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 Езикова гимназия „Христо Ботев“ 

 

  

 

 

Най-добрият начин да предвидиш 

бъдещето е да го създадеш  сам 

 

Ние сме пространство на знанието, 

таланта, толерантността и силата на 

духа 
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15.09.2017 

Училищният звънец в ЕГ „Христо Ботев“ поведе отново 

ученици и учители към необятния свят на познанието 

 

За първия учебен ден се събраха учители и ученици да поставят 

началото  на новата учебна година 

  

 

       Във вековните традиции на народа ни първият учебен ден е празник 

символ на вечното начало и безкрайното духовно съграждане. С него всяка 

година се възражда поривът към знания и мечти. Именно на този красив 

празник учениците се посрещат с благопожелание за добро начало, успехи 

и тържество на знанието, а техните учители ги повеждат към светлината на 

културата, възпитават ги в изконните човешки ценности и им разкриват 

силата на книгите. 

     Точно в девет часа започна тържеството за откриване на новата учебна 

година в Езикова гимназия „ Христо Ботев“. Под съпровода на химна на 

Република България бе издигнат националният флаг, а тържествената част 

продължи с посрещането на училищното знаме. Гвардейците на 

Гимназията и фанфарната музика допринесоха за празничната атмосфера 

 Тези вълнуващи мигове бяха споделени и от гостите на празника. С 

нас беше госпожа Мирянова, началник-отдел „ Административно, правно и 

финансово обслужване“ в Регионално управление на образованието град 

Кърджали. Тържеството уважи и госпожа Катя Митовска, заместник-кмет 

на Община Кърджали.  Присъства и господин Яни Янев, който е 

председател на Тракийското дружество „ Димитър Маджаров“. Главният 

секретар на Областна управа и председател на Обществения съвет в 

Езиковата гимназия, госпожа Събина Сюлюкчиева, също поздрави 

присъстващите. Гост беше и господин Петър Тонев, председател на 

Обществения съвет в „ Свети свети Кирил и Методий“. Всички те 

отправиха своите пожелания за здраве, успехи и късмет към събралите се 

учители и ученици. 

      Директорът на Езиковата гимназия, госпожа Йорданка Чавдарова, 

развълнувано сподели гордостта си от успехите на своите възпитаници, 

които нареждат гимназията сред най-добрите училища в България. Тя 
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благодари на учителския колектив за високия професионализъм и 

отдаденост на учениците. За новата учебна година госпожа Чавдарова 

пожела на Гимназията вече не един, а два олимпийски класа. Тя представи 

и доброволеца по програма „ Фулбрайт“ Патрик Ларсън, който ще 

подпомага обучението по английски език в осми клас. Училището очаква и 

своя доброволец от Германия по програма „ Културвайт“, който ще се 

включи в подготовката на осмокласниците, изучаващи немски език. 

Директорът връчи и Ключът на знанието, като тази година имаше двама 

ученици, приети с най-висок резултат – Борислав Енчев и Ачеля Ниязи. 

       Осмокласничката Ана Чорбаджийска и дванадесетокласникът Павел 

Димитров с много вълнение поздравиха присъстващите и им пожелаха 

здраве и попътен вятър. 

      Песни на различни езици, стихотворения и много усмивки сътвориха 

неповторим 15 септември в Езикова гимназия „ Христо Ботев“. Нека 

новата учебна година бъде спорна, здрава, ползотворна и мирна за всички 

учители, ученици и родители! 
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16.09.2017 

Ботевци се включиха в инициативата 

„Да изчистим България за един ден“ 

 

 В началото на новата учебна година възпитаниците на Езикова 

гимназия „Христо Ботев“  в Кърджали показаха своята гражданска 

отговорност към опазването на природата, включвайки се в инициативата 

на МОН „Моето семейство и моят учител – заедно сме един отбор в 

почистването на България“, част от мащабната акция на  БТВ „Да 

изчистим България заедно“.  Днес  ученици, учители и родители   се 

събраха  рано сутринта в двора на училището и изчистиха междублоковото 

пространство около  него. След добре свършената от тях работа 

участниците  си пожелаха участието им в отбора по чистотата да не остане 

еднократно, за да бъде съхранена природата на България. 
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20.09.2017 

Ученик от Езикова гимназия на среща с министъра на образованието 

и науката г-н Красимир Вълчев и част от администрацията му 

 

 През месец август министърът на образованието и науката се срещна 

със седем представители на Съюза на учениците в България , един от които 

е Мартин Каралчев /10. клас / – председател на Ученическия парламент 

към ЕГ „Христо Ботев“, град Кърджали. Срещата се проведе в сградата на 

Министерството на образованието и науката. 

 Дневният ред включваше точки като: „Закон за училищното и 

предучилищното образование и предложения на учениците“, „Национален 

празник на ученика – 17 – ти ноември“, „Позиция на СУБ относно 

стипендиите“, а „Декларацията за правата на учениците“ бе представена от 

учениците Мартин и Тедислава. 

 В началото на разговора СУБ се представи като организация. Показа 

събития от предишни национални срещи и показа грандиозния флашмоб 

от последната среща в Бургас, проведена на 27.07.2017г. – 30.07.2017г. 

Флашмоб: https://www.facebook.com/BurgasLikesYouth/?frer=ts 

 Министър Красимир Вълчев заяви , че 17 – ти ноември може да бъде 

признат за официален празник  на ученика. За стипендиите той каза, че е 

възможно да се увеличи обема на стипендиите и за това трябва да работят 

съвместно СУБ и МОН. 

 Председателят на Ученическия парламент към ЕГ „Христо Ботев“, 

гр. Кърджали има разнообразни идеи за отбелязването на събития през 

настоящата учебна 2017–2018 година. Първата инициатива на 

Ученическия парламент е борсата за учебници /период на провеждане от 

25.09.2017г. до 04.10. 2017г./, която дава възможност учениците да си 

продадат старите учебници и да закупят нови. Други предстоящи 

инициативи на Ученическия парламент за предстоящата учебна година са 

отбелязване на световни дни като: ден на усмивката, ден на ученика, ден 

на розовата фланелка, личност на годината и други. И през настоящата 

учебна година Ученическият парламент ще продължава да организира 

благотвотирелни инициативи. 
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27.09.2017 

Ден на европейските езици в Езикова гимназия „Христо Ботев“ 

 

 Езикова гимназия „Христо Ботев” отново превърна в свой празник 

Европейския ден на езиците.  От 2001 г. насам 26 септември е посветен на 

честването на европейските езици. Европа разполага с истинско езиково 

съкровище: 24 официални езици и повече от 60  на местни общности, 

които говорят на регионален или малцинствен език, а също и езиците, на 

които говорят гражданите с произход от други държави и континенти. С 

цел да насочат вниманието към това огромно езиково богатство, 

Европейският съюз и Съветът на Европа поставят началото на тази 

инициатива и се грижат за отбелязването на този празник. Всяка година на  

тази дата навсякъде в Европа се организират различни мероприятия с цел  

да се популяризира богатото езиково и културно разнообразие в Европа, да 

се окуражи изучаването на чужди езици във всяка възраст и да се насърчи 

междукултурното разбирателство. 

 За поредна година Денят бе отбелязан  от осмокласниците в 

Езиковата, които  тази учебна година започват да изучават интензивно 

английски, немски и френски езици. Възпитаниците на гимназията са 

известни с умението си да съчетават полезното с приятното и затова  за 

всички желаещи през целия ден   бяха организирани интересни игри – те 

четоха думи и текстове на езици, който не знаят, но искат да научат. 

Мотото на деня бе: „Хайде да се запознаем с езиците в Европейския съюз”. 

По идея  на  Патрик Ларсън, доброволец по програма Фулбрайт в 

училището, ботевци  се включиха в  състезание за разпознаване на 

различните европейски езици. През целия ден най-малките възпитаници на 

гимназията се опитваха да отгатнат значението на различни познати и 

непознати  за тях европейски езици и да се мотивират за  тяхното 

изучаване. Забавлявайки се и печелейки награди, осмокласниците научиха 

любимите си думи на много чужди езици. Накрая всички стигнаха до 

убеждението, че езиковото многообразие е важно средство за постигане на 

разбирателство в отношенията между хората. 
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29.09.2017 

Европейският шампион по бокс Ергюнал Сабри в прегръдките на 

своите съученици от ЕГ „Христо Ботев“ 

 Езикова Гимназия „Христо Ботев“ отново има повод за гордост! Вече 

можем да се похвалим и с европейски шампион. Това е Ергюнал Сабри, 

ученик в X клас  в нашето училище.  Младият талант се върна от 

европейското първенство по бокс в Албена с най-високото отличие  – 

златен медал. 

 Съучениците му с нетърпение очакваха резултата от финалния мач.  

В първия ден на Оги в училище, след победния мач, той бе посрещнат с 

прегръдки и много радост.Не за първи път нашият възпитаник ни радва с 

постиженията си на боксовия ринг, но тази титла му носи признание на 

високо европейско ниво. 

 Ние, от ЕГ „Христо Ботев“, сме много щастливи и му пожелаваме да 

продължава все напред , да има още по-големи успехи и с много труд и 

упоритост да грабне и олимпийския медал! 

Поздравяваме те Оги 

и 

успех ШАМПИОНЕ! 
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09.10.2017 

Ботевци програмираха успеха си 

 

 По време на Европейската седмица на програмирането  30 ученици 

от  Езикова гимназия „Христо Ботев“  влязоха в света на програмирането 

по забавен и нетрадиционен начин. Представители на младежкото звено 

към Фондация „4.0“ и служители на развойния център на SAP в София     

показаха на  Ботевци колко забавно може да бъде програмирането и  какви 

са кариерните възможности, свързани с него. Срещата  включваше 

презентация на професиите, свързани с програмирането, както и игра – 

практическо занимание по програмиране. 

 В област Кърджали  Езиковата гимназия бе  единствената  одобрена 

организация  след проведен конкурс в рамките на инициативата 

„Запознайте се и програмирайте успеха“.     Основна цел на програмата е 

да   надгражда постигнатите резултати от проектите, реализирани по места 

в рамките на програма „Знания за успеха“ в областта на STEM обучението 

и предоставянето на възможности за кариерно ориентиране и развитие. 

 Инициативата е насочена към ученици   в отговор на 

предизвикателствата към тях: разбиране на дисциплините, свързани с 

информатика и ИТ; практическо онагледяване на преподавания материал 

по информатика и ИТ; мотивация за изучаване на информатика и ИТ; 

очаквания на пазара на труда, свързани с дигиталните компетенции. 

 Освен представяне на програмирането по нетрадиционен начин, 

инициативата има за цел да вдъхнови интереса на учениците към 

програмирането и да ги подпомогне в избора им на кариера. В края на 

срещите учениците   получиха сертификати за участие, а най- добрите 

програмисти Антоан Русев и  Валентина  Тодорова  от 10 Н2  спечелиха 

индивидуални награди. 
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23.10.2017 

Пчеларово празнува с езикова гимназия „Христо Ботев“ 

 

 Там, където китните Източни Родопи снишават върхове и се сливат с 

Тракийското поле, се намира село Пчеларово. Оттук през октомври 1912 г. 

българските войници започват своя освободителен поход в Родопите. 

 Над 300 ученици от цялата област потеглиха  на двудневен поход по 

стъпките на българската армия в Източните Родопи. Традиционната 

проява, организирана от Областна администрация в партньорство с 

Министерството на отбраната, е посветена на 105 години от 

Освобождението на Кърджали. 10 училищни отряда от Кърджали, 

Черноочене, Ардино, Кирково и Крумовград, гвардейците на Езиковата 

гимназия и Военно-патриотичните съюзи  взеха участие в събитието. 

  На 20 октомври 2017 г. пред Войнишкия паметник в Пчеларово 

ученици от Езиковата гимназия почетоха подвига на 44 загинали в 

освободителните войни пчеларовци и просълзиха със своите слова 

потомците на героите, участниците в похода и гостите. Няма  къща и род в 

Пчеларово, които  да не пращат войници за  освобождението на Родопите и 

присъединяването им към Майка България. Участието на пчеларовци във 

войните е извор на самочувствие и национален оптимизъм за поколения 

българи, родени тук. 

 Времето ни отдалечава,  поколението,  което е живяло  и участвало в 

тези събития, си е отишло от този свят. Но ние и  потомците, които идват 

след нас сме длъжни с национална гордост и самочувствие да ги 

възраждаме и съхраняваме. Младите гвардейци на гимназията, фанфарния 

оркестър и представителните отряди от ученици бяха посрещнати като 

пазители на родната памет. 

        Денят бе един открит урок  и завет по родолюбие към най-младите 

потомци на героите от Пчеларово, към бъдещето на България. И ние, 

Ботевите възпитаници, като участници в похода, отправяме своето 

послание – Да знаем и да помним! За да бъдем! 
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23.10.2017 

Гвардейците на Езикова гимназия „Христо Ботев“ рамо до рамо с 

Националната гвардейска част 

 

 На 20 Октомври  на тържествената заря по повод 105 години от 

Освобождението на град Кърджали, рамо до рамо с представителните роти 

на Националната гвардейска част застанаха и гвардейците на ЕГ „Христо 

Ботев“. Това бе  тяхната поредната среща. През 2006 година, когато се 

сформира ученическия  гвардейски отряд, за първи път рота от 

Националната гвардия посети град Кърджали и гимназията и представи 

пред  учениците част от изпълняваните от нея ритуали.  

 В следващите години срещите между отрядите станаха традиция и 

неведнъж младите гвардейци  от Кърджали заставаха рамо до рамо с 

представителните части. Те  неколкократно им гостуваха в София и 

участваха заедно с тях в общи спектакли. Радостно бе да открият сред 

всички тях мъжете, които първи им разкриха магията и достойството на 

българския гвардеец. Кърджали може да се гордее, че учениците от Първи 

ученически гвардейски отряд при ЕГ „Христо Ботев“  поддържат 

чувството за национално достойнство, а вдигнатите им саби винаги ще 

напомнят за онзи бунтарски дух, който е вдъхновявал българина да 

отстоява себе си. 
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23.10.2017 

Грамота от Министъра на отбраната на Република България 

 

 

 

 

 

 

Грамота от Областен управител 
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01.11.2017 

Най-малките гимназисти от ЕГ „ Христо Ботев” се 

забавляват и научават за историята на празника Хелоуин 

 

 Учителите по английски език, преподаващи в осми клас  бяха 

организаторите на тържеството. По време на празника учениците 

обогатиха своите знания, като се запознаха с историята и традициите на 

древните келти, изготвяйки презентации по темата.  По този начин те се 

почувстваха по-близо до културата и обичаите на англоезичните страни, а 

това от своя страна ги мотивира още повече да изучават английски  език. 

Древните келти посрещали своята Нова година Самайн в края на октомври.  

Те вярвали, че в нощта на 31 духовете идват на земята. За да се предпазят 

от тях, келтите гасели огъня в огнищата и се опитвали да изглеждат 

колкото се може по-страшно – обличали животински кожи и глави, 

надявайки се да изплашат привиденията. Събирали се около огньове, 

запалвани от техните жреци, устройвали гадания. 

Хелоуин от много години е по-скоро забавление за малки и големи, 

отколкото честване на духовете. И тъй като костюмите също са неотменна 

част от празника, учениците с радост се възползваха от възможността да 

бъдат предрешени като вампири, духове, зомбита, вещици и прочее 

страшилища. 

Тържеството се проведе в Актовата зала, където всички се забавляваха. 

Имаше състезание за най-вкусен сладкиш с тиква, най-изобретателен 

костюм, най-добра тематична рисунка и най-бързо ядене на тиквен 

сладкиш. Учениците участваха с удоволствие и дадоха всичко от себе си за 

победата. За всички имаше лакомства, а за победителите специални 

награди. Празникът  премина с много настроение и положителни емоции 

както за учениците, изучаващи английски език, така и за организаторите и 

ръководството на Гимназията. 
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01.11.2017 

Обучение на ученици в САЩ и Великобритания  

за учебната 2018/2019 година 
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10.11.2017 

   Ден на народните будители 

Да се знае, да се помни,  

че България е жива! 

На будителите скромни 

 българинът китка свива! 

 На 1 ноември отдаваме почит към паметта на българите, дали 

духовното просвещение на българския народ. Всеки народ има своите 

духовни водачи и будители, които в мигове на изпитание са поддържали 

жив националния му дух, помагали са му да не забравя кой е, откъде идва 

и къде отива. Малко са обаче онези народи, които в своя календар имат ден 

за почит към тези велики личности – ние, българите, сме едни от тях. В 

 В празничния ни национален календар първи ноември е ден, в който 

България празнува своята национална идентичност, култура и образование. 

И макар, че отбелязваме този празник мимоходом и независимо от 

динамичното време, в което живеем, и днес всеки човек осъзнава подвига 

на възрожденските поети, писатели, духовни водачи и революционери, 

които са създали атмосферата и довели българския дух до решимостта да 

поведе борба за църковна независимост, за новобългарска просвета и 

държавен суверенитет. 

 И тази година това беше ценен урок  по патриотизъм за учениците от 

гимназията който  водени от желанието да напомнят за българските 

духовни водачи и да разкажат за тях, подготвиха  във фоайето на 

училището специален кът. По този начин те отдадоха своята почит към 

делото на книжовниците, просветителите и борците за национално 

освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на  

българската нация и нейния морал. 
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17.11.2017 

Ученическата агенция по заетостта отбеляза своя рожден ден  

 

Ученическата агенция по заетостта отбеляза своя рожден ден с Кръгла 

маса по проблемите на младежката безработица 

 

  Ученическата агенция по заетостта  отпразнува първия си рожден 

ден с провеждането на Кръгла маса по проблемите на младежите в град 

Кърджали. Агенцията бе създадена по проект   „Моето второ семейство”, 

финансиран по Програмата за детско и младежко развитие на Фондация 

„Работилница за граждански инициатива”, с финансовата подкрепа на 

фондация „ОУК”. 

 Че агенцията вече е проходила и стабилно стъпва по  земята, го 

доказват темите, включени в програмата на събитието: „Нормативна 

уредба и документация”; „Информационни канали за   търсене    на работа” 

„Възможности за  реализация в рамките на града“; „Гледна точка на 

работодателите“;  „За и против високо платени професии“. Гости на 

събитието бях и представители на местния  бизнес, медиите, институциите 

и НПО. Те се включиха с респект и разбиране в обсъждането на 

проблемите, поставени от младежите.  Учениците представиха и 

анализираха резултатите от  проведеното  от тях проучване  сред 205  

техни връстници свързано с въпроси за ангажираността на  младите хора.  

