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

 

1 март – Баба Марта
Първи март е древен български празник. С тази дата се 

свързва началото на пролетно-летния сезон. Обичаите на този 
ден са свързани със стопанката на къщата и съживяването на 
природата след тежката зима.

Сутринта на 1 март, преди изгрев слънце, жените изнасят на 
двора нещо червено – дреха, плат или прежда за здраве. После 

усукват бял и червен вълнен конец и тези мартенички връзват по 
ръцете на децата. Мартеничките се свалят, когато се види щъркел или 

лястовичка и се връзват  на разпъпило се дърво.
Баба Марта е митологична персонификация на самия месец и на 

пролетта. Според преданието тя е сестра на Голям Сечко и на Малък Сечко 
(януари и февруари) и винаги е люта, защото двамата й братя всяка година изпиват 

виното и не я оставят дори да го опита. Оттук идва и поверието, че Баба Марта трябва да се умилостиви, 
защото настроението й оказва силно влияние върху времето. Когато е засмяна, времето е слънчево и топло, 
но ядоса ли се, задухва вятър и облаци закриват слънцето. Пак според поверието на първи март Баба Марта 
спохожда хората и посевите, облечена в червен сукман, забрадена с червена забрадка и обута в червени 
чорапи.

Теодора 9б

3 март – Национален празник
134 години от Освобождението на България

 
С термина Освобождение на България в българската 

историография обичайно се нарича възстановяването на българската 
държавност в резултат от успешната за българите Руско-турската 
война (1877–1878) (наричана в България Освободителна).

Освобождението на България се чества, като национален празник 
на 3 март всяка година. Това е датата, на която се подписва 
Санстефанският мирен 
договор. Свищов е първият 
освободен град на България 
(27 юни 1877 г.). На 
празника всяка година 

младежи преплуват по река Дунав до съседна Румъния  в памет на 
Освобождението на България.

Една от най-решителните битки се води на връх Шипка,която 
Вазов увековечава в своята ода “Опълченците на Шипка’’.  

Нека на този ден да си спомним за стотици знайни и незнайни 
герои, които са отдали живота си за свободата на майка България.

Maрия и Сияна 9а
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Фолклорна група „Букавица”на гости на Националното радио
 
Фолклорна група „Букавица” с диригент Кичка Христова при 
Професионалната гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” представи 
достойно своето училище и варненската певческа школа на гала концерта 
на лауреатите на Националния радиоконкурс „Млади фолклорни таланти” 
на 22 януари 2012 в Първо студио на Българското национално радио. 
Момичетата изпълниха  „Седе седенкя, що седе мори” на композитора 
Коста Колев. Песента беше аранжирана от Костадин Генчев в съпровод на 
Народния оркестър на БНР под диригентството на  Димитър Христов.  Това  
незабравимо участие на  ФГ „Букавица” и на други състави и солисти от 

Варна стана възможно с подкрепата на Дирекция „Образование” на Община Варна.

С благодарности към Община Варна, ръководството на ПГИ „Д-р Иван Богоров”, всички учители от 
гимназията и към участниците в групата Анна, Мария, Жасмина, Николета, Дарена, Таня Минкова, 
Жанет, Таня Живкова, Елора, Тамара и Мартина желаем на ФГ „Букавица” все такива вълнуващи и 
успешни изяви по пътя към народната песен и българската традиция!
 Мария 9а

Лазаровден и Цветница 
 Лазаровден  
  Този празник минава под знака 

на младостта и на разцъфналата 
пролет. По стар обичай рано 
сутрин тръгват момите, нагиздени 
с пъстри премени и венци на 
главите, за да благославят труда 
на работливите стопани, пеят за 
нивите, за къщите, за домашните 
животни, на девойките - за хубост, 
на момците - за храброст и 
ловкост.

