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

Варна, Февруари, 2009 година година ХIII, брой 24 

С пресконференция и тържествена 
част ПГИ „Др Иван Богоров” Варна 
постави  началото  на  мащабен  и 
амбициозен  проект,  наречен 
„Ученически  център  „Енергия”. 
Вълнуващото  събитието  бе  от 
последния ден на първия учебен срок, 
но то официално стартира нещо, което 
бе  огласено  и  подготвяно  още  с 
началото на учебната година. 

В  препълнената,  токущо 
завършена и съвсем нова актова зала 
на  гимназията  директорът  на 
училището и ръководител на проекта 
гжа  Мандаджиева  приветства 
присъстващите и представи основните 
насоки  и  цели  на  проекта, 
подчертавайки  ролята  на 
сформираните  клубове  и  техните 
занимания  за  едно  пълноценно  и 
стойностно осмисляне на свободното 
време  на  учениците,  новите 
ангажименти и отговорности, които им 
предстоят. Проектът се финансира от 
Европейския социален фонд  2007–2013 
на  Република  България  към 
Министерството  на  образованието  и 
науката и е на стойност около 50 000 
лева. 

Целта е създаване на структура от 
клубове  за  извънкласни  дейности, 
обособена като Ученически център с 
направления:  „Възобновяеми 
енергийни източници”, „Традиционни 
горива”, „Биогорива”, „От Архимед до 
Леонардо”, „Литература и публицис 
тика”,  „Технически и бизнес преводи”, 
„Бизнес клуб”, „Фотостудио”, „Спортен 

клуб”. В тях ще ангажират свободното 
си  време  повече  от  340  ученици  с 
дейности,  свързани  със  запознаване, 
използване и инвестиране в екологично 
чистите  енергии.  Учениците  ще 
разгледат  използването  на  вятъра, 
водата  и  слънцето  през  вековете, 
изчерпването  на  традиционните 
източници на енергия, алтернативите 
днес и в бъдеще. 

Предвидените дейности включват 
мероприятия  не  само  с  научен  и 
прагматичен характер, но и със забавен 
и  развлекателен    два  фолклорни 
песенни  фестивала,  заключителен 
концерт, състезания, излети, екскурзии 
и др. 

Партньори  по  проекта  са 
Асоциацията  на  черноморските 
общини  и  Черноморска  регионална 
агенция  за  управление  на  енергията. 
Дейностите по  проекта  завършват  в 
края на настоящата календарна година. 

В  обръщението  на  гжа 
Мандаджиева  бе изразена надеждата, 
че  по  този  начин  училището ще  се 
превърне  в  желана  и  предпочитана 
територия  за  учениците,  че  новите 
компютърни  кабинети,  училищните 
лаборатории,  новият  клуб  за 
извънкласни дейности ще се превърнат 
в  центрове  за  младежки  живот  и 
инкубатори на нестандартни идеи  за 
преодоляване на енергийната криза и 
глобалното затопляне. 

Че предстои  нещо вълнуващо  и 
необичайно за училището се усещаше 
в атмосферата  шумните споделяния, 
коментарите,  въпросите  и  възклица 
нията. Приповдигнатото настроение се 
поддържаше  и  от  специално 
подготвените сценични изпълнения – 
модерни  танци  с  етномотиви, 
фолклорни  песни  на  групата  за 
автентичен  фолклор  „Букавица”, 
мултимедийни  ефекти  на  огромен 
екран,  представящи  логото  на 
„Ученически център “Енергия”. 

Всъщност работата по спечеления 
от гимназията проект започна с първия 

ден  на  тази  учебна  година.  Чрез 
изготвена  анкета    бе  направено 
проучване  на  индивидуалните  и 
екипните  интереси  на  учениците  за 
участието им в клубове, занимаващи 
се с проблемите на енергийната криза, 
възобновяемите енергийни източници, 
енергийната ефективност и глобалното 
затопляне и използване на различните 
форми на енергията. С цел да се повиши 
интереса на  учениците  се  проведоха 
занятия на съществуващите в училище 
извънкласни  дейности  с  „отворени 
врати”. Те станаха и първите клубове 
на ученическия център. 