Ценен принос за цялата кърджалийска общественост е анализът на 

проучването,  даващ характеристика и поглед върху трудовата заетост на 

младежите в града и региона през летния сезон. 

 И както всеки рожден ден е повод за равносметка, така и тук бяха  

припомнени   успешните дейности по двугодишния   проект – платените 

летни стажове в избрана от учениците професия, социалните проекти, 

„Седмицата на професиите“, отбелязване на Световния ден  срещу 

експлоатация на детски труд.  Успешната работа по проекта, добил 

популярност не само сред  учениците, но и сред обществеността  в град 

Кърджали,   дава    зелена светлина на сформираната Ученическа агенция 

по заетостта и усилва волята на учениците от Езикова гимназия „Христо 
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Ботев“  да работят и в бъдеще за реализиране на планове и проекти, 

свързани с работещи младежки политики. Участниците  в проекта, които 

тази година са  абитуриенти,  завещаха „ключа“ за Агенцията на своите 

наследници от Ученическия съвет в лицето на неговия председател.  

Мартин Каралчев сподели   визията за развитието на младежката 

структура, чрез включването й в младежка банка и участие в проекти за 

предприемачество и благотворителност. 

 Коментарът  на един от участниците бе много красноречив и 

говореше за качество на изпълнение на проектните дейности: 

„Не вярвах,че ние ще бъдем единствените отговорни за управлението на 

агенцията,но се получи.Радвам се ,че участвах и успях да покажа какъв съм 

и какво мога, изпитах онова приятно чувство на  удовлетворение.” 

 Ръководителят на проекта   г-жа Йорданка Чавдарова награди със 

сертификати участниците, откроили се с отговорните си постъпките  при 

смяна на  ролите – от  защитавани в защитаващи правата на своите 

връстници.  Тя отправи послание към тях и направи равносметка, че чрез 

ангажирането със социални проблеми и опитите да се справят с тях, а също 

и благодарение на доброто познаване на местните институции и 

механизмите за влияние,  младежите показаха  отговорност и значим  

личностен напредък, гаранция  за тяхната  по-добра реализация в бъдеще.         

  Целта на проекта „Моето второ семейство“  бе свързана с     

овластяване на   деца и младежи, развитие на самочувствие, 

самоувереност, работа в екип и  различни  умения за справяне с трудности. 

В периода  ноември 2015 –ноември 2017 г. в обхвата на проекта попаднаха  

40 ученици , над 350 доброволци, 23 работодатели, 28 родители , 9 медии  

и 7 институции, сред които Министерството на труда и социалната 

политика, Бюрото по труда, Инспекцията по труда и  др. 
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17.11.2017 

Селин Ахмет с награда от конкурс за Петко Славейков 

 Днес, 17.11.2017г., Селин Ахмет, ученичка от Езикова гимназия 

„Христо Ботев“, гр. Кърджали получи награда за отлично представяне с 

есе в националния ученически конкурс „Петко Рачов Славейков през 

призмата на нашето съвремие” по повод 190 години от рождението на 

писателя. На специално тържество единайсетокласничката бе една от 

тримата отличени в конкурса, организиран от СУ „П.Р.Славейков“ в 

Кърджали.  Наградата й бе връчена от Димитър Димов – учител по история 

и цивилизация. Отличието е поредното доказателство, че учениците от 

гимназията не изпускат шанс да се включат в състезания и конкурси, а 

уменията и мотивацията им носят заслужени награди сред връстниците им. 

 В своето есе Селин използва  добре подбрани аргументи и творчески 

подход, за да запознае читателя с личността на  великия възрожденец, 

останал известен в българската история със своите злободневни статии. 

Възпитаничката на езиковата гимназия изразява и личната си позиция 

спрямо приноса на твореца за Освобождението на България и успява да 

формулира ясно и точно своето виждане за живота му като публицист, 

фолклорист и политик. Тя проследява развитието на демократичната 

натура на писателя, който и до днес терзае умовете на историците. 

„Демократичните среди на Запада го формират не само като хуманист и 

демократ, но също и като феминист.   

 Петко Р. Славейков се явява една от най-демократичните и 

модерномислещи за времето си дейци в българската история. Със своите 

прогресивни идеи и новаторство, той поставя началото на съвременния 

демократизъм. Макар неспособен да изрази напълно открито своето 

мнение, със своето напредничаво мислене и вяра в народа, той успява да 

надделее като една от най-демократичните и модерни личности в  

българската и европейската история.“ – това са част от думите, с които 

Селин печели своето място сред отличените. 
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20.11.2017 

Конкурс за STEM науки в 

училищата
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21.11.2017 

 

Том Филипс: Не се срамувайте да кажете, че пишете 

Том Филипс: Не се срамувайте да кажете, че пишете 

Как написах „Всичко, нужно за едно стихотворение” 

Въпросите зададе Ивет Лолова. 

 

 Без съмнение Кърджали ще стане поетичен герой в следващите 

стихотворения на английския поет  Том Филипс. Ще признаят ли 

учителите от езиковата гимназия „Христо Ботев“ шестиците по английски 

език, които Том Филипс написа на учениците и коя поезия можем да 

приемем за добра? Ето какво сподели в това интервю на Ивет Лолова 

поетът, драматург и преводач Том Филипс, който от средата на септември 

избра да живее две години в България и на 15-ти ноември беше гост на 

Читалище „Обединение – 1913“ в град Кърджали, за да представи книгата 

си „Непознати преводи / Unknown translations“(Scalino, 2016) със 

стихотвoрения, писани на български език и публикувани първо в България, 

в едно двуезично издание. 

С какви впечатления сте от представянето на „Непознати преводи” в 

Кърджали? 

 Срещата беше много приятна. Радвам се, че имах възможността да 

прочета стиховете си на учениците и да разговорям с тях за поезията, да 

разкажа какво ме вдъхнови да ги напиша, как ги написах първо на 

български и едва след това ги преведох на английски. Младежите показаха 

забележителни познания по английски език, което беше чудесно, защото 

моят говорим български все още не е добър. Мога само да си поръчам 

храна в ресторанта, а това не ми помага особено много, когато говорим за 

поезия. Заедно със съпругата ми Сара се отзовахме на любезната покана на 

Читалище „Обединение 1913” и на Езиковата гимназия „Христо Ботев” и 

сме извънредно благодарни за тяхното гостоприемство. 
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За първи път ли се срещате с ученици? 

 Във Великобритания съм имал няколко подобни разговори с ученици 

и студенти. В България това беше първата. Надявам се при срещи като тази 

младите хора да разберат, че поезията не е скучна и старомодна, от която 

се интересуват само учените. Поетите са „истински” човешки същества, а 

не само имена, написани върху кориците на книгите. Не смятам, че 

поезията съществува отделно от живота. Тя е част от него, а 

стихотворенията могат да бъдат за всичко. Когато говоря на подобни 

събития, наблягам върху това, че моите стихове много често започват с 

нещо съвсем дребно или на пръв поглед маловажно, например с човек, 

който разхожда кучето си в парка или с прогнозата за времето. 

Какви въпроси ви задаваха и имаше ли такъв, който ви затрудни? 

 Имаше интересни въпроси и да, наистина някои от тях не бяха лесни 

за отговор. Учениците ме питаха защо със съпругата ми Сара сме се 

преместили да живеем в България и какви са първите ни впечатления. 

Други се интересуваха от българските автори, които съм прочел и превел. 

Поискаха също да споделя свои съвети към младите автори. Най-трудните 

въпроси винаги започват с „какво е вашето любимо…” или „кой е вашият 

любим…”. Никога не мога да отговоря на подобни въпроси, защото имам 

твърде много любими български поети, български ястия и т.н. По-лесно ми 

е да разказвам случки, като например как пристигнахме да живеем в София 

благодарение на случайната ни среща с една българска студентка в 

Портсмут във Великобритания преди четири години. Или друга случка: 

как написах едно от  най-популярните ми стихотворения „Всичко, нужно 

за едно стихотворение” /„Everything you need for a poem”, докато пътувах в 

един влак през България. Написах го на английски, а после на български го 

преведе Юлияна Тодорова. 

Имаше ли ученици, които пишат или бяха твърде срамежливи, за да 

признаят? 

Да, мисля, че имаше няколко пишещи, защото ми разказаха, че училището 

им дава награда за творческо писане и ми поискаха съвети в тази насока. 

Доброто писане не е в големите обобщения. То е специфично, детайлно и 

точно това го прави живо и оригинално. Надявам се да съм бил полезен. 

Опитах се да окуража младежите, че да пишеш е нормално и че не трябва 

да се смущават от това. Точно както вие предположихте, смятам, че в 

публиката имаше и такива хора, които пишат, но бяха твърде стеснителни, 

за да си признаят. Разбирам ги, защото вероятно и аз щях да бъде такъв на 

тяхната възраст. 
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Написахте ли по една шестица по английски език на присъстващите 

ученици? 

То се знае! Както вече казах, английският им беше великолепен! Слушаха 

много внимателно и съдейки по реакциите им, разбираха всичко, което 

казвах. Говореха английски отлично, докато задаваха въпросите си и в 

разговорите ни след срещата. Радвам се, че имаше доброволци, които 

прочетоха стиховете ми на български. 

Сигурно сте напълнили един куфар с вдъхновения.  Написахте ли вече 

стихотворение от Кърджали? 

Все още не съм написал нищо, но със сигурност и това ще стане. Освен 

срещата в училището със Сара посетихме театъра, регионалната 

библиотеката и градската галерия. Успяхме да се разходим из града. 

Предишният ден бяхме в Стара Загора, където също прекарахме един ден и 

разгледахме музея „Гео Милев”. За два дни видяхме и преживяхме много – 

беше наистина вълнуващо пътуване. Понякога пиша стихове много бързо, 

но обикновено ми е нужно време, за да пиша върху преживяното. 

Например, все още пиша върху неща, които ми се случиха при 

пребиваването ми в София миналата година. Така че просто изчаквам 

стихотворението да се появи или поне да се появи началото му. В този 

случаи, обаче, смятам, че това ще се случи скоро. 

Възможно ли е следващата ви поетична книга да се казва „Непознати 

градове” като продължение на „Непознати преводи”? 

Добра идея! Много от стиховете ми са за определени места, така че това би 

било подходящо заглавие. Освен това се интересувам от темата за 

„писането и мястото”, за това как физическите места вдъхновяват 

писането, как писателите интерпретират различните локации и как 

превръщат „непознатите места” в „познати”, пишейки за тях. Имам 

късмета да пътувам много и ще ви призная, че за следващите няколко 

месеца съм планирал още няколко екскурзии. Така че, да, много е вероятно 

непознатите градове да бъдат тема на следващата ми книга. 

 

 

 

 

 



31 
 

22.11.2017 

 

Магията, наречена творчество 

Ботевци споделиха красотата на магията да твориш 

 

 На 17.11. 2017г.  в ОДК – Кърджали, се проведе регионална кръгла 

маса за обмен на добри практики по  проект „Развитие на способностите на 

учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, 

развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – 

фаза 1 – за учебната 2016/2017 година. Събитието бе организирано от РУО 

–Кърджали, и на него бе представена работата по проекта  на училища от  

региона. 

 Най-внушително и впечатляващо бе участието на учителите и 

учениците от Езиковата гимназия „Христо Ботев“. Още във фоайето на 

сградата гостите на форума бяха посрещнати с изложба на клуб 

„Занаятчийска работилница“ с ръководител Мария Митрева и  клуб „Млад 

еколог“ с ръководител Иванка Янкулова. Те с интерес разгледаха 

изготвените  от учениците сувенири, предмети за украса, пана и рисунки, 

изработени от глина, естествени, природни и рециклирани материали. 

 Официалната част на кръглата маса бе открита от ботевския 

фанфарен оркестър с ръководител Мария Митрева. Музикантите 

изпълниха ръченица и пайдушко хоро и заслужено спечелиха 

аплодисментите на публиката . В рамките на програмата се представиха и 

клубовете „Забавна и полезна математика“ и „Забавна математика“ с 

ръководители Миглена Николова и Милена Кьосева. Със занимателна 

презентация под мотото: „Математиката е красота,  а красотата се 

подчинява на законите на Математиката“ ученици, участници в клубовете, 

разказаха за своята работа през изминалата учебна година. В занимателна 

игра те показаха „Задачите на Христо Ботев“ и отправиха към публиката и 

други занимателни предизвикателства от света на математиката. 

 Участници в клуб „Млад хороводец“ с ръководител Гинка Кирчева 

изиграха на  сцената  камерен  народен танц и бяха аплодирани от гостите 

за красивото ивъздействащо изпълнение. Ученици от  клуб „Театрално 

студио“  с ръководител Атанас Атансов изпълниха кратък етюд от 

представената 
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от тях  миналата година пиеса „Буре барут“ на Деян Дуковски и 

впечатлиха всички присъстващи със своя актьорски талант. За пореден път 

възпитаниците на Езиковата гимназия показаха, че училището им е 

пространство и на знанията, и на уменията, и на творчеството. 
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22.11.2017 

 

Ботевци – общински първенци по футбол 

 

Футболистите на Езиковата гимназия са общински  шампиони и в двете 

възрастови групи на Ученическите игри по футбол 

 Бурните възгласи на публиката, удовлетворението от победата и 

удоволствието от играта са най-голямата награда за футболистите на 

Езикова гимназия „Христо Ботев“, които спечелиха общинския етап от 

Ученически игри  по футбол в Кърджали и в двете възрастови групи. 

Състезанието е включено в националния календар на Министерството на 

образованието и науката. Футболистите продължават победния си ход към 

областно и зоналното първенство, където ще се срещнат на терена с най-

силните отбори от Хасково и Димитровград. 

 Отборът на Езиковата гимназия – младша възраст (8-10 клас) с 

капитан Павел Иванов спечели първото място след три последователни 

победи. Четвъртфиналната среща бе срещу футболистите от ПГ по 

строителство „Христо Смирненски“, град Кърджали, завършила с резултат 

8:0.  Голмайстори бяха Исмаил Ферах, Ивайло Иванов, Аксел Мустафа и 

Емирджан Сюлейман. Резултатът от полуфиналната среща срещу коравия 

и равностоен съперник – отбора на СУ „П.Р.Славейков“бе постигнат след 

добрата защитна игра на футболистите на Гимназията и точните попадения  

на Аксел Мустафа за изравнителен гол 1:1 и  на  Емирджан Сюлейман  за 

победен  гол и резултат  2:1.  На финала отборът на ботевци победи този на 

СУ „Отец Паисий” след драматичен мач, завършил с резултат  2:1. Като  

голмайстори  се изявиха Павел Иванов и Исмаил Ферах. 

 Вторият  тим на Езиковата гимназия – старша възраст (11-12 клас)  с 

капитан Христо Николов  извоюва първото място след победа на 

полуфинала над отбора на ПГ по туризъм „Проф.д-р Асен Златаров” с 3:0. 

Хектрика реализира капитанът Христо Николов. Зрителите на стадион 

„Горубсо” в Кърджали се насладиха на професионалната игра на  старшите 

футболисти на Гимназията, които спечелиха финала срещу СУ „Отец 

Паисий” след драматичен мач  2:2  в редовното време, с голмайстори – 

Аксел Мустафа и Георги Чивилиев.  След  изпълнението на дузпи се 

стигна до общ резултат 6:5 в полза на ЕГ „Христо Ботев”. Мачът беше 

много оспорван и динамичен  и  футболистите заслужено обраха овациите 

на публиката. 
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 Успехите  на момчетата  от двата отбора се дължат на усилените 

тренировки и добрите условия за спорт, създадени в Гимназията, и на 

отборния дух, изграждан  от  екипа преподаватели и треньори, които 

работят отговорно и вярват в успеха на своите състезатели. 
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25.11.2017 

Езиковата в Кърджали превзе математичекия Перперикон 

 

Със златни постижения за математиците от Езикова гимназия „Христо 

Ботев“ приключи XVII–то издание  на Областния математически турнир 

„Перперикон“ 

  

 Абитуриентът Джан Димитров и осмокласникът Борислав Енчев 

доказаха, че за математическата школа на Езиковата гимназия „Христо 

Ботев“ – Кърджали приемствеността е успешната формула на отличните 

математически постижения. 

 За златните медалисти и техните подгласници, носители на сребро и 

бронз Павел Светозаров Сарлов  11. клас,  Нарин Танер Мехмед 8. клас, 

Синем Мустафа Юсеинчауш 9. клас и Антоан Анков Русев 10 клас 

успехите са сладки и поставят летвата много високо още в началото на 

поредицата от престижни състезания по математика. Математиците 

полиглоти обещават да  се справят и с предстоящите предизвикателства на 

национално и международно ниво и да потвърдят отново отличната си 

подготовка по математика. 

 Признанието за  младите математици в тазгодишния турнир 

„Перперикон“, е и приемането на почти цял клас абитуриенти в 

университети,  преди да са завършили средно образование. Бъдещите 

икономисти, компютърни инженери, застрахователи опровергават 

тезата,че в България  младите хора не са мотивирани да учат. 

 Сложните математически комбинации за поредното издание на 

Математическия турнир „Перперикон“ бяха  подготвени от екип  под 

ръководството на проф. дмн Сава Гроздев – зам. ректор на Висшето 

училище по застраховане и финанси, София, който бе и председател на 

журито за участниците от 3 до 11 клас. Журито за участниците от 12 клас 

бе в състав и проф. Стоицов – ФМИ на ПУ, доц. Росен Николаев – 

Икономически университет Варна, Йордан Петков  – гл. асистент в ИУ 

Варна. 
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27.11.2017 

Покана за информационни срещи „Моето образование в чужбина“ 
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01.12.2017 

Езикова гимназия “Христо Ботев“ отбеляза Световния ден за борба 

със СПИН – 1-ви декември 

 

 За поредна година в Езикова гимназия „Христо Ботев“, гр. Кърджали 

бе отбелязан 1 декември – Световният ден за борба със СПИН. Учениците 

от училището подкрепиха инициативата на  Световната здравна 

организация, която в стремежа си да насочи общественото внимание към 

проблемите на ХИВ/СПИН  през 1988 г. обявява 1-ви декември за 

Световен ден за борба със СПИН.  Международният символ на този ден  е 

червената панделка. Тя е израз на солидарностт към хората, живеещи с 

ХИВ и обединява усилията на хората в общата борба срещу болестта. 

