките й пробудиха тъмната 
улица.  Те  отекнаха  завинаги  в 
задрямалата  тишина. 

Свирката  на  приближаващия  влак 
прекъсна  спомените.  Беше  ли  виновна 
тя?  Беше  ли?  Вечно  измъчващия  я 
въпрос.  Те  бяха щастливи.  Той  и  тя, 
само двамата. Но онзи проклет ден през 
юли  промени  всичко. 

Шумната  градинка,  камбаненият 
звън,  течащата  вода…  Тя  и  сега 
вървеше  там.  Хубавите  раззеленени 
дървета,  хората…  Тя  бързаше  да  се 
прибере.  Да  прибере  разхвърлената 
стая,  да  купи  това  онова.  Цареше 
радост.  Веселото  подсвиркване 
озвучаваше  стаята.  Изведнъж 
телефонът  иззвъня. 

  Ало! 
  Анелия!  –  прозвуча  плътният 

познат  глас. 
 Да... – малко  очудено отговори тя. 

Гласът  беше някак  студен. 
 Здравей... аз... аз тази вечер не мога 

да дойда. Не ми се сърди, моля те. Може 
би...  утре...  а...? 

Анелия  преглътна  трудно. 
 Да... Може би...  утре...  добре. Но 

защо?  Нали  тази  вечер...   –  от 
отсрещната  страна  прозвуча  тишината. 

Лия  не  разбираше.  Какво  става? 
Първо  нямаше  да  дойде,  а  пък  после 
телефонът  се  затваряше. 

Телефонът  пак  иззвъня. 
  Ало!  –  вдигна  обнадеждена. 
    Лия,  тази  вечер  свободна  ли  си 

или ще излизате с Наско? – чу се мекият 
и  топъл  глас  на  Дани.  Найдобрата  и 
приятелка. 

 Не знам... Може би... утре... Да, да, 
свободна  съм  –  отговори  твърдо  тя  – 
Наско  е  зает  тази  вечер.  Добра 
възможност  да  излезем  само  двете 
както преди. Отдавна не сме го правили, 
нали?

 Да,  да – зарадваният глас на Дани 
й даде още поголяма надежда – Знаеш 
къде,  нали?  –  изхихика  се  тя  още  по 
развеселена. 

  Разбира  се,  как мога  да  забравя! 
  Тогава  в  20:00  ч.  Удобно  ти  е 

сигурно? 
 Да, до 20:00 ч.! 
 Да. Хайде, чао! 
 Чао! 
Лия  затвори  телефона  и  забравила 

за  разговора  с  Наско  започна  с 
вълнение да се  приготвя  за тази  вечер. 
Както  и  преди,  двете  с  Дани  стояха  с 

часове  край  морето  и  приказваха  ли 
приказваха  без  досада  и  неусетно 
замръкваха  на  крайплажната  пейка. 
Господи,  откога  не  го  бяха  правили! 

До 20:00 ч. оставаше час. Тя облече 
старите,  но  удобни  дънки,  любимата 
фланелка,  тънките  чорапи  и 
маратонките.  Подвоуми  се  дали  да 
вземе  якето,  но  накрая  се  отказа, 
заключи  вратата  и  тръгна  по  улицата. 

Преди  срещата  искаше  да 
пообиколи  магазините,  за  да  избере 
някакъв  подарък  за  рождения  ден  на 
майка  си.  Неусетно  времето  мина  и 
забърза  към  близкия  морски  бряг.  В 
далечината  видя  оглеждащата  се  Дани. 
Радостта  изпълваше  сърцето й. 

 Дани, тук,  тук! – извика Лия, като 
бягаше  към  нея.  Когато  Дани  я  видя 
една  огромна  усмивка  озари  лицето й. 

  Лия, мила моя малка Лия! 
Двете  се  прегърнаха  и  очите  им  се 

замъглиха  от  сълзи. 
 Милата ми Даниела,  колко имаме 

да  си  говорим. 
  Да,  наистина,  но  без  момчета!? 