Изживяната вече газова криза ни 
дава основание да си мислим, че идеята 
е  стойностна  и  изключително 
навременна.  Целта  е  създаване  на 
условия за развитие на потенциала на 
учениците,  за  осигуряване  на 
възможности  за  физическо, 
интелектуално и личностно развитие, 
пълноценна  социална  интеграция  и 
последваща професионална  реализа 
ция. Училището да се превърне в едно 
попривлекателно място за учениците, 
в  което  те  се  чувстват  значими, 
пълноценни  и  подкрепяни  от 
авторитета  на  институцията.  Така 
учениците ще бъдат мотивирани към 
поактивно  участие  и  поголеми 
постижения, а усещането за работа в 
един  екип,  който  ще  създава  общ 
продукт, ще ги накара да се радват и да 
ценят  макар и  малките,  но  значими 
неща в живота. 

У Ч Е Н И Ч Е С К И   Ц Е Н Т Ъ Р   “ Е Н Е Р Г И Я ”



2 год.XIII  брой 24, Февруари  2009 г. 

На 28. януари 2009 г.  в актовата 
зала  на  Професионална  гимназия  по 
икономика  “Др  Иван  Богоров”  се 
проведе  официалното  откриване  на 
Ученически център Енергия. 

Водещи  на  откриването  бяха 
Юлияна и Женя. Началото бе в  12:30  
както  подобава,  преди  започване  на 
учебните занятия за този ден. 

Ученически  Център  Енергия  е 
единствен  на  територията  на  град 
Варна. 

На откриването присъстваха  гжа 
Д.  Мандаджиева  –  директор  на 
гимназията  и  ръководител  на проекта, 
както и гжа Й. Енева – координатор на 
19те клуба, които ще работят по новия 
проект.

Гжа  Мандаджиева  разясни 
накратко  целите  и  самата  идея  на 
проекта, а програмата по представянето 
съдържаше  изпълнения на фолклорна 
група “ Букавица” с две техни песни. 

Откриването  продължи  с 
представяне  на  всички  клубове  от 
Ученическият  център. 

Гжа Мандаджиева пожелава 
„Попътен вятър” на новосъздадения 

училищен център „Енергия”. 

ФГ „Букавица” изпълни песните: 
„Ситен дъжд вали” и „Дирвишино”. 

Водещи на откриването бяха 
Юлияна 11б клас и Женя 9 в. 

У Ч И Л И Щ Н И  Н О В И Н И 

На  15 януари 2009 г. в Залата за 
извънкласни дейности  на ПГИ  „Др 
Иван  Богоров”  се  проведе  „Ден  на 
отворените врати”. Присъстваха около 
40 ученика, които членуват в различни 
клубове  в  гимназията.  Заедно  със 
своите  ръководители  те  имаха 
възможността да се запознаят от близо 
с клуб „Литерарура и публицистика”. 

От  ръководителя му – гн Тончо 
Тончев  гостите  бяха  осведомени  за 
плана,  по  който  ще  работят  през 
учебната 2008/2009 г.. 

На  гостите  бяха  раздадени 
произведенията на ученичките от 11ти 
клас  –  Катя  Михаилова,  Мирела 
Кирякова  и  Джулия  Проданова, 
участнички  в  клуба  по  литература. 
Момичетата се занимават с изготвяне 
на училищния вестник – “Богоровски 
гимназист”  и  неговото  разпро 
странeние.  Te  представиха  свои 
стихотворения  и  дадоха  идеи  за 
развитието на клуба, с цел училището 
да  се  превърне  в  желано  място  за 
обучаващите се . Oбясниха защо и как 
са започнали да пишат поезия и какво 
провокира желанието им за участие в 
подобен  род  изяви.  Гости  бяха  гжа 
Габриела  Георгиева,  гжа  Йорданка 
Енева,  гн  Петър  Мирошников  и 
заместник директорката на гимназията 
  гжа  Вачкова.  Учителите  задаваха 
въпроси към гн Тончо Тончев и към 
младите  таланти,  зa  да  получат  по 
голяма информация за самите тях  и по 
богата  представа  за  дейността  нa 
„Литература и публицистика”. 

Ученици от ПГИто заедно със свои 
преподаватели присъстват на 
Отворените врати на клуб 

“Литература и публицистика”. 