Червеният цвят на панделката едновременно символизира любовта, кръвта, 

яростта, също така е предупреждение да не се подхожда лекомислено към 

и да не се пренебрегва един от най-големите проблеми на нашето 

съвремие. 

 Представители от Ученическия парламент в Езиковата гимназия 

раздаваха на всички учители и ученици  символични червени лентички – 

символ на борбата срещу СПИН, презервативи и информационни 

брошури.  Във фоайето на гимназията активистите от Ученическия 

парламент подготвиха специален информативен кът с плакати, брошури и 

информация за историята на откриване на ХИВ – вируса, превенция и 

лечение на заболяването.  Всеки един от младежите, проявил интерес към 

проблема, беше запознат какво е СПИН и ХИВ, как да се предпази от 

заразяване с болестта, както и къде може да се изследва превантивно. Във 

всеки кабинет и класна стая бе поставена информация относно основните 

пътища за предаване на ХИВ-инфекцията. 
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01.12.2017 

Кърджали – Стипендии на Американска фондация за България – 

чужди езици, хуманитарни науки и изкуствo 

 

Девет стипендии за изключителни постижения с адрес:  

Кърджали, ул. Генерал Чернозубов №19 

 

 Добрата новина с адрес: Езикова гимназия „Христо Ботев” е 

поредното доказателство за успешните момичета и момчета, които се 

класират на призови места на Национални и Международни състезания и 

олимпиади. 

 За поредна година Американска фондация за България отличи със 

стипендии учениците, постигнали изключителни успехи в областта на 

чуждите езици, хуманитарните науки и изкуството. Ботевци се нареждат 

на първо място непосредствено след елитните софийски гимназии с най-

много стипендианти – общо девет на брой. 

 Аплодисменти за четиримата абитуриенти Павел Димитров, Еда 

Мехмедали, Дилара Сарач и Eлван Емурла. Техни достойни следовници са 

единадесетокласниците Георги Събев, Добрина Радева, Лия Стамболиева и 

Теодoра Бъчварова. Списъкът с отличени ботевци продължава с 

признанието за постиженията на Антоан Русев от десети клас, който 

активно участва и печели призови места в областта на чуждоезиковите 

състезания. 

 Младежите и девойките от Езиковата гимназия в Кърджали доказаха, 

че са достойни наследници на Ботев и на училищните традиции, според 

които всяка година ботевци печелят  множество награди и стипендии. 
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07.12.2017 

 

Ученици от ЕГ „Христо Ботев“ достойно представиха област 

Кърджали на X. Национално състезание за ключови компетентности 

по природни науки в Плевен 

 

 Борислав Енчев  от 8. клас  и Ради Митрев от 9. клас се представиха 

достойно на  Десетото Юбилейно национално състезание за ключови 

компетентности по природни науки, провело се в периода 1-3 декември 

2017г. в гр. Плевен. Всяка година състезанието включва решаване на 

задачи, проверяващи усвояването на ключовите компетентности по 

физика, химия, биология и представяне на решението пред публика. В 

надпреварата, която тази година бе на тема „Вдъхновения от природата“, 

ботевци се състезаваха в отбори  от  по 6 ученици, представители на 

елитни училища от страната. 

 ъстезанието се проведе в два кръга, в два последователни дни. 

Участваха 10 отбора. Всеки отбор  сформира екип, в който всеки участник  

трябва да презентира теоретична или практическа задача. Учениците от 

Езикова гимназия „Христо Ботев“ се представиха на изключително високо 

ниво и впечатлиха компетентното жури със задълбочените си познания по 

природни науки и с уменията си за експериментална дейност. 

 Ради  Митрев  бе част от екипа на 9-ти отбор заедно с ученици от 

други градове. С отличната си научна подготовка и умения за работа в 

екип той допринесе за достойното представяне и  за успеха  на отбора, 

класиран на четвърто място. 

 Борислав Енчев бе част от екипа на 3-ти отбор. Той презентира 

практическата задача по физика и завоюва най-много точки за отбора си. 

класирал се на шесто място. 
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07.12.2017 

99 ученици от ЕГ „Христо Ботев“ Кърджали изкачиха първото 

стъпало в Националното сътезание „Стъпала на знанието“ 

 

 За поредна година се проведе Националното състезание „ Стъпала на 

знанието“ организирано от Сдружение „10 книги“. 158 ученици от 

Езиковата гимназия се надпреварваха със свои връстници от цялата страна. 

Тази година 99 ученици от Езикова гимназия „ Христо Ботев“ се класираха 

за втория предварителен кръг 

. С гордост можем да заявим, че Гимназията има 10 ученици с максимален 

брой от 50 точки след първия предварителен кръг. Именно нашите 

възпитаници са и най-многобройните участници от област Кърджали. 

Резултатите им говорят, че подготовката по български език и литература в 

Гимназията е на национално ниво. Факт, който се дължи на неуморната и 

всеотдайна работа на учителите, на отдадеността на учениците и на 

подкрепата, оказвана от ръководството на училището. 

 

 Пожелаваме успех на участниците и на следващите кръгове на 

Националното състезание „ Стъпала на знанието“ ! 
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15.12.2017 

Да дадем нов живот на старите книги! 

 

Eзикова гимназия „Христо Ботев” чете заедно с Вас! 

 

 Под това мото в Езиковата гимназия „Христо Ботев” се проведоха 

редица инициативи, свързани с Националната седмица на четенето от 11. 

до 15. декември. Началото беше поставено с конкурс „Най-добър четец” с 

ученици от клубовете  по проект „Твоят час”. Младежите имат навици за 

четене, но при поставените творчески задачи от учителите осъзнаха колко 

е важно да се чете изразително, за да се предаде сложната палитра от 

настроения и емоции, вплетена в литературните герои от книгите. 

 Ботевци прегърнаха идеята да четат на различни места в областния 

град. Ораторите от клуб „Публична реч” поеха към студиото на Радио 

Кърджали, за да прочетат откъси  от творби на именитата кърджалийска 

писателка Петя Караколева. За пореден път осъзнаха отговорността да 

бъдат в хармония с посланията на художествения текст. 

 Членовете на клубовете „Език мой”, „Приятели на книгата”, 

„Публична реч” и „Добродетели” се проявиха като изключително 

креативни и оригинални в идеите си за популяризиране на четенето и 

инициираха двудневен  маратон на книгата. 

 В Гимназията през дните на „Голямото четене” бе организирана и 

дарителска кампания под наслов „Да дадем нов живот на старите книги”, в 

която се включиха много ученици и учители. Те донесоха любими свои 

книги от домашните си библиотеки с идеята  да бъдат раздадени на 

граждани и на представители на различни институции в града. 

 Маратонът на четенето бе открит от директора на гимназията 

Йорданка Чавдарова и нейния заместник Радка Попгеоргиева. Пред 

сградата на учебното заведение те прочетоха абзаци от книгата „Войната 

на буквите” на Людмила Филипова. Поздравиха възпитаниците на 

училището за прекрасната инициатива да четат с гражданите и 

представителите на различните институции. Всички си размениха книги. 

Госпожа Чавдарова пожела на участниците „На добър път!” и шествието 

потегли, водено от една нетрадиционна и атрактивна кола, напомняща 
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изключително на колата на филмовите герои Фред и Барни от „Семейство 

Флинстоун”, изработена от дърво и картон, натоварена с книги. 

         Първата спирка бе Окръжна прокуратура, където служители и 

прокурори  се включиха в маратона на четенето и  прочетоха определени 

абзаци от различни книги. По-късно количката на Фред и Барни, следвана 

от  ръчни колички с книги, продължи по централните улици на града. 

         Срещите с актьори, поети, младежи и възрастни хора бяха трогателни 

и запомнящи се. Една от многобройните спирки бе паметникът на Васил 

Левски в центъра на града, където учениците призоваха гражданите да се 

включат в маратона на четенето. Кърджалийци се оказаха изключително 

отзивчиви и така в пространството около паметника зазвучаха текстове от 

различни творби. Минувачи спираха и поемаха щафетата, продължавайки 

маратона на четенето. Хората бяха изключително поласкани жеста на 

внимание и се снимаха с учениците. 

         Финалът на първия ден от маратона на четенето бе кабинетът на инж. 

Хасан Азис – кмет на община Кърджали. Той отдели внимание на младите 

любители на словото и чете откъси от книгата „Войната на буквите”. В 

непринудения разговор с учениците градоначалникът сподели 

изключително мили спомени от срещите си с книгите и напомни, че 

учителите и семейната среда са определящи при формиране на четивната 

култура на младите хора. Той подари книга с автограф и пожелания за 

бъдещи подобни изяви, като заяви безрезервната си подкрепа към младите 

хора. 

         Маратонът на четенето продължи и на следващия ден. Колата на 

Фред и Барни, натоварена с любими книги, спря пред сградата на Бизнес 

инкубатора, където се провеждат заседанията на Общинския съвет. 

Младежите прочетоха с част от общинските съветници  пасажи от любими 

книги и по този начин ги направиха съпричастни с инициативата. 

         Изключително интересно се оказа гостуването при областния 

управител господин Никола Чанев. Младежите бяха посрещнати радушно 

и от главния секретар на областна администрация госпожа Събина 

Сюлюкчиева и след дългия и увлекателен разговор осъзнаха, че книгите 

отварят врати, създават уют и  ценни приятелства. Темата за словото, 

изкуството и добротворството спря стрелките на часовниците. Областният 

управител благодари на младежите, които го поканиха на предстоящия 

Коледен концерт на Езиковата гимназия и дадоха обещание, че ще дарят 

книги за откритите библиотеки къщички в градската градина, от които 

всички могат да си вземат книги за четене. 
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         Пътешествието на ботевци приключи в Регионално управление по 

образованието, където младежите четоха с експертите и им подариха книги 

с послания. 

За последния ден от Националната седмица на четенето младите оратори  

подготвиха собствена рубрика, която бе излъчена в петъчното предаване 

на Радио Кърджали с любопитни моменти и интервюта от кампанията. 

Изводът за всички е, подарени над сто книги, на които бе даден нов живот, 

защото да четеш е полезно и интересно! 
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18.12.2017 

Езиковата с купа от национален конкурс  

„Рождеството на спасителя„ 

 За трета поредна година  ученици от ЕГ „Христо Ботев“, 

гр.Кърджали са без конкуренция на Националния литературен конкурс, 

посветен на Рождество. 

  Единадесетокласничката Марина Андреева от Литературен клуб 

„Добродетели“ се класирана на първо място, а Симона Халтъкова от 12 

клас зае второто място. Поощрителни награди получиха Габриела Манкова 

и Мирослав Милушев от 11 клас, които също са членове на клуб 

„Добродетели“. Всички те се състезаваха в раздел „Проза“ и достойно 

продължиха традицията на Кристияна Урумова и Теодора Йосифова, 

Даяна Тодорова и Димитър Беловски от Литературен клуб „Добродетели“, 

заели първо, второ и трето място в предишните две издания на конкурса 

през 2015 и 2016 г. 
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Тази година Езиковата гимназия получи и най-престижната 

колективна награда за най-стойностто участие – купа, 

учредена на името на конкурса. 

 

 И тази година интересът към проявата бе много голям – над 200 

млади творци от цялата страна, разпределени в три възрастови групи се 

включиха в надпреварата. Целта  на конкурса, организиран от 

Министерство на образованието и науката, Сливенската митрополия, 

община Бургас е и Центъра за личностно развитие в Бургас е да поощрява 

интереса на учениците към литературата и православието, както и да 

стимулира творческите умения на младите хора. Вече е факт и новата 

книга, съдържаща стихове, разкази и приказки, написани от децата на 

България, в която намериха място най-добрите творби. Книгата съдържа 

снимки от награждаването на номинираните ученици в двата конкурса 

„Рождество на Спасителя” и „Христос возкресе – радост донесе” и излиза с 

подкрепата на Негово Високопреосвещенство Сливенски митрополит 

Йоаникий и издателство „Изкуство“. В сборника,както и в двата конкурса, 

личи ясно духовният почерк на Атанасия Петрова, председател на журито 

и идеен генератор на конкурсите. 

 

Поздравяваме още веднъж Марина, Симона, Габриела и Мирослав за 

успеха и  пожелаваме  светъл творчески път към добротворството на  тях и 

на всички бъдещи участници! 
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20.12.2017 

Елхата заблестя с четиридесет и един медала от Коледното 

математическо състезание 

 

 Дни преди Коледа в Езиковата гимназия „Христо Ботев“ цари  

еуфория.  При изключителен интерес премина третото издание на Коледно 

математическо състезание в област  Кърджали, което се проведе на 

09.12.2017 г. Големият ентусиазъм на 784  ученици от първи до 

дванадесети клас за пореден път доказва любовта им към царицата на 

науките математиката. Това дава повод  и на организаторите от Езиковата 

гимназия, подкрепени от Съюза на математиците, секция Изток – град 

София, да популяризират подобни математически турнири, за да печелят 

все повече почитатели на страната на науките от природоматематическия 

профил.     

 Резултатите от турнира са повече от впечатляващи: 12 златни, 12 

сребърни и 17 бронзови медала. Това е най ценната коледна украса на 

елхата и най-добро пожелание към математиците за Новата 2018 година. 

Победата е ценна, защото само така учениците могат да изпитат 

удовлетворение от знанията си и да възнаградят неуморния труд на 

учителите по математика. Инициативата е прекрасна и набира 

популярност. С всяко следващо издание броят на участниците се 

увеличава, което е ясен знак за верния избор. 

        На 19.12.2017г. в актовата зала на  ЕГ „Христо Ботев” на талантливите 

първенци  от  последното за 2017 година математическо състезание 

тържествено бяха връчени медалите, грамотите и наградите – коледни 

сувенири, раници и ваучери за закупуване на книги. Госпожа Ангелина 

Костова, началник отдел „ОМДК“  в РУО – гр. Кърджали, и  госпожа 

Йорданка Чавдарова – директор  на ЕГ „Христо Ботев“ връчиха призовете  

и споделиха вълнението си от постигнатите ученически успехи. 

  Госпожа Чавдарова сподели, че тези успехи се дължат на  

отговорността, трудолюбието, мотивацията и упоритостта на учениците и 

професионализма на преподавателите им по математика. Домакините на 

състезанието благодариха на всички участници за доброто им представяне 

отправиха покана към всички за участие в следващия дуел – 

Великденското математическо състезание! 
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22.12.2017 

Да дарим добро! – Езикова гимназия „Христо Ботев” дари 

7400 лева 

 

С това послание и мото в залата на театър „ Димитър Димов“ на 

21.12.2017 г. започна ежегодният Коледен благотворителен концерт на 

Езиковата гимназия „Христо Ботев”. 

 

 За тазгодишния грандиозен спектакъл на сцената  се включиха над 

160 ботевци, обединени от благородната идея да дарят надежда. По 

традиция събраните средства от благотворителните базари и концерта ще 

бъдат внесени за лечение на нуждаещи се хора от област Кърджали. 

Ботевци се присъединиха към инициативата на Областиня управител 

Никола Чанев „Да дарим надежда“ със сумата от 5 255 лева. По този начин 

голямото семейство на Езиковата гимназия изрази своята съпричастност 

към човешката болка. 

 Зрелостниците от 12А2 клас организираха двудневен 

благотворителен базар, томбола и подвижно фото студио, срещайки 

подкрепата на учителите и съучениците си от 11А1 клас. 

Дванадесетокласниците успяха да съберат 2145 лева за лечението на Жан 

Иванов Иванов на една година и половина от град Елин Пелин и трогнаха 

всички в училище. 

  В концерта по сценарий на г-жа Нели Яръмбойкова и режисурата на 

актьора Атанас Атанасов светлините на прожекторите   осветиха 

незабравими персонажи.  Дядо Коледа и Снежанка работиха под 

прикритие, за да разберат дали младите таланти ще успеят за пореден път 

да изненадат претенциозната публика.  „Проверката“  беше непрекъснато 

съботирана от „ученическия патрул“ , но накрая гостите от Лапландия бяха 

приятно изненадани от разнообразните таланти, възпитани в клубовете по 

проект „Твоят час“. 

Коледният концерт бе представителна изява на клуб „Драматургия“ и клуб 

„Хороводец“ по проект „Твоят час“. 

Младите артисти заслужено получиха цветя от Областния управител г-н 

Никола Чанев и Кмета на община Кърджали – инж. Хасан Азис. 
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05.01.2018 

С вдигнати гвардейски шпаги и фанфари в Кърджали 

възвестяват рождението на Христо Ботев 

 

 „Днес живеем в друг свят, различен със своите предизвикателства, и 

се опитваме да се съизмерваме с него – символa на българската голгота. Но 

готови ли сме да поемем по страшния път към своята Околчица?“ Това са 

част от въпросите и  равносметката, която направиха младежите от 

Езиковата гимназия „Христо Ботев“ в деня на тържественото отбелязване 

на 170-годишнината от рождението на своя патрон. 

 В 12.30 часа пред паметника на поета в двора на Езиковата гимназия 

учители и ученици изразиха своето уважение и признателност към човека, 

революционера и твореца Христо Ботев. Живите емблеми и символи на 

град Кърджали – фанфарният оркестър и младежите от Първия ученически 

гвардейски  отряд,  се подредиха в почетен шпалир и изпълниха ритуал за 

поднасяне на венец.  Слово по случай бележитата годишнина произнесе  

директорът на Езиковата гимназия –  г-жа Йорданка Чавдарова, и призова 

Ботевите потомци да бъдат горди и достойни негови последователи, 

пазейки огъня на своя патрон в сърцата си. 

 Инициативите, свързани с честването на годишнината от рождението 

на Христо Ботев, бяха предшествани от екипната работа на  клубовете 

„Приятели на книгата“ и „Език мой“  по  проект „Твоят час“ с 

ръководители учителите по български език и литература Магдалина 

Маринова и  Маргарита Маргаритова и с подкрепата на Диана Георгиева, 

учител по история и цивилизация. Те изработиха плакат, представящ 

живота и делото на великия българин, и презентация под наслов „Началото 

на Ботевата одисея“. Представителните занятия на клубовете продължиха с 

поетичен рецитал, който развълнува присъстващите. 