Нейният  въпрос  беше  поскоро 
заповед. 

 Без момчета, не и тази вечер, каза 
твърдо Лия. 

Седнаха  на  една  пейка  с  добър 
изглед  към  морето  и  започнаха  дълги 
разкази,  изпъстрени  с  много  смях  и 
щастие. 

Дани  погледна  към  пейките,  които 
стояха от лявата й страна и изведнъж тя 
стана  някак  замислена. 

 Лия, ти нали... – но не довърши. 
 Какво аз? – попита Лия. 
  Нищо,  просто...  исках  да попитам 

за  нещо,  но  ние  си  обещахме  без  да 
говорим  за момчета  тази  вечер.  –  каза 
малко  виновно  Дани. 

 Дани, какво  става,  много добре  те 
познавам  и  знам,  че  токущо  нещо  се 
случи, кажи ми или ще  си  тръгна! 

  Моля  те,  Лия,  сега  просто  няма 
значение  –  каза  Дани,  вече  съжалила, 
че  започна  с  тази  тема. 

Тя  познаваше Анелия и  знаеше,  че 
докато  не  разбере,  няма  да  се  откаже. 

 Дани, знаеш какъв инат съм, кажи! 
 Нали каза, че тази вечер Наско бил 

зает?  –  попита Дани  доста  притеснена 
от това, какво ще последва. 

 Е, и? Какво? Да, той каза, че няма 
да можем да  се  срещнем  тази  вечер. 

 Не искам да го казвам, но ти си ми 
найдобрата  приятелка. Мисля,  че  не  е 
редно  да  си  мълча,  трябва  да  знаеш. 
Моля  те,  обещай  ми  само,  че  ще 
запазиш  спокойствие. 

  Какво  трябва  да  знам?  –  попита 
изпълнена  с  лошо предчувствие  Лия. 

 Обещай  ми,  първо. 
 Обещавам. Ще се опитам да остана 

спокойна,  само  ми  кажи. 
 Погледни на ляво,  т.е. надолу, това 

там  не  е  ли Наско? На  онази  пейка,  с 
едно...  с  едно...  момиче?  –  каза  Дани, 
която проклинаше в този момент своята 
наблюдателност  и  способността  си  да 
разпознава  хората. 

Лия  стана,  от  очите  й  се  стичаха 
сълзи,  тя  само  гледаше  надолу  без  да 
помръдне,  без  да  издаде  дори  звук. 

  О, Лия,  съжалявам!  –  каза Дани  с 
много  съчувствие,  готова  и  тя  да  се 
разплаче. 

  Ти  не  си  виновна  –  каза  Лия,  но 
гласът  й  беше  тих  и  дрезгав,  като  на 
болен. 

 Хайде, да вървим! – каза Даниела, 
като  загрижена  майка. 

  Хайде,  моля  те!  Не  можем  да 
променим  нищо  сега. 

Тъкмо  Лия  се  приготви  да  тръгне 
някак  съвсем  отпуснато,  когато  той  се 
обърна.  В  погледът  му  се  четеше 
уплаха. 

Двете тръгнаха. Той дълго гледа след 
тях,  докато  се  скрият  от  погледа  му  и 
мислеше какво оправдание да измисли. 

Дани изпрати Анелия до квартирата 
й. 

  Искаш  ли  да  вляза  –  попита 
загрижено  Дани. 

  Не,  подобре  ела  утре.  –  каза Лия 
отчаяно. 

 Добре. – каза без особено съгласие 
Дани,  но  в  момента  не  искаше  да 
спорят. 

  Тогава ще  дойда  утре.  Чао  и  лека 
нощ,  но  няма  да  си  тръгна,  докато  не 
ми  обещаеш,  че ще  се  наспиш  хубаво, 
без  да мислиш  за  Наско. 

Обещавам!  –  каза Лия,  въпреки  да 
знаеше,  че  излъга. 