Полина 8г, Джулия 11б, Катя 11д – 
участнички в клуба. 

Продължава на стр. 5 ... 

Засегнаха  се  темите  на  всички 
мероприятия, които ще сe извършат в 
този период. 

На  вниманието на присъстващите 
бе  представено    логото  на  проекта, 
което  ще  бъде  и  негов  официален 
символ през времето, през  което ще  се 
развива училищният център “Енергия”. 

Първото  голямо  мероприятие, 
което  ще  се  проведе  в  мащабите  на 
“Училищен  център  Енергия”  е 
Фолклорен  фестивал.  Той  включва 
различни участници от Варна и  извън 
територията  на  Варненската  област. 
Останалите  мероприятия,  които  са  в 
перспективата на проекта  са  различни 
изложби и конкурси 

Тази  учебна  година,  през  март, 
гимназията  ще  посрещне  гости  от 
Финландия,  Белгия  и  Турция,  които 
заедно  участват  с  България  в 
“Изкуството да бъдеш щастлив” 

След официалното откриване бяха 
отправени  пожелания  за  усърдие  и 
успех  в  работата  и  попътен  вятър  на 
Ученически  център  Енергия  от  гжа 
Мандаджиева,  водещите  на 
откриването,  ФГ  “Букавица”  и 
“Огнените момичета” на гжа Светлана 
Каролева.
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И С Т О Р И Й К А   С   П Р ОД Ъ ЛЖ Е Н И Е 

 Но Лия сигурна ли си, че точно 
това искаш? 

  Да,  не  се  опитвай  да  ме 
разубеждаваш – каза тя. 

Дани  само  кимна  в  знак  на 
съгласие,  защото  познаваше 
приятелката си и щом тя е решила така, 
значи ще е така. 

 В колко часа е влака ти? 
 В 12 30 ч. 
 Значи трябва да тръгваш. Ще ми 

пишеш нали? 
 Разбира се, Дани – отговори Лия 

с  усмивка  и  прегърна  старата  си 
приятелка  с  много  обич  –  наистина 
трябва да вървя. 

 Ще  те  изпратя.  –  Дани  си  взе 
якето. 

 Не, не – запротестира Анелия – 
Не  ме  изпращай,  нямам  сили  да  се 
сбогуваме. 

 Добре, добре аз също. 
Лия  само  се  обърна  и  целуна 

Даниела. 
 Ще направиш ли нещо последно 

за мен? 
 О, разбира се Лия, що за въпрос! 
 Заключи вратата и дай ключа на 

хазяйката. Тя знае, че напускам  обадих 
и се тази сутрин. 

Дани кимна и попита: 
 Взе ли си всичко? 
 Да, не мога повече, тръгвам – и 

тя тръгна по стълбите надолу, бягайки 
и малки сълзи се стичаха по лицето й. 

Дани  също  плачеше.  Заключи 
вратата и взе останалите два куфара и 
ги свали долу. 

Лия вече беше спряла едно такси 
и слагаше багажа си. 

 Имам още два куфара горе, бихте 
ли почакали докато ги сваля – попита 
Лия  с  една  изкуствена  усмивка,  но 
когато  се  обърна,  видя  куфарите  и 
бързащата  Даниела,  която  се 
отдалечаваше. 

Лия  отново  се  разплака. 
Единственото, което каза на шофьора 
беше: 

 Към гарата моля! 
Така тя напусна този град на 18 

години. И днес трябваше да се върне 
там. 

Четири години бяха изминали от 
както за последно беше там. С Дани си 
пишеха всяка седмица. Тя няколко пъти 

дори й дойде на гости, но неможа да я 
склони да се върне дори и за един ден. 

Днес Даниела се омъжваше и Лия 
неможеше да не отиде. От нея знаеше, 
че Наско я е потърсил на следващия ден, 
искал й е адреса, но гордостта й се беше 
оказала посилна от любовта й. 

Сгреши  ли  тя  някъде,  че  той 
потърси  любовта  на  друга?  Дали 
наистина  я  обичаше  или  просто  си 
играеше  с  нея?  Тя  никога не  разбра 
отговорите на тези въпроси. Но сега не 
беше време да мисли за това. Днес тя 
мислеше само за щастието на Дани. 