 „От незапомнени времена за нашата родина Балканът е онова място, 

където винаги е живял духът на свободата. Знаменателна, съдбовна връзка 

свързва Балкана и Христо Ботев – роден под Балкана, в „алтън“ Калофер, и 

пак в Балкана – над Враца, намерил своето безсмъртие.“ 

Тези поетически мисли прозвучаха ден преди рождението на Христо 

Ботев, за да напомнят за пореден път как трябва да се  утвърждава 

пророчески идеята за европейското бъдеще на България. 
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10.01.2018 

Стипендии за учениците от IX клас 

 



50 
 

12.01.2018 

Срокът за регистрация в Кръг 1 за AUBGMultiTalentQuest е удължен 

до 21-и януари 2018 г. 

 

С настоящето писмо желаем да ви уведомим, че срокът за регистрация в 

Кръг 1 за AUBGMultiTalentQuest  е удължен до 21-и януари 2018 г. 

 

Цели и награден фонд наAUBG MultiTalent Quest: 

 

 Целта на  AUBG  MultiTalent Quest е да даде платформа за изява на 

талантливите и знаещите гимназисти от цяла България. Състезанието ще 

даде възможност на децата на България да получат ценен опит в сферата 

на мултидисциплинарното образование и да им вдъхне самоувереност и 

вяра в бъдещия си успех. Отличилите се ще получат предметни награди в 

размер на 20 000 лева, измежду които участие в Летен езиков курс в 

Центъра по английски език към АУБГ, лаптопи, таблети и др. Наградите са 

осигурени от Американския университет в България и Асоциацията на 

възпитаниците на Американския университет. 

 

 Разходите за настаняване и храна на участниците по време на  2-ри 

кръг се поемат от АУБГ. 

 Първи кръг: от 1-ви декември 2017 до 21-и януари 2018: 

онлайн формуляр  (включва и попълване на среден успех от 9-и и 10-и 

клас); 

креативно 2-минутно видео-CV; 

онлайн-тест по английски и математика. 

 Втори кръг: 16-18 февруари, в кампуса на АУБГ: 

 

Три задължителни дисциплини: 

 

Дебати на английски език:  DEBATE,  don’t hate; 
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Математика:  CharisMATHic Analysis; 

Проект по социално предприемачество: SOCIAL CHALLENGE Hack. 

 

Една от две избирателни дисциплини: 

 

Сценични и визуални изкуства: ARTS on the Spot; 

Спорт:  In the SPORTlight. 

  

 

Боряна Шалявска 

(EMBAВипуск 2016), Директор на отдел „Прием студенти“ 
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16.01.2018 

Седем награди за Езиковата от Международен конкурс 

 

 Броени дни преди Коледа Литературен клуб „Добродетели“ в 

Езиковата гимназия стана носител на наградата „Щъркелово ято“ от 

международен Коледен конкурс, в който се състезаваха 205 участници от 

Италия, Гърция, Сърбия, Босна и Херцеговина, Украйна и България, с 

публикации на пет езика. С творбите си учениците превърнаха конкурса в 

истинско тържество на добродетелността и красотата. 

 

 Мирослав Милушев и Даяна Тодорова получиха Голямата награда за 

разказ, а Габриела Манкова стана носител на Голямата награда за есе. 

Димитър Беловски, Марина Андреева и Теодора Йосифова си поделиха 

трите Специални награди за проза. Творби младите таланти са искрени 

послания за добро и изразяват любов и уважение към най-светлия 

християнски празник – Рождество Христово. 

 

 Престижните награди са признание не само за таланта на учениците 

от клуба, но и за упорития труд, който полагат младежите, за да изградят у 

себе си творчески усет и чрез вълнуващо слово да дарят своята обич към 

света около тях. 
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16.01.2018 

Литературен клуб „Добродетели“ със седем награди за 

Езиковата от Международен конкурс 

 

 Радостта дойде още преди ваканцията, но шестимата наградени 

ученици търпеливо изчакаха да получат наградите си! Днес те са 

безкрайно щастливи, защото знаят, че трудът им е увенчан с успех, а 

топлината и любовта, които носят в сърцата си, предават огъня на всеки, 

докоснал се до тяхното творчество. 

 

 Броени дни преди Коледа Литературен клуб „Добродетели“ в 

Езиковата гимназия стана носител на наградата „Щъркелово ято“ от 

Международен конкурс за Коледа, в който се състезаваха 205 участници от 

Италия, Гърция, Сърбия, Босна и Херцеговина, Украйна и България, с 

публикации на пет езика. Престижната колективна награда клубът получи 

като признание на сплотения и амбициозен творчески екип, който умее да 

търси доброто, да накара човека да се почувства достоен с делата си и 

щастлив от вниманието, което дарява и получава. С творбите си учениците 

превърнаха конкурса в истинско тържество на добродетелността и 

красотата. Те доказаха, че Доброто е живо и повече от всякога е склонно 

към състрадание, милосърдие, обич и прошка. 

 

 Мирослав Милушев и Даяна Тодорова станаха носители на Голямата 

награда за разказ, а Габриела Манкова грабна Голямата награда за есе. 

Димитър Беловски, Марина Андреева и Теодора Йосифова си поделиха 

трите Специални награди за проза. Всички тези млади хора са членове на 

Литературния клуб „Добродетели“ към Езиковата гимназия с ръководител 

г-жа Емилия Владева. Вече трета поредна година учениците не само 

творят, не само печелят награди, но и упорито разсъждават по проблемите 

на човешката добродетелност.  

 Търпението и постоянството, с които работят изградиха у тях 

умението да бъдат организирани, да проявяват разбиране и да променят 

света около себе си с любов и толерантност. Всеки един от тях знае, че 

когато е изпълнен с вяра и добри намерения, може да реализира своите 

идеи. Да бъде съпричастен към болката и нуждите на своите ближни е най-

голямото чудо за всеки от тях. Творбите на младите таланти са искрени 
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послания за добро и изразяват любов и уважение към всяко светло 

начинание. 

 Седемте награди са признание както за таланта на учениците от 

клуба, така и за упорития труд, който полагат младежите, за да изградят у 

себе си не само мъдрост, но и умение чрез вълнуващото слово да даряват 

обич, топлота и надежда на света около тях. Да бъдат добри, съпричастни, 

състрадателни – това е най-истинският човешки жест, който техните 

творби изпращат като послание към другите. 
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30.01.2018 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 

 

 Ръководството на ЕГ „Христо Ботев” гр. Кърджали уведомява 

всички ученици, че междусрочната ваканция за учениците от VІІІ до ХІІ 

клас е  от 05.02.2018 г. до 06.02.2018 г. 

 Учебните занятия ще бъдат възстановени на 07.02.2018 г. (сряда) с 

ново седмично разписание. 

 І-ва смяна ще учат VІІІ, ХІ и ХІІ клас от 7.30 ч. до 13.20 ч. 

ІІ-ра смяна ще учат ІХ и Х клас от 13.30 ч. до 19.20 ч. 
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02.02.2018 

Ботевци знаят – Америка е идея и възможност 

 за свободния човешки дух 

 

 „Традиция е посланиците на САЩ да ни гостуват“ – с тези думи 

талантливите и креативни възпитаници на Езиковата гимназия „Христо 

Ботев“ посрещнаха висшите американски дипломати, които са в Кърджали  

за отбелязване на месеца на Америка. За поредна година Дружество 

„Приятели на САЩ“, Клубът на американските възпитаници в Кърджали, 

Посолството на САЩ и Община Кърджали провеждат тази инициатива, за 

да могат  кърджалийци да се докоснат до културата и живота в САЩ. 

 Директорът на Езикова гимназия „Христо Ботев“ госпожа  Йорданка 

Чавдарова посрещна  шарже д‘афер на  САЩ в България Нейно 

превъзходителство г-жа Мартина Стронг и г-н Мат Хагенгрюбер, аташе по 

културни и образователни въпроси към посолството. Гвардейският отряд 

на Гимназията вдигна шпаги и се построи в почетен шпалир, а  

фанфарният оркестър изпълни Ботевия марш. За „Добре дошли!“ девойки 

в народни носии по стара българска традиция им поднесоха погача с мед. 

 Това е поредното посещение на посланик на САЩ в град Кърджали. 

Едно от местата, в които винаги засвидетелства своето внимание и 

уважение  е Езиковата гимназия „Христо Ботев“. Гостите се впечатлиха от 

публичното изказване на учениците от английските паралелки, които 

разказаха за постиженията на англоговорящата общност в Гимназията на 

национални и международни лингвистични състезания и олимпиади. Тези 

успехи са признание за високия професионализъм на учителите по 

английски език, както и резултат от умелото партньорство на гимназията с 

Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, фондация „Америка за 

България“ и българо-американската комисия за образователен обмен 

„Фулбрайт“. Младите ботевци представиха таланта, артистичните  и 

танцовите си умения. Писна родопска гайда, играха  кръшни народни 

танци, запяха  песни на английски език, а участниците в театралното 

студио представиха пиесата „Цената на славата”, подготвена от тях за 

предстоящия театрален фестивал за аторска пиеса на английски език. 

 Нейно превъзходителство г-жа Стронг  благодари за  специалния 

подарък – оригинално пано, вплело лъчите на слънцето и багрите на 

Родопите   и мартеница, която носи посланието за здраве и сила от векове 
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насам, изработени от възпитаниците на училището и похвали уменията на 

всички да се изразяват на брилянтен английски език. Доказателство бе 

продължилата среща –  разговор, на която младежите научиха интересни 

неща за ежедневието и отговорностите на посланика. Въпросите 

провокираха откровено симпатиите на учениците към ежедневието на 

дипломатите и впечатленията им от нашата страна. 

 Прекрасните емоции и ползотворната среща оставиха траен спомен в 

съзнанието на всички присътващи и свой уникален отпечатък в 

провеждането на тазгодишната инициатива „Месец на Америка в 

Кърджали“. 
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07.02.2018 

 

Проект „Иновативно училище“ 

Не учим за училище, учим за живота 

 

 След радостта да се наречем иновативно училище следва най-

важният етап- да докажем, че действително ЕГ „Христо Ботев“ е място на 

знанието и креативността. 

 През последната седмица на месец май учениците от IX, X и XI 

класове ще имат възможността да докажат, че знанията им не са самоцел и 

намирането на интелигентни решения на реални житейски проблеми е по- 

важно от отличните оценки в бележниците. Под мотото „Не учим за 

училище, учим за живота“ паралелките от трите випуска ще се превърнат в 

21творчески лаборатории, ръководени от двама учители от различни 

общообразователни предметни области. В рамките на проектната седмица 

под лупа ще бъде разгледана темата „Природата – дом“. Ученици и 

учители ще имат възможност да разгърнат собствените си интереси и 

потенциал в творческа среда, да дадат изява на своите индивидуални 

способности и умения, независимо от учебното  съдържание. 

 Кой ще е най-задълбоченият или най-нестандартният проект? Как по 

най-оригинален начин да бъде представен в Деня на отворените врати? Ще 

има ли награди за победителите? Ако тези въпроси Ви интересуват, значи 

вече сте част от конкуренцията и подготовката за седмицата на проектите 

може да започне. 
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12.02.2018 

Поздравителен адрес от Посолство на САЩ в България 
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15.02.2018 

Езиковата гимназия отбеляза празника на Любовта 

 

    За поредна година в ЕГ „Христо Ботев“ бе отбелязан празника „Свети 

Валентин“ – един от най-красивите празници, посветен на най-ценното 

чувство – Любовта. Организатори на събитието, както всяка година, бяха 

ученици от Ученическия парламент. 

 По традиция, на този ден милиони хора по света си изпращат  

любовни послания, които наричат Валентинки и вярват в тяхната 

магическа сила. Учениците от Ученическия парламент изработиха 

специална кутия, в която всеки желаещ, имаше възможност да пусне 

своето пожелание. В края на деня валентинките бяха раздадени на 

получателите. Ученици от Ученическия парламент подготвиха и раздадоха 

валентинки с интересни послания за любовта на учениците, ръководството 

и  учителите. Желаещите имаха възможност да си направят снимка за 

спомен в рамка с форма на сърце и със забавни маски за „Св. Валентин“. 

Във фоайето на училището бе оформен кът с огромно червено сърце и 

цитати за любовта на български, английски, немски, френски и италиански 

езици, които бяха четени с интерес. 

 Денят премина с много настроение и в „цвят червен“ – символ на 

любовта, енергията, силата, живота и виното. 

 Нека Любов да топли сърцата ни, защото живеем най – истински 

тогава, когато сме влюбени. И никоя зима не е толкова студена, ако има 

достатъчно любов в сърцата. 
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19.02.2018 

Ботевци сведоха глави пред паметта на 

Апостола на свободата 

За почест! 

 Шапки долу! 

Левски е в сърцата ни! 

 

 С почтен шпалир, пред паметника на Апостола в центъра на града, 

гвардейският отряд „Ботеви потомци“ на Езиковата гимназия „Христо 

Ботев“ постави началото на отбелязване на 145-годишнината от гибелта на 

Васил Левски. На ритуала присъстваха ученици, учители и директорът на 

гимназията госпожа Йорданка Чавдарова. 

  Стихове и думи на признателност към великото дело на Дякона 

прозвучаха на площада пред паметника, за да припомнят на нас, 

съвременните хора, че любовта към отечеството стои по-високо от личното 

щастие. Днес е важно да се помни светлия му пример на героизъм и 

достойнство, на борба за свобода и на идеята за народно единение. 

 Във фоайето на гимназията учениците и учителите по история и 

цивилизация подредиха кът, пресъздаващ важни моменти от живота и 

делото на Апостола, а младите художници представиха изложба, посветена 

на великия българин. Специално подготвената презентация припомняше 

на всички в гимназията за важните исторически факти, изпълнили със 

смисъл и съдържание пътя на Апостола от Карлово през1837 година до 

Къкринското ханче и бесилото край София през 1873 година. Днес ботевци 

помнят и почитат духовното му безсмъртие през вековете… 
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20.02.2018 

УСПЕХ И ПОБЕДА 

 

 Участието на ЕГ ,,Христо Ботев” в турнира на фондация по 

ораторство БЕСТ, което се проведе на 17 и 18 февруари в София, донесе 

заслужена победа на гимназията. Тя е резултат от неуморната работа и 

безкрайно търпение на учителя-доброволец Патрик Ларсон с учениците. 

 Младата Берфин Юсеинова и завършващата Жаклин Коленцова 

достигнаха върха, показвайки езикови умения и ораторски стил, 

заслужаващи възхищение. При конкуренция от цялата страна, г-ца 

Юсеинова взе първо място в категория Поезия и трето място в категория 

Проза, а г-ца Коленцова достигна финал – в топ шестицата за България, в 

категория Ораторсво.  

 Г-ца Златина Тенчева достигна полуфинал в категория Ораторство с 

актуална тема и грабващо дъха сценично присъствие. Даниел Щерев, 

Дениз Фейзи и Симона Халтъкова се класираха на четвърт-финал в 

категория Ораторство. Кристияна Урумова се отличи със стегнато 

представяне на четвърт-финал в категория Проза. Бурчин Мустафа, Ирел 

Киразлъ, Берна Ахад, Елван Емурла, Селин Мехмед, Петя Беловска, Дениз 

Мустафа и Васил Шопов доказаха, че има място за всяка творческа идея. 

 Традицията вече е заложена и има ученици, които ще продължат да 

обучават идващите след тях. Състезанието ги изправя пред публика и 

развива творчески потенциал. Общуването с други ученици в такъв формат 

е безценно. Берфин бе поздравена и от Китайския национален отбор по 

бокс. 
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22.02.2018 

Езиковата гимназия „Христо Ботев” превзе Американския 

университет в България 

 

Росен Плевнелиев поздрави ботевци – единствените от област Кърджали 

извоювали участие на големите финали 

 

            Теодора Йосифова, Анна Хаджиева и Теодора Бъчварова, ученички 

в 11. клас от Езиковата гимназия “Христо Ботев” в гр.Кърджали са сред 

най-добрите англоговорящи представители на област Кърджали в 

приключилото преди дни Международно мултидисциплинарно състезание 

на английски език „Дебати” в Благоевград. Те буквално превзеха 

Американския университет със знания, артистичност, богата 

общообразователна подготовка и креативност. Девойките впечатлиха 

журито и се представиха достойно при сериозна конкуренция с 64 

български и чуждестранни ученици във втория финален кръг на 

състезанието, организирано от Американския университет в България 

            „Дебати” е уникално състезание на английски език за 

единадестокласници от средните училища в България и от съседните 

страни, които притежават много добро и отлично владеене на английски 

език, стабилна общообразователна подготовка и талант в различни 

академични социално – предприемачески спортни и творчески 

дисциплини. Състезанието дава платформа за изява на талантливите и 

знаещите гимназисти от цяла България и близките страни и възможност на 

участниците да получат ценен опит в сферата на мултидисциплинарното 

образование. Участието в подобни престижни форуми  вдъхва 

самоувереност и вяра в бъдещия  успех. 

            За първия кръг на състезанието трите възпитанички на Езиковата 

трябваше да попълнят формуляр, да заснемат креативно 2-минутно видео-

CV и да направят тест по английски език и математика.С резултат над 90% 

от първия кръг, те преминаха на втория, в който трябваше да се състезават 

в пет дисциплини- математика, дебати, решаване на социален проблем, 

сценични и визуални изкуства и спорт. За дебатите и решаването на 

социалния проблем участниците бяха разделени в отбори по 4 човека с 

различни занимания и интереси. Целта на отборните дисциплини бе не 

само да развие умения за работа в екип, а и да размие  различията между 
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участниците от България, Македония, Молдова, Косово, и Сърбия, да ги 

запознае с чуждите култури, и да ги обедини. 

            Отличилите се получават предметни награди, участие в Летен 

езиков курс, лаптопи и таблети. Общият награден фонд е 20 000 лева и е 

осигурен от Американския университет в България и Асоциацията на 

възпитаниците на Американския университет. 

            „Дебатирайте, не мразете!”, „Харизматични математически 

анализи”,  „Социални предизвикателства и предприемачество”, „Изкуство 

и спорт” и  „Спорт под светлините на прожекторите” бяха темите, по които 

ботевци се представиха блестящо. 