Двете  се целунаха и Дани тръгна, а 
Лия  се  прибра. 

Следва  продължение... 

И С Т О Р И Й К А   С   П Р ОД Ъ ЛЖ Е Н И Е
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Ако можех 
Ако можех да плача 
сега щях да съм добра. 
Сълзите ми да се превъщат в здрача 
На малки кубчета лед. 
Ако не ме  беше страх да греша 
щях да съм невярна, 
щях да съм грешница, 
да мога всичко да ти кажа. 
Ако можех поне да си помисля, 
че те мразя, 
щях да стана мечтателка. 
Ако можех да си позволя да се моля 
щях да се връщам всеки път 
да ти дам да се облегнеш на мен 
всеки път когато имаш нужда. 
Ако можеш да съм всичко 
щях да съм доброто у човека... 
да намеря такива, които са 
богове, а не хора 

Време 
Видях как някаква вълна 
се спуска към брега успокоена. 
Разливайки на пясъка снага, 
се връща там, където е родена! 

И заличила всякаква следа, 
от стореното стресната, смутена, 
отново се завръща на брега, 
но вече друга, нова променена. 

И ние като морските вълни 
от бряг на бряг се спираме. 
Как отминават сетните ни дни 
понякога дори и ние не разбираме. 

Понесли на живота бремето, 
изгубваме се в пясъка на времето 

… 

Спомен 
Когато мамо ти си ме родила 
Не си помислила, че някой ден 
Друг ще ме нарича “мила” 
И той ще е един за мен. 

Не си помислила, че след години 
Ще трепне нещо в моето сърце 
И устните ми ще шептят “любими” 
На някое момче. 

Когато вечер закъснявам не се сърди 
Не се мръщи 
Недей, недей тогаз ме обвинява 
И ти си била като мен нали? 

Но времето отмина мамо 
И като птица отлетя 
Остават спомените само 
Затуй не се сърди на свойта дъщеря! 

Име:Мирела Кирякова 
Клас: 11 б 
Зодия:Овен 

Интереси: музика, рисуване, театър, 
поезия, животни, книги, 
зодии, грим 

Девиз: “Аз съм!”, 
“Капката дълбае камъка не 
със сила, а с постоянство!” 

Име: Джулия Проданова 
Клас: 11б 
Зодия:Стрелец 
Обичам:музика, забавления, кучета, 
приятели; 

Не обичам да ме лъжат. 
Добронамерена  съм  към  хората, 

които  знаят  как  да  се  държат  с 
останалите. 

Име:Катя Михайлова 
Клас: 11 д 
Дата на раждане: 

27.Февруари.1991г. 
Зодия: Риби 
Интереси: 

Музика, Книги и История. 
Мото: 

„Когато имаш вяра в себе си 
можеш всичко.” 

Л И Ч Н О  Т В О Р Ч Е С Т В О 

Късно е, навън вали... И болка е сковала моето сърце. 
Вървя си аз през локвите и виждам в твоето лице. 
Замина си, остави ме. Сама да плача под дъжда. 
Надявам се, че някога аз твоята следа ще залича. 
Сълзите стичат се по моето лице, … навън студено е. 
И в мен студено е, щом няма те до мен да стоплиш моето 
сърце. 
Защо си тръгна ти от мен, защо избяга и на твоята любов 
останах аз в плен? 
Мъгла се спуска над града и призраци застигат ме в 
нощта… 
Аз спомням си онези наши времена... и пак настъпва 
тишина, а аз си плача и те чакам под дъжда. 