Дани беше щастлива. Сватбата й 
мина  много  хубаво,  но  днес  тя 
неможеше да се грижи за нея, имаше 
натоварена  програма  и  Лия  я 
разбираше.  Сбогуваха  се  и  Анелия 
тръгна да разгледа града. 

Отдавна  не  беше  идвала  и  с 
любопитство  изучаваше  всяка 
промяна. Обичаше този град. Тук беше 
погребана нейната любов. 

Тя обикаляше и разглеждаше сама, 
замислена,  но  с  една  лека  невинна 
усмивка. Изведнъж Лия се прикова на 
мястото си. Неможеше да повярва на 
очите си. Наско беше малко понагоре 
и  си  купуваше  списание.  Лия  се 
разтрепера  цялата,  но  събра  сили, 
обърна  се и  с  бърза  крачка  се  върна 
обратно. Но той я видя. Позна я. 

Наско извика: 
 Лия! Лия, почакай, моля те! – и 

побегна след нея. 
Лия  искаше  да  спре,  да  го 

прегърне,  да  го  целуне,  но  тази 
проклета нейна гордост. 

Той я настигна и я хвана за ръката. 
 Лия, чуй ме, искам да ти обясня, 

моля те, дай ми поне сега шанс! Минаха 
толкова години без да мога, моля те! 

 Пусни ме! – каза Лия, без да го 
погледне, а сърцето й биеше лудо. О, 
трябваше ли още да го обича! 

 Не, Лия, аз трябва да ти обясня! 
Сгреших тогава, признавам и те моля 
за прошка! 

 Защо? От тогава минаха четири 
години! Наско, мисля, че просто вече 
няма смисъл. Всичко свърши. Глупаво 
е да говорим за стари неща. 

 Нищо не е свършило  аз те чаках 
през тези четири години, нямаше ден, 
през който да не мисля за теб. Идвах, 
търсих  те,  но  не  те  открих. Молех 
Даниела, но тя не ми даде адреса ти. 

Лия,  разбери,  обичам  те! 
Обичам те! За Бога, как не разбираш! 
Чаках толкова време този момент и сега, 
когато  той  дойде,  ти  искаш  да  го 
развалиш.  Нека  почнем  отначало. 
Сгреших, но няма да се повтори. Моля 
те, прости ми! Не ме карай да падам на 
колене!

Лия  вече  плачеше,  любовта  й 
надделя  и  тя  се  хвърли  на  врата  му, 
прегърна го с такава жар, че дори и той 
се разплака. 

 Обичам те! – шепнеше тя, но той 
запуши устата й с целувка. 

Ноща  прекараха  заедно.  През 
целия  ден бяха  заедно.  Бяха  отново 
щастливи,  но  Лия  познаваше  вече 
Наско и знаеше, че двамата немогат да 
бъдат щастливи  завинаги.  Затова  тя 
реши да си тръгне тази вечер, това бяха 
последните щастливи момичешки дни 
в живота й и тя ги изживя така, както 
трябва. Трябваше да си тръгва в родния 
си  град,  тя  завърши  висшето  си 
образование и сега беше педагог. 

Двамата  се  бяха  замечтали  и 
изведнъж Лия събра смелост и каза: 

 Трябва да вървя, не ме изпращай, 
моля те! 

 Какво? Къде ще ходиш? – попита 
някак изплашено Наско. 

  Немога  да  остана  повече  тук. 
Имам  работа,  имам  друг  живот. 
Напускам те, но този път аз. Обичам те, 
но  немога  да  остана.  Ние  двамата 
неможем да бъдем щастливи заедно. 

 Но защо? Лия, какво искаш да 
кажеш с това, не разбирам... 

Но Лия вече не го  чуваше, тя се 
беше съсредоточила върху своята мъка 
и тръгна. 

Наско  спря  вълнението  си. 
Почувства  се  наистина  изоставен, 
изпълнен с мъка и с последни сили каза: 

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

 Немога! Трябва да вървя! Прости 
ми, ако можеш! Тръгвам! –  отговори 
тя. 