             Специален гост на церемонията по закриването на състезанието 

беше президентът Росен Плевнелиев, който поздрави участниците за 

усиления им труд  и ги насърчи да продължават да следват мечтите си, за 

да постигат още повече успехи за в бъдеще. Това е поредната морална 

награда за учителите и ръководството на гимназията, защото е признание 

за професионализма и качеството на обучение в ЕГ „Христо Ботев” 
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26.02.2018 

     Съобщение 

     Ръководството на ЕГ „Христо Ботев“ съобщава на всички ученици, че 

със заповед на кмета на община Кърджали инж. Хасан Азис 27 и 28 

февруари 2018 г. се обявяват за неучебни дни за всички училища на 

територията на община Кърджали. 

Учебните занятия ще бъдат възстановени на 01.03.2018 г. 
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28.02.2018 

 Съобщение -01 март 2018 г. е обявявен за неучебен ден за всички 

училища на територията на община Кърджали. 

 Ръководството на ЕГ „Христо Ботев“ съобщава на всички ученици, 

че със заповед на кмета на община Кърджали инж. Хасан Азис  и 01 март 

2018 г. е обявявен за неучебен ден за всички училища на територията на 

община Кърджали. 

 Учебните занятия ще бъдат възстановени на 02.03.2018 г. 
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02.03.2018 

Сто и шестдесет пожелания за здраве и надежда изпратиха 

членовете на Клуб „Етнография“ за празника Баба Марта 

Да сте здрави, да сте живи! 

Бели и червени, румени, засмени! 

 Честита Баба Марта! 

 Сто и шестдесет пожелания за здраве и надежда 

изпратиха членовете на Клуб „Етнография“ за празника Баба Марта 

 

 Сръчните ръце на младежите, въплътиха с много любов и фантазия 

своите послания към хората за празника. Заедно с тях работи и госпожа 

Мария Митрева, която не само правеше мартеници, но представи и 

легенди, свързани с древния празник. 

 За пореден път ботевци дадоха и урок по човеколюбие като 

организираха дни преди първи март благотворителен базар за събиране на 

средства за онкоболни деца,  а в празничния ден младежите ще завържат 

мартенички с пожеланията за здраве и късмет. 

 Дейностите на младите етнографи са по Проект BG05M2OP001-

3.002-0239-C01  «ПРИЯТЕЛИ», финансиран в рамките на процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05M2OP001-

3.002 «Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства 

и/или търсещи или получили международна закрила» (втори срок), 

Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж 2014-

2020», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни 

и инвестиционни фондове. 
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07.03.2018 

Селин Ахмет от Езиковата гимназия „Христо Ботев“ ни просълзи на 

Трети март – националния празник на България 

 

Втора награда за талантливата гимназистка от Националната 

ученическа конференция „140 години от  Руско – турската война 1877 -

1878г.” – гр. Кърджали  02.03 – 04.03. 2018г. 

  

 С внушително градско шествие, водено от фанфарния оркестър на 

Езиковата гимназия  „Христо Ботев” и Първи ученически гвардейски отряд 

Кърджали отбеляза 140 години от Освобождението на България. Младите 

гвардейци отдадоха почит на хилядите знайни и незнайни жертви, 

загинали в името на Свободна България. За поредна година тази жива 

емблема на Кърджали  придаде особена тържественост и респектира 

всички граждани и гости, дошли пред паметника на незнайния воин. 

  Дни преди  националния  празник  патриотичният дух завладя всички 

ученици, а причината беше инициативата на младите историци и техните 

учители Диана Георгиева, Павлина Чавдарова, Марин Савов и Ширин 

Хаджиева. Те заедно подредиха  кът и успяха да пресъздадат 

историческата обстановка и да отбележат събитията от периода на 

националноосвободителната война с помощта на плакати, рисунки, макети 

и презентация, които интересно и умело представиха информация и 

снимков материал за борците, жертвали живота си за свободата. 

  Допълнителни емоции предизвика и участието на възпитаници от ЕГ 

„Христо Ботев” в Националната ученическа конференция, организирана от  

СУ „Петко Рачов Славейков”. В двудневния форум участваха Даяна 

Тодорова от  XI А1 клас с есе: „От Кишинев до Сан Стефано” и Селин 

Ахмет от XI Н2 клас с  есе: „Спомен на един войник”. 

 Талантът на възпитаничките на Езиковата гимназия бе забелязан от 

журито и публиката и в изключителна конкуренция есето на Селин 

спечели второ място /запознайте се с текста на есето тук /. Тя просълзи 

присъстващите на конференцията и доказа, че всеки един гражданин на 

България трябва да носи частица от възрожденското родолюбие и да бъде 

пример за подражание. 
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13.03.2018 

 

Театрали от Езиковата гимназия с отлично представяне на 

Националния фестивал за авторската драматургия и театър на 

английски език в град Ловеч 

 

 Девет ученици от ЕГ „Христо Ботев“ гостуваха в гр. Ловеч и 

участваха за пети пореден път в Националния фестивал за авторска 

драматургия на английски език. Тази година те премериха сили и талант с 

трупи от Варна, Русе, Сливен, Смолян, Кубрат, Враца, Пловдив, Ловеч, 

София, Казанлък, Своге. Въпреки по- многобройното участие на групи от 

училища от цяла България, ботевци се представиха отговорно и защитиха 

вече изградените си позиции на изтъкнати театрали, пресъздаващи 

вълнуващи авторски пиеси на английски език. 

 Творбата, която кърджалийските ученици представиха на 

националната сцена се нарича „Цената на славата“ и има драматичен 

характер. Главната героиня е красиво и богато момиче, на което всички 

искат да приличат и за чието  внимание се борят. Но нищо не е такова 

каквото изглежда. Приятелите са с нея заради парите,  семейството й се 

разпада, а тя е нещастна. Посланието на пиесата е, да не се променяме 

заради другите и да не съдим за хората  по външния им вид. 

 Идеята за пиесата е на Мария Тончева от осми клас, но всички 

останали участници в театралното студио се включиха активно с идеи по 

време на репетициите. Освен нея своя талант, както и отлично владеене на 

английски език на сцена разкриха и други осмокласници от 

кърджалийската езикова гимназия – Онай Али, Илия Чавдаров, Елис Али, 

Теодора Митева, Габриела Тренева, Яна Михайлова, Петя Тончева, както и 

Валентина Ананиева от 9клас. Така се роди една прекрасна пиеса  на 

злободневна тема. Заслугата е и на ръководителя на трупата Таня 

Маровска, учител по английски език в гимназията. Учениците  репетират и 

провеждат своите занятия в рамките на проект „Твоят Час“ и участието на 

театралния фестивал в Ловеч бе една от представителните изяви на клуб 

„Театрално студио  на английски език“ към училището. 
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 Журито на фестивала оцени по достойнство таланта на актьорите от 

всички представили се трупи. Представени бяха проблемите в обществото 

ни, така както ги виждат младите хора. И ако повече възрастни  гледат тези 

постановки лесно могат да намерят в тях отговори на въпроси, които 

отдавна търсят. 

 Пиесата „Цената на славата“ на ботевци получи награда за най-добро 

групово изпълнение. И какво по-хубаво от това – признание за екипна, 

ползотворна и успешна работа. Кърджалийската публика ще има 

възможност да се наслади на таланта на младите актьори през месец юни, 

когато Езикова гимназия „Христо Ботев“ провежда традиционен театрален 

маратон с пиеси на различни езици по повод патронния празник на 

училището. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

13.03.2018 

За поредна година осмокласниците на Езиковата гимназия 

отбелязаха „Петият сезон в годината” и се поздравиха с 

Helau! и Alaaf! 

 

 Карнавалът „Фашинг”  се провежда преди Великите пости и 

продължава от  ноември до март . Идеята е да се прогонят злите демони, 

хората да се отърсят от страстите си и да се подготвят за Великденското 

пречистване. През този период всички се маскират, дегизират се с 

различни костюми и се забавляват с много игри, закачки и гримаси. 

  Осмокласниците от немските паралелки на ЕГ „Христо Ботев”,  

отбелязаха традиционния немски карнавал с щуро весело парти, а актовата 

зала на училището и тази година се превърна в арена на различни приказни 

герои, политици, актьори и принцеси. Най- малките възпитаници на 

гимназията отново показаха креативност, изобретателност и увереност в 

изработването на костюмите за карнавала. 

  Всеки клас бе подготвил изненада и учениците показаха своите 

театрални и  певчески умения, а заедно с това показаха знанията си по 

немски език. Учениците с интерес се подготвяха за празника, а техните 

учители се включиха активно в организацията, като ги съветваха при 

избора на костюми и изненади. Ученици и учители се забавляваха и пяха 

заедно. Организирани бяха и игри като „Музикален стол”, „Рисуване със 

затворени очи”, „Балони” и „Лимбо”. 

  Най- вълнуващият момент бе обявяването на победителите за „Най-

оригинален костюм”. За поредна година традицията бе спазена, а 

празникът бе незабравим и донесе веселие и положителни емоции както на 

учениците, така и на техните учители. 
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16.03.2018 

„ Международни младежки дебати“  

в Езикова гимназия „Христо Ботев 

 

 От тази година България стана част от проекта „Международни 

младежки дебати“ на немски език. Това е общоевропейска инициатива, 

организирана от  Гьоте-институт, фондация „Спомен, отговорност и 

бъдеще“, Общополезната фондация Херти и  Немската служба за 

педагогически обмен. 

 Езикова гимназия „Христо Ботев“ – гр. Кърджали бе поканена  да  се 

включи в  международния формат.  Днес  в училището  се проведе 

Училищен финал по дебати на немски език. В него участваха учениците  

от 11 клас – Лия Стамболиева, Гизем Сюлейман, Георги Събев и Енис 

Мустафа. Младежите на случаен принцип изтеглиха своите позиции като 

спазваха изискването за  двама „ЗА“ и двама „ПРОТИВ“. По регламент те 

дебатираха общо 24 минути на немски език, разисквайки важен  обществен  

въпрос, върху който се бяха подготвили предварително. Форматът на 

дебата е точно определен и  се следват три последователни стъпки – 

въвеждаща реч, общо говорене по темата и завършващо изказване. 

Единадесетокласничката  Берна Дауд  следеше времето за изказ, което е   

решаващо  при формирането на крайните резултати. 

 Дебатиращите демонстрираха не само отлична езикова подготовка и  

познания  по немски език,  но и умения при  формирането на сложната  

аргументацията. Мнението на участниците в дебата бе обосновано и 

подкрепено с много примери, събрани от тях по време на  предварителната 

им подготовка по темата. Те дълго време бяха проучвали материали и 

информация, използвайки немскоезични източници.  Способността да 

търсят и събират информация, да отсяват същественото и обосновано да 

аргументират определено становище по дадена тема, компетентно и 

убедително на немски език е принос на  техните учители, за които този 

подход на работа по конкретни теми  е ежедневна практика. В същинската 

подготовка за дебата помощник на учениците бе ръководителят на група 

„Дебати“ по проект „Твоят час“ Марина Димова. 

 В състава на журито взеха участие учители, ученик-представител от 

випуск 12 клас  в лицето на  Еда Мехмедали и доброволката от Германия 

по проект “Kulturweit”- Джойс  Андре. Журито оценяваше  по четири 
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критерия: познание по темата, умение за изразяване, способност за водене 

на разговор, убедителност. 

 В края на дебата директорът на Езиковата гимназия г-жа Чавдарова  

връчи  сертификатите за участие, поздрави победителите Гизем Сюлейман  

и Лия Стамболиева и им пожела успех и отлично класиране на  

регионалния, националния и международния кръг. 

 Демократичните държави  се нуждаят от граждани, които  да могат 

свободно да поставят критични въпроси,  да изразяват своето мнение, но и  

да умеят да изслушват другите и да се отнасят към техните възгледи 

справедливо и безпристрастно. А още по-добре е, ако притежават умения 

да изразяват това на език, различен от родния, защото така могат да 

достигнат до по-широка аудитория и техните идеи и възгледи по 

общественозначими  проблеми могат да бъдат чути от другите граждани на 

Обединена Европа.   

 С участието си в този международен проект  учениците от Езиковата 

гимназия допринесоха за развитие  на  гражданското образование  в 

училището и доказаха, че са достойни европейци с изградени способности 

за критическо мислене, които уверено изразяват своето лично мнение на 

чужд език. 
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16.03.2018 

Езикови терминатори спечелиха „Любословие“ 

Езиковата гимназия „Христо Ботев“ с двама призьори от 

Национално състезание „Любословие“ 

 

  Абитуриентът Павел Димитров от 12Н2  и осмокласничката 

Александра Русева  от 8Н3 спечелиха трето място в своята възрастова 

група след приключилия финал на Националното състезание 

„Любословие“. 

 Павел продължава победния си ход  и попълва колекцията си от 

национални постижения по български език и литература с поредната  

награда. Той се класира на трето място сред като пребори сериозната 

конкуренция от над сто абитуриенти от цялата страна в двата кръга от 

надпреварата. Достойно се представи и Никол Генадиева, която е с 

резултат близък до този на призьорите. 

 Постижението на Александра е пример, че младата смяна на ботевци 

е представена достойно. С най-близък резултат, след първите три места, се 

нарежда и осмокласникът Борислав Енчев. 

 Сдружението на учителите филолози „Любословие” организира 

национално състезание по български език и литература за седма година и 

се радва на интерес от страна на учениците. Адмирации за постижението 

на учениците по български език и литература, които доказват че за успеха 

са необходими знания и желание за победа. 
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17.03.2018 

Добре дошли на Франкофония 2018! 

Къде говорят на френски? 

По света и в Езиковата гимназия „Христо Ботев“! 

 

 За поредна година франкофоните от Езиковата гимназия отбелязват 

Световния ден на франкофонията. За празника младежите, изучаващи 

френски език, подготвиха изискано тържество, на което поканиха 

ръководството, учителите франкофони и своите съученици. 

 С чувство за хумор и пролетно настроение тържеството започна с 

весело намигване и водещите разказах на публиката в залата за най-

ранното изучаване на френски език в България и то не само  градовете, а и 

в селата. От презентациите на учениците стана ясно, че в исторически план 

езикът на Волтер и Юго е първият европейски език, въведен за обучение в 

българската образователна система, откакто тя е създадена след 

Освобождението. И Христо Ботев е учил френски. Още от 1870 год.  в 

България е имало 19 френски училища.  

 Образно казано, ако френският език беше кредитна карта, щеше да е 

Master Card: ценна сама по себе си и приета навсякъде по света. Без 

значение какво ще се случи в бъдещето, език с толкова много влияние и 

разпространение, е вън от опасността да загуби силата си и ако преди 

години представата за Франция се е побирала в 3 думи – франзела, барета 

и камамбер, сега вече не е така. 

  Владеенето на френския език предлага вълнуващо и истинско 

докосване до признати в цял свят шедьоври в областта на литературата, на 

науката, на всички видове изкуства, на спорта и гастрономията. И е 

особено ценно, че точно учениците от Езикова гимназия „Христо Ботев“ 

имат възможност да получат тази ценна карта, която да им отвори много 

врати. 

 Госпожа Маргарита Чобанова сподели, че още от създаването на 

гимназията в нея са се чествали различни празници, свързани с Франция, с 

френската история, култура и традиции. Това важи с особена сила през 

последните 13 години, когато на всеки 20.март се  отбелязва празника на 

Франкофонията. Презентации за френските вина, сирена, автомобили, 

парфюми, мостовете на Сена, паметниците в Париж, най-посещаваните 
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области във Франция, силата на грима, изкуството на известни артисти с 

български произход – Силви Вартан,  Кристо.  Особено атрактивни са 

ревютата на учениците с малката черна рокля на Коко Шанел, с 

авангардните модни дрехи от хартия, и какво ли още не. 

 От 2007 год. до сега 52  ученици са защитили френска диплома В1, а 

8-В2. Франкофоните от езиковата регистрират участия и домакинство  на 

Националния кръг на „Предизвикателство за четене“. В последните години 

по двама ученици от училището са класирани на Национален кръг на  

Олимпиадата по френски език. Всички ученици помнят интересния 

концерт по случай откриването на Националната олимпиада по френски 

език миналата година, на която езиковата гимназия бе домакин. Вече 10 

години училището е традиционен участник във Фестивала на 

франкофонските театри и има спечелени една сребърна и една бронзова 

маска  Всяка година  учениците от френските паралелки участват  в 

маратона по писане, в конкурса за превод, в многоезичното състезание и в 

лингвистичното кенгуру. 

 Тази година Франкофонията  започна с презентация на едни от най-

красивите градини в Париж, подготвена и представена от Николина 

Николаева от 10 клас. Гостите се насладиха и на  презентация за най-

красивите френски катедрали, подготвена и представена от Мария-

Младена Китанчева и Матея Илиева от 9 клас. Презентацията на тема 

„Френската мода през вековете”, предложена от г-жа Елена Константинова 

и представена от Веселина Георгиева от 10клас впечатли всички 

присъстващи в залата. Презентацията за модата продължи на живо с 

участие на ученици от всички випуски. 

    Песните, изпълнени от момичетата от осми и десети клас обраха 

аплодисментите на публиката. По традиция всички присъстващи запяха 

песента „Champs-Elysées”, след което гостите оцениха  умения на 

момичетата от 8, 9 и 10 клас, които представиха с финес своите кулинарни 

изкушения, в които присъстваха елементи от френската кухня. 

 

 

 

 

 

 



78 
 

18.03.2018 

Езиковата с призово място в куиз под надслов „ Днес 

определя моето утре“ 

 

 Петя Беловска, Берфин Юсеинова от IX клас, Габриела Русева от X 

клас, Габриела Манкова, Николай Куцев и Евдокия Касабова от  XI клас 

спечелиха призовото второ място в куиз /отборна мисловна игра за знания/  

под надслов „Днес определя моето утре“. 

 Куизът под  мотото „Днес определя моето утре“ се реализира от екип  

на Quizzzthis в Бизнес инкубатора. Играта бе ръководена от т. нар. 

куизмастър (водещ) и се проведе в пет кръга, всеки с по 10 въпроса. Първи, 

трети и пети кръг включваха въпроси от обща култура, предимно от 

темите за психоактивните вещества, включително употреба на  алкохол, 

тютюнопушене, нови наркотици. Втори кръг бе визуален – бяха 

прожектирани десет снимки  и  учениците трябваше да познаят какво е 

изобразено на тях. Четвъртият  кръг  бе музикален – участниците имаха 

възможност да чуят десет песни по 30 секунди и да познаят името на 

песента и нейния изпълнител. В куиза участваха девет отбора, а отборът на 

„таралежа“ спечели призово второ място. 