    Цветница
   Цветница е последният голям църковен празник 
преди Великден. Той винаги е в неделя.Традицията 
го свързва с тържественото посрещане на Исус 
Христос в Йерусалим с палмови клонки.Той влиза в 
града на магаренце и 
е приветстван от 
хората с "Осанна”, 
задето е възкресил 
Лазар предния ден – в 
стъпка по събота. 
Тържествено посре-
щнат в Йерусалим на 
Цветница, той добро-
волно върви стъпка 
към предначертания 
край на земния си 
живот. На този ден на 
службата в храмовете християните държат в ръцете 
си осветени върбови клонки, които заменят 
палмовите клонки - сякаш отново посрещат своя 
Спасител. След богослужението християните 
отнасят осветените върбови клонки в домовете си 
за здраве и предпазване от болести и зло.  
   Цветница е празникът на цветята и цъфтежа. 
Имен ден празнуват всички, носещи имена на 
цветя, растения, храсти и дървета: Камелия, Цена, 
Цено, Цветан, Върбан, Върбинка, Виолета, Здравко, 
Здравка, Лилия, Латинка, Теменуга, Теменужка, 
Цвета, Цветан, Цветанка, Цветелина, Ясен, Явор.
                                                                                                 

Кристин 9а

22 март - Първа пролет
 

    В народния календар на 
българина е останало от 
незапомнени времена 
отбелязването на новия 
живот в природата - Първа 
пролет на 22 март. Всъщност 
астрономически сезонът 
настъпва на 20 март, когато 
се отбеляза и пролетното 
равноденствие.В момента на 
равноденствието пътят на 
Слънцето пресича небесния 
екватор. 

    Много култури по света почитат равноденствието, 
като се извършват важни 
обреди, свързани най-вече 
със земеделието и 
плодородието.Пролетта е 
един от четирите сезона в 
умерения пояс. Много 
неща си отиват от нас - 
лоши и хубави, но като че 
ли най не тъжим, а 
направо се радваме, 
когато си тръгва зимата. 
Не че тя е лош сезон, напротив - носи много 
празници; сняг - радост за деца и възрастни, ама като 
че ли се застоява твърде дълго у нас. Толкова дълго, 

че на човек чак му се приисква 
да си грабне шапката и да 
отлети като някои птици в по-
топли и слънчеви страни.С 
идването на пролетта дните 
започват да стават по-дълги от 
нощите, температурата се 
повишава и природата се връща 
към активен живот. Първите 
предвестници на нейното идване 
са винаги кокичетата и 
минзухарите по поляните, както 
и долитането на щъркелите.

  Ами какво ни остава тогава? Да 
приветстваме гостенката с добре дошла и да 
започнем да й се радваме с пълна сила. Защото 
денят ще расте само още 3 месеца, а после полека 
ще се сбръчка като есенно листо.
                                                                         Кристин 9а
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8-ми март
Международен ден на жената

Международният ден на жената се празнува всяка 
година на 8-ми Март. Това е ден за международното 
признание на икономическите, политическите и 
обществени постижения на жените. Започнал като 
политическо събитие на социалистите, празникът 
постепенно става част от културата на много страни. В 
някои страни денят губи политическата си окраска и 
става просто повод за мъжете да изразят своята 
симпатия и внимание към жените. Първият Ден на 
жената е отбелязан на 28 февруари 1909 в САЩ по 
инициатива на Американската социалистическа 
партия. Календарната дата се свързва с първата масова 
проява на жени работнички, състояла се на 8 март 1857 
в Ню Йорк. 
    В България Осми март първоначално се отбелязва с 
беседи в тесен кръг на социалисти през 1911, през 1915 
е първото публично честване. Като общобългарски 
празник Осми март започва да се празнува след 9-ти 
септември 1944. Отначало по предприятия, заводи, 
учреждения се правят събрания, на които се отчита 
приносът на жените в производството, културата, 
науката и обществения живот. След 1960 г. честването 
взема особено широки размери и става любим празник 
на жените от всички възрасти, особено в държавните 
учреждения. Даже празника получава неофициалното 
наименование „ден на колежката“.
 В някои страни се празнува като еквивалент на Деня 
на майката, където децата правят малки подаръци на 
майките и бабите си. Жените понякога получават 
подаръци от техните работодатели. В училище децата 
често подаряват подаръци на учителите си. В страни 
като Португалия е обичайно, вечерта на 8 март, жените 
да празнуват в женски партита или вечери. Днес, 
женските групи организират многобройни събития по 
света. Глобалната женска организация Аврора, 
поддържа свободен регистър в интернет, на който се 
отбелязват различните събития.
   В нашето съвремие има както мъже, така и жени, 
които са против международния празник и не се 
притесняват да го изкажат. За тях това е просто ден 
след 7-ми и преди 9-ти март. Мъжете са против понеже 
мислят, че това е още един повод за излишни разходи 
като цветя, романтична вечеря или подарък, а може и 
трите. Жените пък от друга страна не празнуват , 
защото мислят , че не е правилно да има само един ден 
в който да се показват признанието, обичта и 
уважението към тях. Това трябва да се прави 
ежедневно.