Тръгна  и  стъпките  й  пробудиха 
тъмната улица. Те отекнаха завинаги в 
задрямалата тишина. 

Свирката на приближаващия влак 
прекъсна завинаги спомените й. 

КРАЙ 
Мирела 11б 

...... продължение от брой  22
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Л И Ч Н О  Т В О Р Ч Е С Т В О 

* * * 

* * * 
Нещо остро ме прорязва, 
в тази нощ  отново сляпа, 
минава тишината 
покрай моята стена, 
облята с мечти и грехове. 
В тая тъй грешна нощ 
крия себе си, 
облечена в огън 
и искри лъжливи. 
Тая нощ и огнено студена 
си играя със съдбата. 
 Нима е трудно? 
В тая нощ наливам вино 
на теб и сянката ти, 
останала като спомен в мойта 
самотна и изстрадала душа. 
Не си без лик за мене. 
Не спя, а само крещя. 
Като  камък  съм  тежка 
и твърда в сърцето. 
Все  едно стрела ме жегва, 
не от любов, а от омраза 
по  тебе. 
Оставям  ти  чаша... 
с отрова и мили думи до нея. 
... Напусни! 
Изгубих ти следите. 
А не искам отново 
да ги търся. 
Не пропагандирай в душата ми. 
Замини си... 
Нека тази нощ да съм сама... 

Катя 11д 

Преследваме разни идеали, 
търсим високите стълбици, 
но не получаваме златни медали, 
освирепяваме като глутница 
вълци! 

Преследваме  необятното щастие, 
душите си в злато обличаме, 
награждаваме се  с нещастие, 
дните сами си обричаме! 

Преследваме  истинската  любов, 
а сърцата заключени са в 
тъмница, 
обвиняваме живота, че е суров, 
пък той ни вози в собствената си 
колесница! 

На фона от всеобщата заблуда, 
всъщност любов  съществува, 
двама се обичат до полуда, 
в светът им щастие царува! 

Мирела 11б 

* * * 

Завръщам се  в  старата  сграда 
на моя училищен свят. 
В прозорците мек сумрак пада 
и сенки по пода пълзят. 

Припомням си класната стая, 
довчера огласяна в смях, 
поглеждам чина до вратата, 
на който години седях... 

Преследват ме образи шумни, 
летят в коридора деца  
във малки и весели групи 
се крие от мен младостта. 

И спомени хукват да бягат, 
приятели тичат със мен... 
Животът как бързо минава  
лети като пролетен ден. 

Припомням си мигове стари, 
край мене учители бдят, 
извикват ме мили другари, 
но всичко потъва във мрак. 

И няма ги вече децата, 
учителя с погледа строг... 
Внезапно менят се нещата, 
но няма за спомена срок. 

Скъп спомен в живота ми плува, 
върви неразделно от мен. 
Навеки със мен ще пътува 
и моят училищен ден. 

Стелияна Петкова 

* * * 
Каква е нежна есента 
каква е слънчева и бистра 
Каква е неразумна тя, 
и как ме кара да те искам! 

А ти си толкова далеч, 
на разстояние любовно. 
Бих тръгнала без дъх, през сеч, 
напук на пясък и олово! 

Но аз дори не зная где 
живееш в този миг безкраен. 
Безмълвието  те  краде, 
а хорски приказки те ваят. 

И ти стоиш изправен в мен 
Като безсънна перспектива. 
И ето хубавия ден  
ти никога не си отиваш! 

И аз се питам: За какво? 
Къде  да  ходя  да  те  търся? 
и отговаря ми животът: 
”Когато знаеш, ще е късно!” 

Джулия 11б
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Катя от 11д клас представя себе си 
и своето творчество на деня на 

Отворените врати. 

На  6.02.2009г.  Професионална 
гимназия  по  икономика  “Др  Иван 
Богоров” отново блесна с идеална идея 
и  истински  професионализъм.  На 
територията на Варна за първи път се 
събират  различни  училища, 
представяни  от  техните  хорове  и 
различни  вокални  групи  за  да  се 
сърeвновават на училищен фестивал. 

Мястото е ясно  Професионална 
гимназия  по  икономика  „Др  Иван 
Бороров”. 