 За първи път Кърджали бе домакин на „куиз“, отборна мисловна игра 

за знания, която бе организира от Общинския съвет по наркотични 

вещества. Целта на куиза бе превенция на употребата и злоупотребата с 

наркотични вещества чрез осигуряване на възможности за участие на 

младите хора във  форми за развитие на техните интереси, способности и 

таланти. 

 По време на куиза участниците отговаряха на въпросите и се 

забавляваха. Отборът на ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали доказа, че 

учениците са запознати с вредата от употребата и злоупотребата с 

психоактивните вещества, алкохол, тютюнопушене и имат всестранни 

познания и богата обща култура. 
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26.03.2018 

Ученици от Езикова гимназия „Христо Ботев“  

С журналистически награди 

 

 С две първи, една втора и  една трета награда младите журналисти от 

Езикова гимназия „Христо Ботев“ защитиха достойно таланта и умението 

си да представят новините от живота, отразявайки интересни и актуални 

събития не само в гимназията, но и на гимназията, но и извън нея  в 

национален мащаб.  

 Добрата новина бе обявена от  Центъра за ученическо техническо и 

научно творчество – Разград. В VІ. Национален ученически 

журналистически конкурс  „Григор Попов“ кърджалийските ученици бяха 

отличени в надпревара с други 170 участници от 20 области и 35 населени 

места и представени  общо 290  творби. 

 Клуб „Публична реч“ към училището спечели колективна първа 

награда за радиопредаване и наред с индивидуалните участници донесе 

приз за най-активни участници в традиционния журналистически конкурс. 

Отличието е заслужено признание за младите журналисти в Гимназията, 

чиито клуб съществува от шест години и работи активно в рамките на 

проект „Твоят час“  под ръководството на  Надежда Карагьозова – учител 

по български език и литература.  

  През годините в  различните издания на конкурса  неговите членове 

традиционно печелят призови места за отразяване на  актуални теми и 

проблеми, свързани с живота на училището и града. В подготовката на 

материалите и излъчването на  радиопредаванията дейно се включват 

всички участници. Професионална помощ  им оказва и „Общинско радио 

Кърджали“ в лицето на главния редактор Мария Каменова. 

 За втора поредна година Димитър Ташков Беловски от XI клас 

печели първо място в раздел Спортен коментар трета възрастова група – IX 

–XII клас. Журито го отличи за талантливото представяне на тема: „Григор 

Димитров – будителят на нацията”. Димитър е участник в Литературен 

клуб „Добродетели“ по проект „Твоят час“ с ръководител Емилия Владева. 
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 Второ място с есето си „Светът под лупа” спечели Ниляй Нургин 

Шериф от VIII клас.  Трето място в раздел  радиожурналистика за 

индивидуално участие спечели Александра Елинова Русева от VIII клас, 

която интервюира Областния управител Никола Чанев. И двете ученички 

са от младото попълнение на журналистическия клуб в гимназията. 
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27.03.2018 

Най-добрите ученици по английски език от цяла България 

премериха сили на Национална олимпиада в град Кърджали 

 

 През  изминалия уикенд, за втори път домакини на Националната 

олимпиада по Английски език бяха Регионалното управление по 

образованието – Кърджали и  Езикова гимназия „Христо Ботев“. 

Отличниците по английски език от цялата страна бяха посрещнати най-

напред с тържествено откриване – концерт, провел се в Дома на културата. 

Участниците във форума бяха приветствани от господин Гроздан Колев, 

Началник на РУО. Своите пожелания към учениците- участници в 

олимпиадата и техните учители поднесе и главният експерт по английски 

език в Министерството на образованието и науката госпожа  Росица 

Антова. Поздравления и от името на община Кърджали бяха изказани  от 

зам. кметът госпожа Веселина Тихомирова. 

 В последствие във вдъхновяващ  музикално-сценичен спектакъл 

учениците от Езиковата  разкриха своите таланти на певци, актьори, 

танцьори и  инструменталисти. Руйните тонове на родопската каба гайда и  

звуците на фанфарна музика приковаха вниманието на всички гости, 

родители и ученици в препълнената зала. Багрите и ритмите на народните 

танци разкриха  пред тях вълшебството на Родопа планина, а актьорската 

игра ги пренесе векове назад в чудна приказна среща с безсмъртните 

Шекспирови герои. Талантливите актьори-полиглоти  разкриха пред 

публиката образите на Отело, Дездемона, Офелия, Хамлет,  Ромео и 

Жулиета и техните сложни взаимоотношения и интриги, достойни за 

кралски особи.  Шеговитото намигване на сценариста и режисьора на 

спектакъла, очарователната интерпретация и майсторските изпълнения 

плениха и очароваха публиката, която  дълго аплодира талантливите 

ботевци. 

 В неделния ден седемдесет и двама ученици, класирани на 

националния кръг, премериха своите знания и умения по английски език. 

Езикова гимназия „Христо Ботев“ се представи с четирима финалисти, 

които дадоха своята сериозна заявка за успех във финалната надпревара. 

Всеки участник получи подарък от домакините – плакет, изработен от 

учениците от клуб „Занятчийска работилница“  по проект „Твоят час“. 

 



82 
 

27.03.2018 

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА БОТЕВЦИ НА НАЦИОНАЛНОТО 

СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА МЕЖДУ ЕЗИКОВИТЕ 

ГИМНАЗИИ 

 От 23 до 25 март 2018г. в град Луковит се проведе традиционното 

състезание по математика между ученици от профилирани гимназии и 

паралелки на СУ с чуждоезиков профил. На 24 март учениците решаваха 6 

задачи в рамките на 4 астрономически часа, които бяха изготвени от 

преподаватели в СУ „Климент Охридски”. Форумът бе организиран от 

Регионално управление на образованието – град Ловеч. Въпреки голямата 

конкуренция и сложните задачи ботевци успяха да се справят отлично. 

Осмокласникът Борислав Енчев успя да спечели трето място, като не му 

достигнаха 2 точки за първото място. Безапелационно се представи 

дванадесетокласничката Моника Палова, която се класира на второ място, 

което се признава за оценка – Отличен 6,00 на приемните изпити по 

математика във всички университети в страната. Много добре се 

представиха и Павел Сарлов  от XI клас – 5 място  и Антоан Русев от X 

клас – 8 място. 

 На награждаването в неделя учениците бяха уважени от министъра 

на образованието и науката – Красимир Вълчев и еврокомисаря – Мария 

Габриел, които проведоха дискусия върху най-актуалните въпроси за 

българското образование. Те обсъдиха  ролята на дигитализацията в 

ежедневието и образованието, мерките за безопасност в интернет, 

реформите в българското образование и развитието на страната в областта 

на информатиката и информационните технологии. Учениците имаха 

право да задават своите въпроси на онлайн приложение, което бе в унисон 

с темата на събитието. 
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10.04.2018 

ПОКАНА 
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13.04.2018 

ГРАМОТА ОТ ФЕСТИВАЛА НА АВТОРСКАТА ДРАМАТУРГИЯ И 

ТЕАТЪР НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
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16.04.2018 

Грамоти от шестия национален ученически и 

журналистически конкурс „Григор 

Попов“
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16.04.2018 

Покана за публично събитие 
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17.04.2018 

Професионализъм, феърплей и емоции за любителите на футбола 
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17.04.2018 

Езиковата с върхово постижение по гражданско образование 

 

Абитуриентката Симона Халтъкова от Езиковата гимназия „Христо 

Ботев“ е лауреат на ХI Национална олимпиада  по гражданско 

образование 

 

 Абитуриентките Симона Халтъкова и Ангелина Арнаудова от 12А2 

клас от  Езиковата гимназия „Христо Ботев“ – Кърджали достигнаха до 

националния кръг на олимпиадата по гражданско образование. 

Гимназистките са единствените класирани от област Кърджали сред 82 

ученици от цяла България. 

 Авторитетната комисия, ръководена от доц. д-р Захари Захариев от 

СУ „Климент Охридски“, призна, че е била особено затруднена в избора, 

поради високото ниво на участниците. Симона Халтъкова   защити 

блестящо проекта си на тема: „Коледен благотворителен базар на ХII А2“. 

Това не е просто заглавие, а една идея, родила се от желанието на ботевци 

да дарят надежда на дете със здравословни проблеми. 

  Тя докосна журито с умението си да представя колективното добро, 

което се превръща в „заразното добро“ и по този начин доказа, че младите 

хора са достойни и отговорни, проявявайки активна гражданска позиция. 

„Вярата в доброто, съпричастността и хуманността са ценностите, които 

въпреки житейските изпитания проправят най-верния път към сърцето на 

всеки човек!“ – с тези думи зрелостничката  коментира постижението си – 

званието Лауреат   на Националната олимпиада по гражданско 

образование – 2018. 

 С много малка разлика в резултата след лауреатите се класира и 

абитуриентката Ангелина Арнаудова. Тя защити достойно проекта на тема: 

„Електрониката в училище, стъпало към бъдещето“ и презентира 

иновациите, въведени в ЕГ „Христо Ботев“  Кърджали, което е едно от 

трите иновативни училища в област Кърджали. И двете ученички участват 

в проект по национална програма  „Ученически олимпиади и състезания“ и 

са включени в група за обучение на талантливи ученици по български език 

и литература. 
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Повод за професионална гордост и удовлетворение от постиженията на 

своите възпитаници изпита и Диана Георгиева – учител по история и 

гражданско образование. Постижението нямаше да е възможно без  

подкрепа на ръководството на гимназията, което насърчава и мотивира 

възпитаниците на гимназията да участват в различни състезания и 

олимпиади и да доказват своя талант и интелект в различни области на 

науката, спорта и изкуствата. 
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19.04.2018 

Най – убедително на немски език дебатират Лия и Гизем от 

ЕГ „Христо Ботев” град Кърджали 

 

 На 17.04.2018 г. в град Стара Загора се проведоха  регионалните 

финали на дебатите по немски език, част от международния проект „Jugend 

debattiert”. Право на участие имаха единствено победителите от 

училищните кръгове по дебати от Езиковите гимназии в Пловдив, Стара 

Загора, Хасково и Кърджали. 

 Лия Стамболиева и Гизем Сюлейман  от XI клас  представиха по 

безапелационен начин   ЕГ „Христо Ботев“ град Кърджали, след  като и 

двете преминаха полуфинала по темата „Трябва ли момичетата и 

момчетата да бъдат разделяли в определени  учебни часове”. 

 С блестяща откриваща реч, задълбочена аргументация, високо ниво 

на убедителност и  отличен изказ   на немски език  двете 

единадесетокласнички  спечелиха мястото  си на финала, на който, задно с 

конкурентите си от  езиковите гимназии в Пловдив и Стара Загора, 

дебатираха  по трудната обществена тема за наказанието на хората, които 

пускат фалшиви новини. 

 Журито  в състав  Йорг Каснер, консултант към Немската служба за 

академичен обмен,  Ингрид Вендлер – регионален методист и 

доброволката от Германия  Инеке Фехт имаха не леката  задача да 

определят двамата  най-добри дебатьори в  Централна България, които ще 

вземат участие  през май в  тренировъчен дебатьорски лагер в град София.  

За гордост на Еиковата сред победителите  бе  Лия Стамболиева, която 

получи отлична обратна връзка от г-н Каснер, който  високо оцени  

аргументацията и отношението й  по важни и актуални теми за училището 

и обществото. 

 В подготовката на Лия и Гизем  за състезанието се включиха  

доброволката от Германия  по програма „Kulturweit” Джойс Aндре, 

преподавателя по немски език Нигяр Наим и ръководителят на клуб 

“Дебати” в училището Марина Димова. 

 Международният проект „Младежки дебати на немски език“ 

съществува в страните от Централна Европа, Русия и Прибалтика   и се 

организира  от Гьоте-Институт, Централната служба за обучение в 

чужбина към Външното министерство на Германия и няколко фондации. 
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23.04.2018 

Справедливостта възтържествува в симулативен съдебен 

процес на десетокласници от Езиковата гимназия  

„ Христо Ботев“ 

 

Учениците бяха главни действащи лица в процес срещу безотговорността 

на деца към техните родители 

 

 В Съдебната палата на Окръжен съд град Кърджали се проведе 

симулативен съдебен процес, изцяло ръководен от ученици от ЕГ „Христо 

Ботев“. Делото представляваше интегриран урок по предметите Български 

език и литература и Етика и право. Целта на занятието беше да се събуди 

интерес у учениците към овладяване на правни термини, структурата на 

съдебния процес, ролята на съдията, съдебните заседатели, прокурора и 

защитника на подсъдимия.  

 В основата на процеса беше романа „Дядо Горио“ на френския 

писател и драматург Оноре дьо Балзак. Учениците от X клас вложиха 

много усилия в предварителната подготовка, за да успеят да вникнат в 

съдържанието на произведението, да изучат подробно героите и да си 

съставят мнение по основния проблем, а именно трябва ли децата да носят 

отговорност за своите родители, когато остареят и вече не са способни да 

се грижат сами за себе си. Точно това се случва с Жан – Жоспен Горио, 

наричан дядо Горио, оставен да умре в самота и мизерия от двете си 

дъщери Анастази и Делфин. Заради своите постоянни грижи и пълно 

себеотдаване, той създава две егоистични личности, неспособни да изпитат 

любов и състрадание. 

 Срещу тях беше насочено и съдебното дело. Двете дъщери се явиха 

като подсъдими в съдебната зала. Диляна Митрева представи образа на 

графиня Анастази дьо Ресто, а Габриела Русева се въплъти в образа на 

баронеса Делфин дьо Нюсенжан. Те бяха обвинени, че по непредпазливост 

са причинили смъртта на своя баща Горио. Обвинител беше Гизем Али, 

която поиска от съда наказание „ лишаване от свобода“ за срок от 5 

години, което да се изтърпи при първоначален „общ“ режим. Подсъдимите 

бяха защитавани от адвокат Любов Стойчева, която с всички сили се 

стремеше да свали обвиненията от своите клиенти, но представените 

писмени доказателства – съдебна експертиза и документ за преотстъпване 
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на цялото движимо и недвижимо имущество на Горио, наведоха везните на 

Темида в полза на прокурорското искане. 

  Съдията Иван Савов и съдебните заседатели Хелин Фейзула и 

Марияна Соколова, изслушаха различни свидетели – госпожа Воке /Чаала 

Идриз/, господин Вотрен /Доан Шакир/, Йожен дьо Растиняк /Дамян 

Караилиев/, граф Ресто /Сердар Алиосман/ и барон Дьо Нюсенжан /Петър 

Делчев/. Всички свидетели бяха съпровождани от „охраната на съда“ – 

Мeлиса Хайдарова. Te дадоха своите показания и по този начин се доказа, 

че двете подсъдими сестри действително носят наказателна отговорност за 

смъртта на баща си. 

 В името на народа съдията и съдебните заседатели определиха 

наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години при първоначален 

„общ“ режим на изтърпяване, поради чисто съдебно минало и крехка 

възраст. Аргументите на съдебните заседатели за издадената присъда бяха 

насочи към аудиторията и предизвикаха дълбок размисъл за същността на 

социалните и моралните измерения в човешките взаимоотношения. 

 В края на урока учениците благодариха сърдечно на съдия Здравка 

Запрянова, която им оказваше подкрепа през целия процес на подготовка, 

организация и изпълнение на урока. Подобен интегриран урок се провежда 

за първи път и е идеален пример за междупредметна връзка и отлична 

комуникация между преподавателите в учебните дисциплини. От 

Езиковата гимназия споделят, че този иновативен подход е необходимост, 

продиктувана от изискванията за модерно и качествено образование. Такъв 

тип симулации дават отправна точка за развиване на съвместен творческия 

потенциал на учителите и ученици. 
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23.04.2018 

Покана за публично събитие на клуб „Екология“ по проект „Приятели“ 
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25.04.2018 

 

Виктор Костадинов от Езиковата гимназия отличник на 

Националната олимпиада по история и цивилизация 

 

 Осемдесет и пет ученици от цяла България показаха знания и умения 

в националната надпревара по история и цивилизация. Повод за гордост е 

поредното постижение на историк от Езиковата гимназия. Абитуриентът 

Виктор Костадинов завоюва най-високия резултат за област Кърджали – 

Отличен. Вратите на Алма Матер се отвориха широко пред талантливия 

възпитаник на ЕГ „Христо Ботев“. 

 Олимпийските дни, 21 и 22 април се превърнаха в празник на успеха 

за историците в Гимназията с постижението на Виктор. 

Дванадесетокласникът се увлича  по историческата наука още от малък. 

Целенасочено, упорито и с голям интерес се отдава на историята. Извън 

задължителните часове по предмета се включва и в часовете по 

национална програма „Ученически олимпиади и състезания“. Интересът 

му към науката придобива и патриотични нюанси – от VІІІ клас до 

момента е активен член на Гвардейския отряд на Езиковата гимназия, 

което го превръща във ветеран и пример за подражание на младите 

ботевци. 

 В първия кръг от националната надпревара Виктор е оценен с оценка 

Отличен 5, 50. След втория кръг – събеседване с Националната комисия, 

успехът му го класира убедително в групата на отличниците на ХІ 

национална олимпиада по история и цивилизация. 

 

 С успешното си представяне Виктор достойно защити името на 

институцията, която представлява – ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали. 

Безапелационно дописа с името си олимпийския списък на успелите 

ботевци. Доказа, че пред младостта и амбицията затворени врати и 

прегради няма. 

 

 

 



97 
 

30.04.2018 

 

Поздравителен адрес от Община Кърджали 
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30.04.2018 

Грамота от МОН 
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02.05.2018 

Ново предизвикателство за „четящите лисици“ от ЕГ “Христо Ботев“ 

В нашето динамично ежедневие, когато технологиите са неразделна част 

от него, все по-рядко посягаме към книгата. Не така обаче смятат  

„четящите лисици” в ЕГ „Христо Ботев”. За поредна година нашето 

училище се включи с голям ентусиазъм в Международния проект 

„Lesefüchse International”, в рамките на който учениците четат съвременни 

произведения на немски език и дебатират върху поставените проблеми. 

Младите читатели, мотивирани от състезателния характер на 

инициативата, работиха върху четири предварително избрани от комисия 

книги – „Echt”  (Christoph Scheuring), ”Der Drohnenpilot” (Thorsten Nesch), 

”Checkpoint Europa” (Manfred Theisen)” и ”Miese Opfer”(Silas Matthes). 