Нели  9б

Благовещение - 25 март 
 

25 март е неподви-
жен християнски празник, 
утвърден през VІІ в. С 
него православната 
църква отбелязва деня, 
в който Архангел 
Гавраил се явява на 
Дева Мария, за да й 
съобщи Божията воля, 
че тя ще зачене и роди 
дългоочаквания Месия. 

Народът почита този 
ден като ден на майката и жената. Много бездетни невести 
се молят на Богородица да ги дари с дългоочаквана рожба.

В народния календар денят е известен като Благовец 
или "половин Великден", защото поверието гласи, че тогава 
долитат кукувиците и лястовиците и известяват на хората 
благата вест за идващата пролет. Чуят ли първото кукане на 
кукувицата, стопаните трябва да докоснат парче хляб или да 
пипнат пари в джоба си, за да са имотни и сити през цялата 
година. Вярва се, че на този "благ ден" всяка рана зараства 
много бързо. Затова на Благовец се дупчат ушите на малките 
момиченца. Срещу празника иманярите търсят заровени 
пари, а пчеларите отварят кошерите и пускат пчелите да 
събират мед. 

В ранната сутрин домакините премитат дома и двора си, 
събират сметта на куп и я запалват. Карат децата да 
прескачат над пламъка, защото вярват, че ако на този ден 
човек опуши краката си,  няма да пострада от змийско 
ухапване през лятото. Независимо, че е по време на Великия 
пост, тържествената празнична трапеза включва 
задължителна консумация на риба. На църква се отива с 
нова дреха, която става благословена и се носи по време на 
Великденските празници.

Теодора 9б

Влюбени сърца
И в този полумрак,
за теб си мисля пак.

Написах ти любовен аз рефрен, 
С надеждата да бъдеш с мен 

И чакам нашата среща,
тя ще бъде тъй гореща.

Ще има много тържества,
за влюбените ни сърца.

Джансу Исметова
Калина Михалева

Училище-мъчилище 
В училище сме ние и се чудя ,

защо толкова рано трябва да се будя.
Уроци и домашни до зори,

всичко това много ни мори.
После контролни и тестове разни ,
все занимания крайно безобразни.

Всеки учител иска от нас ,
да учим  в неговия час.

А нас питат ли ни какво желаем ,
не, само ние си знаем.

Училище наричат те „ мъчилище”,
затова  вземи се в ръце,

ти си понякога чистилище, 
но едва ли всеки те носи в своето сърце!

Ивена Георгиева
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За изданието работиха учениците от клуб “Млад журналист”
с ръководител Славейка Мазнева
Предпечат: Добринка IXА

15 март – Световен ден на потребителите 
За първи път празникът е отбелязан на 15 март 1983 г. и оттогава 

става важна дата за потребителските организации в цял свят. Две 
години по-късно, на 9 април 1985 година, общото събрание на 
Организацията на обединените нации одобрява идеята той да стане 
Световен ден за защита на потребителите. В България се чества от 
1991 г. Датата на честване е определяна в памет, речта на 
американския президент Джон Ф. Кенеди, който на 15 март 1963 г. 
обявява пред Сената идеята за Закон за защита на потребителите. 
Кенеди посочва "четирите основни права на потребителя": правото на 
безопасност; правото на информация; правото на избор; правото да 
бъдеш чут. Впоследствие са добавени още четири: правото да бъдат 
задоволени основните потребности; правото на обезщетение; правото 
на образование; правото на здравословна околна среда. Именно тези 
осем права са залегнали в Правилата за защита на потребителите, 
приети от ООН. 