Водещи  – Юлияна, Светлана  и 
Мирела. 

Мирела от 11б клас разкрива пред 
училищната аудитория какво е 
провокирало интереса и към 
поезията и публицистиката. 

Фестивалът започна с изпълнение 
на  домакините  от  фолклорна  група 
“Букавица” 

Мотото на фестивалът е “ Слънце 
в душата, с песни на Соня Кънчева и 
темперамента на Коджабалкана” 

Фестивалът  е  свързан  с  проекта 
“Енергия” и програмата за развитие на 
човешките ресурси. 

Спонсор  на  мероприятието  е 
“Сънрайс Маринов”, които поднесе на 
всички  участници  във  фестивала 
дискове на различни изпълнители от 
музикалната къща. 

Амбицията,  която  всички 
участници  и  представители искат  да 
постигнат занапред е това мероприятие 
да стане ежегодно и традиция не само 
във гимназията, но и в града. 

Участниците  на  събитието  са 
оценявани от тричленно жури в състав: 

Емил  Груев    главен  член  на 
журито.  Старши експерт на ОСО при 
РИО на МОН. 

Атанас  Илиев    композитор  и 
диригент. 

Дочка Къшева    председател  на 
НМФС. 

Ученици  от  гимназията 
представиха на публиката биографични 
данни на Соня Кънчева и разказаха за 
нейното творчество. 

Регламентът на фестивала е прост: 
изпълнителите имат време  от 6 мин. за 
да представят на журито и публиката 
две  песни,  от  които  една  на  Соня 
Кънчева  и  една  свързана  с 
алтернативните източници на енергия  
вятъра  или  слънцето,  или  песни  за 
Коджабалкана.  В  повечето  песни  на 
изпълнителите се преплитат възприятия 
на  природата и  слънцето,  възпято  с 
любов и възхищение. 

Емил  Груев  пожела  на 
изпълнителите “Празник с песните за 
слънцето,  извор на живот и  чудесни 
мигове с изкуството.” 

Дойде началото на Фестивала, а с 
него неотразимите изпълнения на групи 
и соло от Варненския регион. Общият 
брой на изпълнителите е 37. Фестивалът 
бе  с продължение около 3 часа за да 
могат всички изпълнители да представят 
на внимание на журито подготвените 
си изпълнения . 

Притеснението и страхът беше на 
първо  място  в  съзнанието  на  по 
младите  изпълнители,  но  успешно 

преодоляха  този  страх  и  всички  се 
представиха блестящо. 

Журито избра 18 победителя като 
първа  награда  се  даде  на  много  от 
участниците. 

Джулия от 11б клас ни запозна с 
едно от своите стихотворения и 

разкри преживяването провокирало 
неговото написване. 

ФГ “Букавица” при ПГИ “Др Иван 
Богоров” с диригент Кичка 

Христова. 

ДФС “Неранза” при НЧ “Елин 
Пелин”, Варна. 

Вокална група при НГХНИ 
“Константин Преславски” с 
диригент Росица Малчева. 

У Ч И Л И Щ Н И  Н О В И Н И



6 год.XIII  брой 24, Февруари  2009 г. 

За изданието работиха учениците от Клуба за литература и 
публицистика с ръководител Тончо Тончев 
Предпечат: Мирела 11б, С. Йорданова 

Б А Б А  М А Р Т А 

Момченце се прибира вкъщи след 
първия учебен ден. 
 Научи ли нещо?  пита го майка му. 
 Да, но явно не е достатъчно. Искат 
утре пак да отида. 

В час по математика: 
 Иванчо, защо стоиш над тази празна 
тетрадка?  пита учителката. 
 Това ми е тетрадката за смятане на 
ум, госпожо. 

 Иванчо, защо вчера не си бил на 
училище? 
 Ами учителката имаше рожден ден 
и реших да й направя подарък. 
 Какъв подарък? 
 Ами не отидох на училище 

ГЛ А В О Б Л Ъ С К А Н И Ц А 

Баща  поръчал  на  дъщеря  си  да 
купи някой неща и й обяснил, че парите 
са оставени в плик на масата. Дъщерята 
погледнала  набързо  плика,  видяла 
написаното число 89 върху него, взела 
парите,  без  да  ги  брои  и  отишла  в 
магазина. Там направила покупки за 
70лв., но като започнала да плаща , се 
оказало не само, че не й остават 19 лв., 
но не й достигат 2 лв. 