 

На проведения на 16.04.2018 г. училищен финал, младите читатели (Хелин 

Фейзула, Гизем Али, Антонина Моллова, Чаала Идриз, Християна Шопова 

от 10 клас, Лия Стамболиева, Гизем Сюлейман от 11 клас) показаха, че 

четенето на произведения на чужд език е не само предизвикателство, но и 

истинско удоволствие. Учениците дискутираха върху актуални за нашето 

съвремие и общество проблеми – сложните човешки взаимоотношения, 

съдбата на бездомните деца и свързаните с това рискове, тормозът в 

училище, миграцията и интеграцията, любовта, дружбата и нестихващият 

копнеж на всеки един от нас да намери себе си и своето място в 

обществото. 

 

Първото място бе присъдено на Лия Стамболиева от 11 клас, която ще има 

възможността да представи ЕГ „Христо Ботев” на финала на 03.05.2018 г. в 

град София. Пожелаваме на нашите млади читатели да не губят искрата, 

вдъхновението и желанието да опознават нови светове. 
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02.05.2018 

Разследващ журналист от Нова телевизия посети Езиковата гимназия 

 

Топ журналистката от Нова телевизия Тина Ивайлова разговаря с 

младите си колеги от Клуб „Публична реч“ на Езиковата гимназия 

„Христо Ботев“ 

 

 Визитата бе инициирана от учениците, работещи в Клуб „Публична 

реч“ по проект „Твоят час“ и се осъществява благодарение на Фондация 

„Работилница за граждански инициативи“ и Фонд „Валя Крушкина“. 

  Проектът има целта да насърчава различните общности, да поемат 

отговорност и да работят активно за социално развитие, като използват 

пълноценно местни ресурси. Единственото училище от Област Кърджали, 

на което бе предоставена възможност за среща с разследващата 

журналистка от Нова телевизия бе Езиковата гимназия. На срещата 

присъстваха  и ученици и учители, работещи по проект „Твоят час“ в 

клубовете „Език мой“, „Приятели на книгата“ и „Добродетели“. Те бяха 

впечатлени от визитката на гостенката, подготвена от младите журналисти. 

Госпожа Ивайлова благодари на учениците за поканата  и предаде 

микрофона в ръцете на младите си колеги за въпроси, свързани с 

динамичното  ѝ ежедневие. 

 В непринуден разговор тя разказа интересни факти от развитието на 

своята кариера. Тина Ивайлова започва работа като журналист в радио 

Пазарджик, където е репортер и водеща на новинарските емисии,  след 

това  работи и в Дарик радио-Пловдив като криминален и политически 

репортер. Първата  ѝ голяма награда е „Гласът на Дарик радио-2011“, 

заради многото успешни репортажи като отразяването на тежката 

катастрофа на автомагистрала „Тракия“, събитията в Катуница, делата по 

случая „Белнейски“  и други. Започва работа в предаването „На светло с 

Люба Кулезич”, в рубриката „Пропуснати новини”.  От 2014 г. 

репортерката става част от екипа на „Здравей, България”, занимавайки се с 

още много значими съдебни казуси. Тя е носител на Наградата за 

разследваща журналистика  на Фонд „Валя Крушкина“ за 2017 година. 

 

 С уважение и благодарност за всеотдайността и професионализма 

Тина Ивайлова благодари на  младите си колегии  сподели, че зад успехите 
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и наградите  се крие огромния  труд на много хора, които остават „на 

тъмно“ за широката публика. На въпроса как е избрала журналистиката за 

своя професия тя отговори с усмивка, че това важно решение е взето от нея 

още от най-ранна детска възраст. Най-голямата  ѝ ученическа любов е  

била литературата, а най-сериозни страхове е изпитвала от срещите си с 

математиката, но за успеха във всяко начинание според нея са важни 

желанието и постоянството. Именно така става възможно успешното 

съчетаване на служебните и личните ангажименти в иначе забързаното ѝ 

ежедневие.  За Тина Ивайлова професията е призвание и не от срещите с 

популярни личности, а  от сблъсъка със съдбите и историите на 

обикновените хора е запазила най-трайни спомени. Някои познанства са се 

превърнали за нея и в приятелства за цял живот. Страданието и 

несправедливостта, търсенето на истината и отговорността за 

журналистката са основна причина и повод за разследване, а 

удовлетворението от добре свършената работа е наградата за 

тържествуващата справедливост. 

 Младежите от Клуб „Публична реч“ разказаха за част от дейностите 

си в клуба –  Инициативата „Голямото четене“, срещите с  кмета на 

община Кърджали инж. Хасан Азис, с областния управител Никола Чанев 

и представители на различни държавни и културни институции. Членовете 

на Клуб „Публична реч“ се похвалиха с наградите си  от  Шестия 

национален ученически и журналистически конкурс „Григор Попов“  – 

първо място за радио предаване и трето място за интервю. 
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02.05.2018 

Заслужена награда за немските театрални таланти  

от Езиковата гимназия 

 

 За шести пореден път на национална сцена „Завесата се вдига за 

немски език” за театралните таланти от Езикова гимназия „Христо Ботев“ 

и те се завърнаха с награда  за трето място от традиционния фестивал на 

ученическите театри на немски език. Събитието се проведе в град Сливен 

от 24 до 26 април 2018г. и на сцената му ботевци за поредна година 

премериха сили с още 12 състава от елитни гимназии в страната.  

 Събитието бе организиран от Министерството на образованието, 

Посолството на Федерална република Германия, Гьоте институт – 

България и фондация Ханс Зайдел. Фестивалът за училищен театър на 

немски език се провежда за шеста поредна година и участието на немската 

трупа от Езикова гимназия „Христо Ботев“ в него вече е традиция. От 20 

представени постановки до участие в заключителния кръг тази година  

бяха избрани 12, които бяха представени на сцената на зала „Сливен”. 

 Тази година темата на фестивала бе „Генерация Z” и театралите от 

Кърджали представиха пиесата „ Chat and shop“ („Чат и шоп”) от немския 

автор Юта Репенинг, разказваща за ценностите, чувствата и изживяванията 

на днешното компютърно поколение. Snapchat, YouTube, Facebook, 

Amazon, OLX  – всичко това не са чужди думи за Генерация Z, защото 

младежите прекарват своето свободно време основно пред смартфона или 

пред компютъра. Библиотеките са заменени от търсачки като Google и 

даже, за да пазаруваш не е нужно да напуснеш дома си. Така че е съвсем 

естествено да се завързват познанства в Интернет. Но какъв е всъщност 

социалният контакт на Генерация Z? С театрални средства и игра 

талантите от Кърджали представиха това, което се случва във виртуалния 

свят и съответно това, което се случва в главите на тези, които постоянно 

висят пред компютъра или пред смартфона си. 

 В сценичната реализация на пиесата участваха: Павел Димитров и 

Мелисса Христова от 12 клас, Васил Петковски, Георги Събев, Слави 

Мандажиев от 11 клас, Любов Стойчева, Чаала Идриз, Мелиса Хайдарова,  

Антонина Моллова от 10 клас, Божидара Атанасова  и Айлин Хюсеин 

Месут Бекман от 9 клас. Всички те са участници в клуб „Театрално студио 

на немски език“, работещ по проект „Твоят час“ под ръководството на 

Радка Попгеоргиева. Самото участие във фестивала бе награда за тяхната 
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работа през годината, а сценичното пресъздаване на творбата, съчетано с 

интересна хореография,  завладяващо актьорско майсторство и отлично 

владеене на езика на Гьоте събра много овации от страна на публиката. 

Постановката впечатли журито с оригиналната интерпретация на темата и 

талантливото сценично пресъздаване на емоциите, владеещи днешните 

млади хора и то по достойнство отличи пиесата с награда за трето място. 

 Кърджалийскта публика ще има възможност да гледа постановката 

на 1 юни  по време на традиционния театрален маратон, организиран от 

Езиковата гимназия всяка година по повод патронния празник на 

училището. Тогава талантите от училището ще представят  на сцената на 

ДМТ „Димитър Димов“ 4 различни пиеси на английски, немски, френски и 

български език. Любителите на театралното изкуство са поканени да се 

насладят на играта на младите актьори от ЕГ“Христо Ботев“. 
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04.05.2018 

 

Фанфаристите на гимназията на Национален прегред в Свищов 

 

 Фанфарният оркестър при ЕГ „Христо Ботев“ участва в поведения IV 

Национален преглед на ученическите духови и фанфарни оркестри и 

мажоретни състави, който се проведе от 27 до 29 април тази година в град 

Свищов. 

 Целта на прегледа е запазване на богатите традиции на тези оркестри 

в национален мащаб и популяризиране творческата изява на учениците. 

 Националният преглед се организира на всеки две години, като в 

последните му две издания участват и фанфаристите на гимназията. В 

конкуренция с девет фанфарни оркестри от Свищов, Перник, Лом, Бургас, 

Радомир и други градове на страната кърджалийските музиканти 

дефилираха на площада на града, след което изнесоха програма с 

продължителност 20 минути.  

 Изпълненията им на маршове „Бодро напред!“, „Утро“, „Нашият 

марш“ и други и музикални изпълнения с фолклорни мотиви предизвикаха 

бурни аплодисменти от публика и състави, за което получиха грамота и 

плакет от кмета на Община Свищов. Съпътстваща изява на фанфарният 

оркестър на гимназията бе и концерт на открито в Етнографски музей на 

открито „Етър“ – Габрово, на който се радваше на овациите на 

посетителите на комплекса. За импровизираната изява музикантите на 

гимназията получиха благодарствено писмо от ръководството на 

комплекса. 

 Съставът е сформиран през месец октомври 2014 г. и работи по 

проект за развитие на извънкласните дейности „твоят час“. 

 Ръководител е Мария Митрева – старши учител по математика. В 

програмата си фанфарният оркестър включва български възрожденски 

маршове и други маршове, валсове и народни хора. Участва във всички 

празници на гимназията и шествия, организирани от общината, както и  на 

национални и общински празници. Макар и млад, оркестърът се радва на 

аплодисментите на обществеността  в град Кърджали и в страната и е горд, 

че продължава традициите на фанфарните оркестри в България. 
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04.05.2018 

Четиво за победители и песимисти 

 Дори когато става дума за езици, числата могат да бъдат много 

въздействащи. А когато иде реч за немски, те просто респектират. Смятам 

на ум и любопитството ми расте правопропорционално на свитите при 

броенето  пръсти. Не че имам 33 пръста, но толкова са поне досега 

националните изяви на  учениците, изучаващи немски език в ЕГ „Христо 

Ботев“ в  Кърджали. Не мога да си представя нито колко са били 

състезанията и олимпиадите, нито колко голяма е била вътрешната 

конкуренция преди най-добрите да тръгнат към националните подиуми. За 

да разбера как се случват нещата и най-вече как става така, че някои 

ученици просто са абонирани за челните места, си уговарям интервю. 

 Решавам да започна с дванадесетокласничката  Еда Мехмедали и не 

крия, че за първи път разговарям с лауреат на Национална олимпиада. 

Рецептата за успех била „лесна“: „5 години упорито изучаване на немски 

език, множество състезания, няколко прекрасни учители, безграничната 

подкрепа на родителите  и силна  лична мотивация… не е толкова трудно.“ 

Иначе всяко постижение и награда я радват, но най цени тези, които й 

дават възможност да разширява собствените си хоризонти и да я срещат с 

хора, не по-малко добри от нея. Който е следил развитието на Еда, веднага 

разбира, че става въпрос за предишните й победи, извели я извън 

пределите на страната. Всъщност многото награди досега не са я 

променили, „само показват какъв си“, твърди Еда. „Аз съм същият човек, 

който бях и преди, но отличията променят начина, по който останалите 

гледат на теб.“ 

 Дилара Сарач също добре познава вкуса на победата. Само през тази 

година- втора в страната на състезанието, организирано от издателство 

„Клет“ и на 0,25 от лауреатското звание. За това как се чувства на запетая 

разстояние (с толкова се наказва забравен препинателен знак) от най-

високото отличие отговор има десетокласничката Зорница Антонова. 

„Абсурдните ситуации създават спомени“- споделя с усмивка тя. Дълго ще 

си спомня как на Клет-състезанието две стотни по-малко я класират на 4. 

място в национален мащаб, въпреки че конкурентите й са с един клас по-

големи. Радват я другите  успехи- Международната олимпиада, 

организирана от Гьоте-Институт и спечелената триседмична стипендия в 

Германия на Немската служба за академичен обмен (PAD). PAD- 

стипендията е една от най престижните награди и не един десетокласник 

тайно се надява да я спечели. Затова Зорница е готова да помага с опит: 
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„Съветвам всички бъдещи участници да се вслушват в казаното от 

учителите и да обсъждат своите идеи с тях. Опитайте да се свържете с 

немци, работещи в сферата на избраната тема. Директният контакт с 

компетентни хора ви дава нови и актуални идеи и се цени високо от 

журито.“  „Необходими са много упоритост, самоувереност и страст“- 

допълва съученичката й Фатме Ибрям, спечелила също триседмична 

стипендия за пребиваване в Германия. За Фатме 10. клас е изключително 

успешен – Гьоте-олимпиада, в „Топ 10“ на Националната олимпиада, 

организирана от МОН. Не крие, че „немският е труден език, но това не 

означава, че е невъзможно да бъде научен. Важното е да не се предаваш и 

да си постоянен.“      

  Емре Емурла, преборил се за едномесечна стипендия във ФРГ, има пълно  

основание да е доволен от постигнатото.  Три кратки думи: Клет, МОН, 

PAD и три национални участия.   За конкурентите си от PAD-олимпиадата  

говори с респект: „Срещнах се с едни от най-добрите по немски в цяла 

България. Според мен спечелих с общителността, позитивизма и 

увереността си.  Не беше лесно, но добих много повече опит. Срещнах се с 

немци и видях колко добронамерени и общителни са, а това е важно за 

мен, защото искам да следвам в Германия.“ 

За момент забравям за събеседниците си и отново започвам да пресмятам: 

От 23 училища в България, обучаващи по програмата за придобиване на 

Немска  езикова диплома- DSD II, са отличени общо 20  ученици,  като 3 

стипендии са извоювани от ученици на ЕГ „Христо Ботев“.    Възхищавам 

се на глас  и не подозирам, че ме очаква още една изненада. Защото ако 

отличията можеха да се измерят като обем, най-пълна щеше да е 

кошницата на Лия Стамболиева от 11. клас. Национално участие в 

олимпиадите на МОН и Клет, победител във вътрешния кръг на „Четящите 

лисици“ и в зоналния на „Младежта дебатира“. Предстоят й националните 

финали, а защо не и сблъсък в международен мащаб. Слушам я и 

разбирам, че страстта да побеждава не е самоцел. „ Постиженията ме 

правят още по-мотивирана и самоуверена, но най-вече удовлетворена от 

труда ми. Положително въздействие имат и неуспехите. Не побеждавам 

винаги, в противен случай нямаше да усещам толкова силно нуждата от 

усъвършенстване.“ И на следващите въпроси Лия отговаря кратко и ясно. 

Подозирам, че немският език  й е повлиял. „Със сигурност има огромно 

влияние върху развитието ми като самоосъзната личност, светогледа ми и 

субективното възприемане на различни аспекти от живота и човешките 

взаимоотношения.“ 
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Последният въпрос се рови в собствените ми спомени. Какво можех аз на 

техните години? И тогава образованието беше важно, но сега доброто 

образование означава светът да е твой- без непреодолими граници и 

разстояния. Добрите училища не познават понятието „провинция“ е 

категоричната оценка и на Йорг Каснер от консултантския отдел за немски 

език към Централната служба за обучение в чужбина. „ЕГ „Христо Ботев“ 

в Кърджали е един от маяците на училищното преподаване на немски език 

в България. Много от абитуриентите започват следването си в Германия. 

Отговорни за техните успехи са активната подкрепа за обучението по 

немски отстрана на училищното ръководство и изключителният 

ангажимент на висококвалифицираните учители по немски език.“ 

  Справедливостта и уважението ми към труда на учениците, 

представяли Кърджали и ЕГ „Христо Ботев“ на национално ниво ме 

задължават да изпиша и останалите имена: Борислав  Енчев, Синем 

Юсеинчауш , Стела Ненкова и Георги Събев, минали през ситото на 

Националната олимпиада на МОН, а също и на Дениз Мустафа,  постигнал 

четвърти  резултат за страната на Международната Гьоте-олимпиада и на 

съвипускниците му  Кирил Бояджиев и Доан Шакир, на  Ачелия Ниязи, 

Селин Асенова и Антоан Русев, заели пето място в отделните нива на 

състезанието на издателство Клет и на следващите ги  Керем Халил, Есин 

Азис, Стела Ненкова, Мерджан Моллахасан, Ибрахим Яшар, Габриела 

Манкова, Стилян Йосифов и Добрина Радева. 

 Сигурна съм, че ми предстоят нови срещи и искрено си го 

пожелавам. Който мисли, че днешните млади хора „не стават“ и страната 

ни няма бъдеще, да заповяда в Кърджали, в Езикова гимназия „Христо 

Ботев“. 
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05.05.2018 

 Франкофоните от Езиковата отново на театрален фестивал   

 

 Театралното студио на френски език от Езиковата гимназия в 

Кърджали  отново се изяви на сцената на Международния театрален 

фестивал на франкофонските ученически театри, който тази година се 

проведе за пореден път в град Стара Загора в края на месец април. 

Фестивалът бе организиран от Френския институт в България, съвместно с 

Алианс Франсез и Асоциацията на преподавателите по и на френски език. 

В тазгодишното издание се представиха 13 трупи от България, Франция и 

Полша. 