Деница 10 г клас
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“В днешно време да изучаваш български народни песни е шик!” 
Не случайно използвам репликата на Румяна Цънцърска, която докосна сетивата на 

момичетата от ФГ “Букавица” и ги впечатли на фестивала “Орфеева дарба” – гр. София 
2007 год. Плод на  упорития  труд  в  репетиционните  зали  са  престижните награди  на 
групата и на нейните солисти на конкурсите “Диньо Маринов” –  гр. Варна, “Орфеево 
изворче”  –  гр. Стара Загора и “Орфеева  дарба” –  гр. София. Младите и  талантливи 
изпълнители  гостуваха на живо във  фолклорните предавания  на БНР и  радио “Стара 
Загора”. Тези успехи ни карат да се убеждаваме все повече, че всеки един участник в ФГ 
“Букавица” ще бъде много по–богат и много покреативен за предизвикателствата, които 
го очакват в изграждането на своят самостоятелен житейски път. 

Гжо Христова вече сме обяснявали защо групата 
носи  името  “Букавица” и  сме  отразявали  в 
предишни наши  броеве  успехите  й. Сега  бих 
искала  да  ви  попитам,  мислите  ли,  че  чрез 
силата на песента сте накарали изпълнителите, 
с които работите, да отворят сърцата и душите 
си за доброто в света, който ги заобикаля? 

  “Музиката  е  повисше  откровение  от 
всякаква мъдрост  и философия”  и  “Свободата  и 
прогресът са целта на изкуството” – това са мисли 
на Бетховен, които изчерпват категорично темата за 
влиянието на музиката и  другите видове изкуства 
върху  човешката  личност.  Аз  възприемам  всички 
млади  участници  в  група  “Букавица”  като 
равнопоставени личности, отделните нюанси в чиито 

характери ги допълват и обогатяват. Фолклорът като система от нравственоестетическите 
постижения на народа ни само може да им бъде един от найдобрите съюзници в ценностната 
им ориентация и  в правилната преценка на съвременната  българска музикална  среда. 
Отговорът ми е категорично да, защото работата в екип, напрежението по фестивални и 
конкурсни  сцени,  упоритият  труд  в  репетиционната  зала  прави момичетата  по 
организирани, всеотдайни в името на общия успех, добронамерени  в отношенията  си 
както в групата, така и в класовете, в които изучават икономическите науки. Определено 
техния духовен свят се обогатява и с познанията на обичаите и фолклорните практики. 
Според Вас песента отключва ли в тях желанието да споделят и да Ви “излеят” 
вълнуващите ги проблеми? 

 Аз мисля, че доверието ни е  взаимно –  аз споделям с  тях  всички притеснения, 
които имам във връзка с общия ни проект “Букавица” и те ме възприемат не само като 
ръководител, а и като човек, с когото могат да споделят и радост и болка, които не винаги 
са свързани с училищния живот. Създаваме едно общество на приятели, които съхраняват 
добрите си чувства години след завършването на гимназията. 
По Ваши  наблюдения  след  всяка  усилена  репетиция при  подготовката им  за 
конкурсите,на които участват с какво настроение си тръгват? 

 Винаги след репетиция и особено след концерт, позитивната емоционална нагласа 
на всички е много висока. Заслуга на това, предполагам, има стремежа на всеки човек да 
твори и особено след досега с песенното изкуство всеки отпуска нервното напрежение, 
усмихва се пошироко, има желание да пее още и още и разбира се, този човек не се плаши 
от трудностите и винаги намира точната формула за тяхното преодоляване. 
Какво чувство  се поражда  у Вас  след  всяка  репетиция  с  момичетата от ФГ 
“Букавица”? 

  За мен  е  винаги  удоволствие да  работя  с  “Букавица”,  защото  това  са  много 
талантливи момичета,  обичат  като  мен българския  фолклор и  дават максимума  от 
възможностите си да го пресъздават професионално, макар да сме любителска формация. 
И  накрая  да  споделите  за  нашите  читатели  найяркото  и  запомнящо  се 
преживяване на сцената. 