Когатосе  върнала  вкъщи, 
дъщерята попитала баща си дали не е 
сгрешил  при  броенето  на  парите  и 
обяснила какво се случило в магазина. 
Бащата , след като я изслушал, помислил 
малко и казал, че той вярно е преброил 
парите, а тя  греши. 

Каква е грешката на дъщерята? 

Баба Марта  е митичен персонаж в  българския фолклор.  В  народните 
вярвания, представени в пословици и приказки, името й е свързано с името 
на месец “март”. Три са месеците, които са персонифицирани в българските 
митични  представи    Януари,  Февруари  и Март.  Януари  и  Февруари  са 
представени като братя с лют характер  Голям Сечко и Малък Сечко. Баба 
Марта се смята за тяхна сестра, която ту е усмихната и добронамерена, ту 
непредвидимо зла. 

С Баба Марта и месец март се свързват много обичаи и празници, посве 
тени на идващата пролет. Найизвестният обичай, свързан с Баба Марта, е 
закичването на жени, моми, деца и млади животни с Мартеница  (усукани 
бяла и червена нишка) на 1 март  деня на пристигането на Баба Марта. През 
целия  месец  се  извършват  обреди  за  гонене  на  змии  и  гущери. 

Ритуалното използването на червени или бялочервени тъкани, ленти, 
конци, възли или пискюли е засвидетелствано на Балканите, в Мала Азия, 
Египет  и  Близкия  Изток  от  античността.  Тези  атрибути  са  характерни  за 
минойската Богиня Майка на Крит, за малоазийската Кибела, за египетската 
Изида,  за  месопотамските  богини  Инана,  Астарта,  Ищар.  Участващите  в 
Елевзинските и Самотракийските мистерии са завързвали или увивали такива 
ленти  на  глезените,  китките,  около  кръста  или  на  гърдите.  В  древността, 
червеният  цвят  е  означавал  Богинята  (раждането  и  смъртта),  а  белият   
нейният Син (Слънцето, отвъдния живот, вечността). 

Осъвременената традиция на 1 март 
Всяка година преди началото на март 

българите  си  подаряват  мартеници 
(мартенки,  байници)  —  преплетени 
конци, найчесто червени и бели, но се 
срещат и зелени с найразлична форма — 
за здраве и щастие.На този ден българите 
слагат мартеници на дрехите или китките 
си  и  си  пожелават  здраве  и щастие  с 
думите  „Честита  Баба  Марта“.Това  е 
хилядолетна българска традиция, която 
символизира края на зимата и идването 
на  пролетта.  Произходът  може  да  е 

прабългарски или тракийски. 
9 март (Младенци, Св. Четирисе) 
И този празник е свързан с пролетното събуждане и почистване. На 9 

Март се прибира червената тъкан, която е била изнесена навън “за да се 
засмее Баба Марта”. Пали се огън и се прескача, или се обикаля три пъти 
къщата със запален парцал. Гонят се змии и гущери като се дрънка с метални 
предмети.  Съществува  вярване,  че  на  този  ден  Господ  удря  40  сопи  по 
земята и събужда змиите и гущерите, които ще излязат на Благовец. 

В християнския календар на 9 март (стар стил 22 март  първа пролет) 
се отбелязва паметта на 40те воини мъченици от Севастия). В народната 
ритуална практика са известни различни обичаи, свързани с числото 40. 
Свиват се 40 сарми, пият се 40 глътки вино, засаждат се 40 гнезда с картофи, 
изшиват се 40 конеца и др. В Западна България момите плетат мостчета от 
40 пръчки по вадите, връзват ги с червени конци и гадаят по сънуваното 
през нощта кой ще е техният избраник (който ги преведе през моста). 

25 март (Благовец) 
В народната традиция празникът е свързан с поверия и практики относно 

змиите,  кукувиците  и  мечките,  за  които  се  вярва  че  пристигат  или  се 
събуждат и излизат точно на този ден. Баба Марта е тяхна господарка. 
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