Теодора 9б
1. Използвате ли потребителските услуги на Интернет? 

Натали /9г клас/ - Да, разбира се!
 г-жа Др.Жекова/у-л по Информатика/ - Не!
 г-жа Д.Велева/у-л по Икономика/ - Не! 

Теодора/9б клас/ - Да!             
2. Попадали ли сте на току-що закупен, но дефектен продукт? 

Натали/9г клас/ - Не, засега не съм!   
г-жа Др.Жекова/у-л по Информатика/ - Да!
г-жа Д.Велева/у-л по Икономика/ - Все още не!
Теодора/9б клас/ - Не!

3. Използвате ли потребителските услуги на Avon, Oriflame и др. ? 
Натали/9б клас/ - Да!
г-жа Др. Жекова/у-л по Информатика/ - Рядко, но да!
г-жа Д.Велева/у-л по Информатика/ - Не!
Теодора/9б клас/ - Постоянно!

4. Интересувате ли се от произхода и качеството на продукта?
Натали/9г клас/ - Естествено!
г-жа Др. Жекова/у-л по Информатика/ -Винаги!
г-жа Д.Велева/у-л по Икономика/ - По принцип не!
Теодора/9б клас/- Разбира се!

5. Запознати ли сте с потребителските си права?
Натали/9г клас/ - Да!
г-жа Др. Жекова/у-л по Информатика/ - Не! Или поне не напълно!

 г-жа Д.Велева/у-л по Икономика/ - Да, запозната съм!
Теодора/9б клас/ - Да!

6. Попадали ли сте на Интернет измами?
Натали/9г клас/ - Не, не съм!
г-жа Др. Жекова/у-л по Информатика/ - Понеже не пазарувам, не съм!
г-жа Д.Велева/у-л по Икономика/ - Попадала съм на информация 
за измама, но лично аз не потребявам Интернет пазара.
Теодора/9б клас/ - Не или поне не помня.

                                             Интервюто взеха Назлъ 9г и Кремена 9в

Тодоровден
Тодорова събота, Конски 
великден, Тодорица -
съботата от 
ТОДОРОВСКАТА НЕДЕЛЯ 
(съботата след СИРНИ 
ЗАГОВЕЗНИ). Празнува се 
главно за здраве на 
конете. В тази връзка са 
и основните обредни 
действия в обичайно-
празничния комплекс. 

Преди изгрева на слънцето жените приготвят обредни хлябове с 
форма на конче или подкова и украсени с орехови ядки, скилидки 
чеснов лук и сол. Всяка домакиня раздава от тези хлябове, като 
едновременно подскача, бяга, имитира движението и цвиленето на 
конете. Стремежът на всяка жена е да не остава последна. От 
обредните хлябове се слага и в храната на конете. За тяхно здраве 
се раздава и варена царевица. 

Най-интересният момент от Тoдоровден. е КУШИЯТА. Мъжете 
почистват конете, накичват ги, обличат се с нови ризи и ги 
извеждат за надбягването. Победителят се награждава, конят 
получава най-често юзда, а неговият стопанин  риза или пешкир. 
Спечелилият надбягването обикаля с коня си всички домове, за да 
честити празника. Навсякъде се посреща радушно, а конят му се 
напоява с вода. 

На празника се изпълняват и обреди, свързани с младите невести, 
които са в първата година от сватбата си. В Зап. Б-я младата булка, 
облечена в невестинската си премяна, отива в петък вечер на 
църква. Придружава я свекървата, която носи тепсия с варена 
царевица и отгоре специален колак. Невестите остават навън, а 
свекървите влизат вътре, където свещеникът “отчита донесеното”. 
На връщане те и др. жени ритат невестите. Върнатата царевица 
разпръскват по градините, за да расте посятото. В някои райони се 
изпълнявя и друга интересна обредна практика за здраве и 
плодовитост. 