 Няма никога да забравя голямата битка на тазгодишния фестивал в Стара Загора. 
Половината от момичетата бяха с болни гласове и само силния дух и стопроцентовата 
мобилизация ги изведе до първите места. Не мога да забравя и успешното им представяне 
на живописния нос Шабла през есента на миналата година. Момичетата от “Букавица” са 
умни,  крехки, чувствителни и  много фини,  те са  все още деца, но  такива деца,  които 
напълно съзнателно и целенасочено се занимават с професионално изучаване на жанра на 
хоровото изкуство  в  години,  в  които  техните  връстници масово предпочитат песни и 
изпълнители на един много рекламиран жанр. За такова нещо се изисква смелост и много 
труд. Радвам се, че “Букавица” има стотици фенове и от ПГИ “Др Иван Богоров”. 

Водещ на интервюто – Мирела 11б 

Представяме ви клуб “Дебати” 

Клуб  “Дебати”  е  създаден  през 
учебната 2005/2006 г. с цел да подпомага 
усвояването на  комуникативните  умения, 
да поощрява  критическото мислене,  да 
възпитава  толеранстност и уважение  към 
различни мнения и идеи и да предизвиква 
интерес  към  актуални  събития  у 
участиците. 
Гжо  Добрева  на  какво  се  научават 
участиците в клуба, какви качества се 
формират у тях? 

 Участниците – ученици от 11а,б и 12 
а,б,в класове, се учат да мислят критично, 
да  изследват позадълбочено  различни 
проблеми  и  убедително да  представят 
възгледите си пред публика. Те използват 
техниките на водене на дебати при вземане 
на  решения и  защитаване на  собствени 
позиции. 
Как Ви действат тези срещи? 

  Срещите  с  участниците  в  клуб 
“Дебати” винаги за мен са празник на духа. 
Те  ме  обогатяват  и  здареждат  с 
положителни емоции. Воденето на дебати е 
дейност, която подпомага усвояването на 
важни умения, необходими за живота, но и 
възможност да се получат нови знания, а и 
да се забавлявате. С други думи в дебата, 
да научиш е поважно от това да победиш. 
Какво от своя житейски опит искате 
да предадете на участниците в клуба? 

 На участниците в клуб “Дебати” бих 
искала да предам изкуството да спориш. 

За  да  успеете  в  професионално 
отношение,  трябва  да  знаете  как  най 
ефективно да представяте възгледите си и 
да  опровергавате  аргументите на  тези, 
които не са съгласни с вас.В ролята ви на 
ученици на  демокрацията,  изкуството на 
дебата ще ви даде възможност подобре да 
разберете  политическото  развитие и  да 
отстоявате  каузата,  в която  вървите. 

Водещ на интервюто – Мирела 11б
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Как да бъдеш популярен в училище- 
няколко железни правила за успех 

Правило №1: Забрави правилата! 
Това правило може да Ви се стори много странно, но въпреки това е много важно! 

Помислете само‐ако всеки започне да прави нещата по един и същи начин, как тогава 
ще се появят новостите? И както е хубаво да познаваш правилата на живота, понякога 
е точно толкова добре и да ги нарушаваш, ако това ще те доближи до личността, 
която всъщност си. И разбира се, тези неща са разрешени, щом са в рамките на 
закона ! 

Правило №2: Не следвай общоприетите тенденции‐създай свои! 
Когато имитирате някой друг, знаете ли всъщност какво се получава? Правите го 

да изглежда къде‐къде по‐добре от Вас, а Вие си оставате просто един скромен 
подражател. 

Правило №3: Бъди най‐милата личност в класа! 
Може би си мислите, че това е нещо съвсем естествено, но човек много лесно 

може да забрави да бъде симпатичен и любезен към другите. В смисъл, че трябва да 
си мил към всеки един от класа, независимо дали е от популярните или не. 

Правило №4: Говори, разговаряй, приказвай! Не е необходимо да си бръщолевите 
ей така, заради самата идея! По‐добре говорете само, когато наистина има какво да 
кажете. Но няма да Ви е от полза да си седите там някъде на последните чинове и да 
оставите приказките на другите! Ами как по този начин въобще някога ще станете 
известни? Едва ли някой е чувал за „мълчалива” популярност. А това правило е от 
съществено значение, особено когато сте в компанията на момчета. Защото някои от 
тях имат този проблем ‐ мислят си, че всичко, което говорят, е наистина толкова 
важно, че ние по‐добре само да ги слушаме. Така че, говорете мацки, говорете! 

Правило №5: Научавай всяка седмица по една нова дума! 
Ако възнамерявате да говорите, то тогава по‐добре да имате наистина какво да 

кажете. Това правило има много общо с това как да поддържате популярността си. 
Защото като сте популярен, ще Ви се налага да  водите много разговори с различни 
хора през целия ден. Основната мисъл е –изяснете си думата и след това я използвайте. 
Защото няма нищо по‐смешно от това да употребяваш думи, с които ти самия не си 
наясно. 

Подготви: Надежда 11а Следва продължение…… 

Чашата на живота щеше да сладни 
непоносимо, ако в нея не капеха и малко 
горчиви сълзи. 

Питагор 
Лошият човек е като въглена – ако 

не те опари, ще те очерни. 
Анахарсис 

За да причиниш мъка на 
завистливците, трябва да си в добро 
настроение. 

Диоген 
Навикът във всичко да се търси 

смешното е найявният признак за 
посредственост – защото смешното 
винаги е на повърхността. 

Аристотел 

Когато се раждаш ти плачеш и 
всички около теб са щастливи. 
Единствения въпрос, който смятам че е 
важен е: Когато ти си отидеш от този 
свят, ще бъдеш ли щастлив, когато 
всички около теб плачат? 

Тони Кемпълоу 

Осъди шегата след като се посмееш 
на нея. 

Уилям Лойд 

Вечен мир ще се възцари, ако се 
застави победителят във войната да 
покрие всички разходи. 

Еван Есар 

Мъж отишъл  да  вземе  детето  си  от 
детската градина, но госпожата я нямало 
и  мъжът  взел  едно  дете.  На  изхода 
госпожата видяла мъжа и го попитала: 

 Господине,  как да  съм  сигурна,  че 
това е вашето дете? 

  Има ли  значение? Нали  утре ще  го 
върна... 

☺☺☺ 
Иванчо се прибира вкъщи и казва на 

майка си и баща си: 
 Мамо,  тате,  имам  добра  и  лоша 

новина! Добрата  е, че  имам шестица по 
математика,  а  лошата  е,  че  съм  голям 
лъжец! 

☺☺☺ 
Син на  една мутра  се прибира  след 

последния учебен ден и баща му го пита: 
 Е, как е, сине? Как се справи? 
 Пет двойки, тате! – отвръща синчето. 
 Малеее! Голям бой ще падне! 
 Знам, тате. Вече съм им взел адресите. 

☺☺☺ 
След посещение на музей, учителката 

пита учениците: 
  Кой ще каже какво наймного му  е 

харесало  в  музея? 
Иванчо вдига  ръка. 
 Кажи, Иванчо. 
  Ами,  наймного  ми  хареса,  как 

Марийка се изтъркули по стълбите. 
☺☺☺ 

В час по география: 
 Иванчо,  коя  река  е поголяма Нил 

или Амазонка? 
 Госпожо, да ви имам проблемите... 

М ИС Л И  Н А  ИЗ ВЕ С Т НИ  Л ИЧ НО С Т И 
ГЛАВОБЛЪ СКАНИЦА 

Стълб е  висок 20 м.  Мравка  се  качва 
по  него,  като  денем  се  изкачва  по  5  м 
нагоре,  а  нощем  слиза  по  4 м надолу.  За 
колко  дни  мравката  ще  достигне  върха 
на  стълба? 

? ? ? 
Един поп поканил приятели на  гости. 

Пет  дни  яли,  пили  и  се  веселили,  като 
всеки ден  клали по нечетен  брой птици. 
Изяли  всичките  20  кокошки.  По  колко 
кокошки  са  яли всеки ден? 

? ? ?