Сутринта на празника младата булка приготвя малки хлебчета. 
Празнично облечена, тя обикаля домовете на близки и роднини, 
раздава от тях, а домакините и пожелават деца. Накрая отива при 
родителите си, където идват и зетят и свекървата и се слага обща 
трапеза. Рано на Т. майките изкъпват децата си, за да не ги боли 
глава, да не се разболяват. Преди кушията жените си мият косите с 
вода, в която поставят слама от яслите на конете. Водата от 
миенето хвърлят на улицата след конете, за да са дълги и здрави 
косите им като конска грива. 

В Родопската област е известен обичаят бекане. След църковната 
служба домакинята дава на всеки от семейството да хапне по 
няколко зърна от натопен в топла вода предишния ден грах. От него 
хвърля към тавана по една шепа за всички и за добитъка. Момите 
нижат броеници от накиснат във вода грах или нахут, украсяват ги с 
копринени конци и ги дават на избраниците си, а те им връщат 
подаръци. Гостува се на именниците. 

Празнуват всички именници:Тодор, Тодора, Теодора, Тошо, Божидар, 
Божидара, Божанка, Даринка, Божо, Доре, Дарчо, Дора, Дорка, Дарка. 

Сияна 9а клас

ВИЦОВЕ
Защо Баба Марта е люта?
- Защото април е мек, а февруари 
къс!

Какво е мартеничка в кръчмата?
- Кана червено и кана бяло вино.

Между приятели:
- Моето момиче ще ми подари секс 
за 1 март.
- Уф, тя на всички подарява едно и 
също.

Дете отива при баба си и я пита:
- Бабо, ти можеш ли да си навреш 
носа в бутилка от "Фанта".
- Не! Откъде ти хрумна подобно 
нещо?
- Ами татко каза, че си вреш носа 
навсякъде.

Бабо, а защо са ти толкова големи...
- Силикон, бабе, силикон!

Тате! Тате! Баба ме ухапа!
-Ех-х-х колко пъти съм ти казвал да 
не бъркаш в клетката...

Защо габровци не си купуват 
мартенички?
- Изпреварват събитията. На 28 
февруари се навъртат около 
Зоологическата градина и през 
оградата виждат щъркела.

Кой е измислил секса?
- Как кой? Ами гърците! Нали те са 
измислили всичко!? След тях, обаче, 
римляните го усъвършенствали.
- Как?
- Като добавили жената.

Баба Яга хванала млад и красив 
момък и му казала:
- Ако отговориш на гатанката ми, 
ще ти се отдам, а ако не познаеш, 
ще те изям.
Момъкът си помислил: "По-добре да 
ме изяде." А Баба Яга продължила:
- Зеленичко, живее в блатото, скача, 
започва с "ж" и завършва с "а", по 
средата са "а" и "б". Що е това?
- Скакалец!
- Ах, ти, палавник такъв! Позна! - 
ухилила се Баба Яга.

Баба и дядо гледат анимационен 
филм.
- Каква хубава приказка! - възхитила 
се бабата. - В началото тя беше 
грозна жаба, а накрая се превърна в 
красива принцеса.
- Да, така е в приказките - 
въздъхнал дядото. - А в живота 
винаги става обратното.

Семеен скандал. Жената:
- Ти си непоносим! По-добре да бях 
се омъжила за дявола!
- Нима?! Мислех, че браковете 
между роднини са забранени.

- Мамо, може ли вече да нося сутиен
- Не може!
- Ама защо бе, мамо, вече съм на 14 
години!
- Млъквай, сине!

***
Баба Марта прати вест,
ДА НЕ СЕ РАБОТИ ДНЕС!

Да качим краката на бюрата
и да се чешем по главата....

бели, румени, засмени... 
от божествен мързел днес 

опиянени!
След кафенцето горещо 

иде време и за още нещо... 

сандвич със кюфте 
и много бири със мезе...

Две жени си честитят Баба 
Марта
- Честита Баба Марта. 
Всичко най хубаво...
- ЧБМ.
- Ти на кого ша викаш чиба мъ?
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