 Вече 25 години френските театрали  традиционно участват във 

форума. Досега театралното студио на френски език е печелило бронзова и 

сребърна маска, а миналата година се върна с наградата на Френския 

институт в България за най-добра сценична двойка. Тази година френската 

трупа взе участие с драмата “С крака на ръба на празнотата“ от Селин Дьо 

Бо и развълнува и докосна  журито с интерпретацият на тежката тема за 

зависимостта и употребата на наркотични вещества, което представлява 

глобален проблем в днешно време. Участниците в трупата работят в 

рамките на проект „Твоят час“ под ръководството на Мила Кулова – 

старши учител по френски език и изявата на актьорите в Стара Загора бе 

представително занятие на групата. Режисьор на пиесата е Атанас 

Атанасов. След успешната изява на сцена учениците от Кърджали се 

включиха в работа в ателиета, ръководени от френско говорещи актьори на 

професионално ниво, от които научиха много за театралното изкуство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

10.05.2018 

Нови постижения на математиците лингвисти на Езиковата гимназия 

   За да се занимаваш с математическа лингвистика най-важното е да 

умееш да разсъждаваш логично. Решаването на задача по лингвистика 

изисква да се разчитат или разшифроват  текстове  на малко познати езици 

(например шумерски), с помощта на логиката и знанията за езиците като 

цяло, чрез прилагане на  математически методи, на интуиция и 

въображение. Това прави състезанията по математическа лингвистика 

толкова интересни и оспорвани. 

 Учениците от Гимназията работят в група  за подготовка на изявени 

ученици по  Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“  

с ръководител Маргарита Стамова. Кулминацията на участията им в 

състезания и олимпиади по Математическа лингвистика е класирането на 

дванадесетокласничката  Дилара Сарач  от 12 клас в ЕГ „Христо Ботев” за 

участие в Националната олимпиада, където за втора година тя показа 

знания, умения и аналитично мислене. Олимпиадата се проведе от 27 до 29  

април  2018г. в град Бургас,  присъстваха 107 ученици от цяла България от 

възрастова група VIII-XII клас.  Участниците се състезават в два кръга – 

индивидуално и отборно. В индивидуалното състезание те решават тема от 

три задачи. Във втория кръг според указанията на журито, определено от 

Националната комисия, се съставят отбори от по 3 или 4 души, които 

работят съвместно върху една тема. 

 Успехът на Дилара мотивира нейните съученици да  продължават да 

се занимават с математическа лингвистика,  да участват в състезания и 

олимпиади и да повярват, че когато решаването на задачи доставя 

удоволствие, тогава идват и успехите. 
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10.05.2018 

Езиковата гимназия е в ръцете на учениците 

 

 За поредна година 9. май – Денят на Европа в ЕГ „Христо Ботев, гр. 

Кърджали бе отбелязан като Ден на ученическото самоуправление. 

Инициативните ученици заеха местата на училищното ръководство, 

педагогическия, административния  и помощния персонал.  За заемане на 

длъжностите учениците подадоха молби до Директора на гимназията. Бе 

изготвен списък на учениците, които изявиха желание да се включат в 

Деня на ученическото самоуправление. 

 Всяка една длъжност – учител, педагогически съветник, психолог, 

секретар, библиотекар, медицинско лице и охрана бе изпълнявана от 

ученици от Езиковата гимназия. За ден директор бе председателят на 

Ученическия парламент Мартин Каралчев от  10 клас, а заместник-

директори по учебна дейност бяха: Александрина Асенова, Моника 

Николова от 10 клас, Дуйгу Ибрам от 9 клас, а заместник-директори по 

административна дейност бяха Валентина Ананиева от 9 клас, Любов 

Стойчева от 10 клас и Марин Нинов от 11 клас.B 

 След размяната започнаха учебните занятия, в които учителите 

застанаха на ученическата скамейка, припомняйки си своите ученически 

години. В рамките на инициативата учениците организираха учебния 

процес и  решаваха проблеми, свързани с учебно-възпитателните и 

административни дейности в училището. Те имаха възможността да 

реализират различни и интересни учебни часове и да се развиват в област 

по свой избор. 

 Мартин Каралчев съобщи за предстоящата инициатива на 

Ученическия парламент при ЕГ „Христо Ботев“  –  благотворителна 

церемония по награждаване „Личност на годината“, която ще се проведе 

на 17. май 2018г. от 19:00 в Story Club. 

Денят на ученическото самоуправление бе изпълнен с отговорности, 

предизвикателства, урочна и извънкласна дейност. Учениците показаха 

своите лидерски качества, организаторски умения, умения за работа в 

екип, активност, контрол, самоконтрол и съвестно изпълнение на 

задълженията.  

 



111 
 

11.05.2018 

Благодарствено писмо 
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11.05.2018 

За магията, наречена музика и музиката, която омагьосва 

 

 

 



113 
 

12.05.2018 

Ботевци се включиха в инициативата на МОН „Розите на България“ 

 

Езикова гимназия„Христо Ботев“, гр. Кърджали се включи в инициативата 

„Розите на България“, организирана от Министерството на образованието 

и науката, съвместно с българските общности зад граница. Тя е посветена 

на 11.май – Ден на Светите братя Кирил и Методий. 

Ученици от 8 до 11 клас, облечени в български народни носии и учители 

от гимназията извиха българско хоро в двора на училището по музика 

„Празнична сюита“, изпълнена от оркестъра за народна музика на 

Българското национално радио, хор на Фолклорен ансамбъл „Тракия“ и 

хор „Космически гласове“. 

Хорото бе водено от ученик, носещ българското знаме. По този начин 

ботевци показаха своя патриотичен дух и съпричастност към тази 

прекрасна българска инициатива. 
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17.05.2018 

БНР предава за иновативната седмица в ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали 

– Ученикът Христо Момчев от Езиковата гимназия в Кърджали: 

Модерното училище провокира мисленето 

Разговор с Христо Момчев, ученик от 11 клас на Езиковата гимназия в 

Кърджали/ цялата публикация и интервю – вижте и чуйте тук! / 

Ученици от Езиковата гимназия „Христо Ботев“ в Кърджали влязоха в 

открита конкуренция със свои екологични инициативи в рамките на 

глобалния проект за Иновативно училище.Така, за една седмица през май, 

те имат възможността да докажат, че знанията не са самоцел и че 

намирането на интелигентни решения на реални житейски проблеми е по-

важно от отличните оценки в бележниците им. 

В рамките на проектната седмица под лупа бе разгледана темата 

„Природата – дом“. Ученици и учители имат свободата да проявят своите 

силни страни в творческа среда, без да бъдат ограничени от учебното 

съдържание. 

За участието си в проекта разказва Христо Момчев, който написа музиката 

и текста на песента „Природата – това сме аз и ти“. Вокалисти в песента са 

съучениците му Туче Бекир и Микаела Чаушева. Младият човек 

разсъждава и на тема какво е за него иновативното училище и защо 

компютрите и технологиите не са пътят към училището на съвремието. 

Чуйте разговора с младежите Христо Момчев и Микаела Чаушева. 
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17.05.2018 

БНР предава за иновативната седмица в ЕГ „Христо Ботев“, гр. 

Кърджали – Три випуска на Езиковата гимназия „Христо Ботев“ – 

Кърджали в състезание с екологични проекти 

 

 Общо 21 паралелки от 9, 10 и 11 клас на Езикова гимназия „Христо 

Ботев“ в Кърджали създадоха творчески лаборатории по темата 

„Природата – дом“. Те работят по  идеи, свързани с обществени проблеми. 

Така доказват, че могат да търсят, както и да намират информация по 

значими теми, да я анализират, обобщават и да предлагат решения. 

 По наша покана в Радио Кърджали ни гостуваха ученици от 10 клас. 

Наши гости бяха Алейна Расим, Ева – Мария Черешева, Дуйгу Хасан, 

Борис Матеев и Антония Борисова, техен класен ръководител.  

Красимир Ангелов разговаря с тях. 
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18.05.2018 

Още за иновативната седмица в ЕГ“Христо Ботев“, гр.Кърджали – 

публикация във вестник „Арда нюз“ 

Ученици изработиха и поставиха 4 хранилки за бездомни животни 

Ученици от езикова гимназия „Христо Ботев“ в Кърджали изработиха и 

поставиха на различни места в града 4 хранилки за бездомни животни. 

Идеята заимствали от Никола Стоев. Той е човекът поставил първи 

автоматизирана хранилка за бездомни животни. 

Учениците разговаряли с компетентни по темата хора, набавили нужните 

материали и сами сглобили и поставили хранилките, които заредили със 

закупена с техни средства храна. Хранилките са 4, две от тях са поставени 

в парк „Простор“, а другите две – в парк „Горубсо“. 

Инициативата на учениците е в рамките на кампания, с която доказват, че 

„Христо Ботев“ е иновативно училище. Целта е да се докаже, че знанията 

не са самоцел и намирането на интелигентни решения на реални житейски 

проблеми е по-важно от отличните оценки в бележниците. Кампанията 

преминава под мотото „Не учим за училище, учим за живота“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

20.05.2018 

Ботева клетва със 17-годишна традиция 

 

 Знаменосец, гвардейци, момичета и момчета в ученически униформи 

изпълват площада в центъра на град Калофер. Майското слънце леко се 

двоуми дали да се усмихне зад рехавите облаци или да поплаче скрито. 

Отронват се няколко срамежливи небесни сълзи, за да поръсят венеца, 

поднесен в знак на признателност от възпитаниците на Езиковата гимназия 

„Христо Ботев“ и току след миг първите майски лъчи галят лицата на 170 

момичета и момчета, дошли в Калофер, за да се врекат във вярност и да 

заявят своята принадлежност към гимназията. Сериозни са, вглъбени в 

думите, които трябва да изрекат в знак на признателност и преклонение 

пред Ботев. 

 Някои ще се запитат : Кому е необходимо подобно стълпотворение? 

Имат ли нужда младежите да коленичат пред паметника и да рецитират 

стихове за чест, достойнство и непримиримост с неправдата? Трябва ли им 

на младежите патриотично възпитание  и родолюбие след като вече 

 единадесет години сме европейци? 

Странно е, но като гледа човек колко сърцато е приета тази идея, 

превърнала се в традиция, си дава сметка, че в последните години гладът 

за родолюбие е факт, а за тези ученици този ден от месец май е важен и 

специален. Тук те са различни, по-отговорни, по-мъдри. Повикали са на 

разпит националната си памет и патриотизъм. 

  Всяка година те провеждат своя открит урок по родолюбие и 

припомнят на всички нас, че е имало едно време един народ-мъченик, 

който издишал, разпънат на робския кръст и оцелявал единствено, защото 

съзирал сянката на разпятието си, която му доказвала, че още е жив… 

Припомнят ни, че има хора неподвластни на смъртта, за които свободата е 

всичко. Хора, които чертаят бъдещето, носейки не кръст, а сабя и 

револвер, готови да поведат чета от двеста момчета и да извървят своя път 

към безсмъртието.   

 Те знаят, че Христо Ботев  е  този, който презира смъртта и доказва 

на всички ни, че животът може да бъде вечен в паметта с думите: 

Тоз, който падне в бой за свобода,- 

той не умира -него жалеят 
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земя и небе, звяр и природа, 

и певци песни за него пеят… 

 

 Поднасяйки венец те са смирени пред величието на Ботевата 

саможертва.     В минута мълчание и на колене  отдават своята почит към 

подвига на Христо Ботев и загиналите за свободата на България! Призивът 

им отеква в полите на Балкана и  се чува надалеко: Нека пазим жив 

Ботевия дух! 

 Така учениците от випуск осми клас на Езиковата гимназия „Христо 

Ботев” град Кърджали – полагат  клетва за вярност към  великият, 

недостижимият Ботев. Те обещават да запазят възвишените му идеали в 

името на свободата, демокрацията и бъдещето на България. 

 Следва най-вълнуващият момент – целуването на училищното знаме. 
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20.05.2018 

Ботевци избраха „Личност на годината – 2018“ 

Събитието имаше  благотворителна кауза. 

Учениците и учителите от ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали за 

поредна година избраха „Личност на годината“. 

  

 Учениците се състезаваха в следните категории: „Интелект на 

годината“, „Талант на годината“, „Спортист на годината“ и „Социално 

ангажирана личност на годината“. За най-младите от 8-ми клас и за Випуск 

2018 имаше специални категории:– „Най-голям брой отлични оценки“ и 

„Цялостен принос“. Сред номинираните бяха десетки ученици, доказали се 

в различни научни и състезателни формати, допринесли за издигане 

престижа на гимназията. Призьорите бяха определени чрез гласуване от 

страна на учители и ученици. Инициативата се проведе със съдействието 

на директора на гимназията – госпожа Йорданка Чавдарова. 

 Церемонията по награждаването се проведе на  17.05.2018г.  в „Story 

nightclub”. Учениците от Ученическия парламент при ЕГ „Христо Ботев“, 

които са организаторите на събитието, се погрижиха и за украсата на 

залата, в която доминираха черният, златистият и червеният цвят. 

Присъстваха ръководството на училището, учители и ученици. 

 Осмокласничката с най-голям брой отлични оценки в чуждоезиков 

профил английски език е Габриела Асенова Алтунова от 8А1. В 

чуждоезиков профил немски език най-голям брой отлични оценки е 

натрупал ученикът Борислав Веселинов Енчев от 8Н1. Победителка в 

чуждоезиков профил френски език е ученичката Еда Емин Халибрям – 8Ф. 

Малките „таралежчета“ получиха грамоти. 

 За „Интелект на годината“ бе избран Георги Събев от 11Н1. 

 Най-много гласове в категория „Талант на годината“ спечели Слави 

Мандажиев от 11Н1. 

 Победителка в категория „Спортист на годината“ е Мелисса 

Христова от 12Н2. 

 За „Социално ангажирана личност“ бе избран Христо Момчев от 

11А3. 

 С  титлата „Цялостен принос“ бе удостоен Стефан Михалев от 12Н3. 
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Госпожа Чавдарова връчи „Оскарите“ на спечелилите в отделните 

категории. Вечерта премина с изпълненията на Микаела Чаушева, Тугче 

Бекир, Еврим Юзеир, Слави Мандажиев и с музикалното шоу на диджея, с 

много танци, настроение и положителни емоции. 
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22.05.2018 

Резултати от класирането на представените проекти по време на 

Иновативната седмица в ЕГ „Христо Ботев“, град Кърджали 
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23.05.2018 

Покана за тържествено изпращане на Випуск 2018 – ЕГ“Христо Ботев“ 

Ръководството на ЕГ „Христо Ботев“,  

кани родители, ученици и граждани 

на 24 май, от 9:00 часа, в двора на гимназията, 

където ще се състои тържеството 

по случай завършването на Випуск 2018 ! 
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25.05.2018 

24 май – Поздравителен адрес – РУО Кърджали 
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25.05.2018 

24 май – Поздравителен адрес – Кмет на община Кърджали 
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25.05.2018 

Випуск 2018 се закле: „ЗАВИНАГИ БОТЕВЦИ!“ 

57 абитуриенти с награди за изключителни постижения в областта на 

науката и изкуството. Езикова гимназия „Христо Ботев“ празнува Деня на 

славянската писменост и култура – 24. май 

Още отрано в деня на най-българския празник дворът на Езикова гимназия 

„Христо Ботев“ се изпълни с  ученици, учители, родители, глъчка, цветя и 

усмивки. Абитуриентите от випуск 2018 за последен път излязоха от  

гимназията, за да поемат своя път към университетите в страната и 

чужбина и да покоряват своите лични и професионални върхове. 

Зазвучаха думи на благодарност, радост, равносметка, сълзи изпълниха 

очите на  гости, родители, учители  и ученици. Директорът на ЕГ „Христо 

Ботев“ госпожа Йорданка Чавдарова поздрави абитуриентите със 

завършването и с празника на духовността – 24. май и им пожела да бъдат 

борбени и отговорни, да пазят жив Ботевия дух и прекрасните спомени от 

Гимназията. „Където и да отидете, вие ще успявате. Бъдете устремени. Ние 

сме ви дали криле, а вие трябва да полетите и да превземете света.“ С думи 

на благодарност за неуморния труд, професионализъм и творчески устрем 

тя се обърна  и към учителите, защото няма успех без подкрепата и 

професионализма на хората, прокарващи браздите на познанието. 

Госпожа Снежа Калитвенцова старши експерт от Регионалното управление 

по образование прочете поздравителен адрес от Министъра на 

образованието и науката Красимир Вълчев. Тя обяви и носителя на 

наградата Неофит Рилски, която се дава за изключително високи 

постижения в областта на образованието – Нигяр Наим – учител по немски 

език.   Сабина Сюлюкчиева – председател на обществения съвет на 

Гимназията и главен секретар на областна администрация, прочете 

поздравителен адрес от името на областния управител Никола Чанев и 

пожела на всички ученици дръзновение и упоритост в овладяване на 

познанието. Кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис лично 

приветства учителите и учениците на Езиковата гимназия  „Христо Ботев“ 

за празника на славянската азбука и българската просвета и култура и 

заяви, че всеки учител трябва да се гордее с плодовете на своя труд. На 

абитуриентите той пожела да бъдат  всеотдайни, амбициозни и да 

допринасят за изграждането на един по-добър свят. Думи на благодарност 

и признателност прозвучаха и от родителите на дванайсетокласниците. 
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Дойде ред  и за награждаване на випуск 2018. Директорът на гимназията 

госпожа Чавдарова обяви решение на Педагогическия съвет на училището 

и  връчи две парични награди за патриотизъм и родолюбие – стипендия, 

учредена от името на проф. Иван Гавраилов. Абитуриентите Виктор 

Костадинов и Петя Кръстева получиха по петстотин лева и 

аплодисментите на публиката.  За поредна година шест парични награди 

бяха връчени на абитуриенти – лауреати на национални олимпиади и 

състезания от фирма „Халойла-България“, а ръководството на гимназията 

награди със статуетка и грамота общо 57 зрелостници за цялостен принос 

за издигане престижа на гимназията.   На прощаване те поставиха ново 

начало  – да запалят и предават символично на своите следовници огъня на 

познанието. Водещият Стефан Михалев предаде факела на познанието на 

Георги Събев, който от името на единайсетокласниците обеща че с гордост 

ще продължават достойно по пътя на успеха. Актьорите от випуск 2018 

намигнаха шеговито на публиката, а след това приканиха съучениците си 

да изрекат клетвените думи: ЗАВИНАГИ БОТЕВЦИ! 

По-късно на общоградското тържество кметът на община Кърджали 

награди изявени ученици  от всички училища в града в различни 

възрастови групи. И тук бяха отличени най-успешните за настоящата 

учебна година ботевци. Осмокласникът Борислав Веселинов Енчев и 

единайсетокласничката Лия Делчева Стамболиева получиха награди за 

многобройните изяви през годината, в които са защитавали не само честта 

на своето училище, а и са представяли град Кърджали. След изброяване на 

редица награди, постижения и отличия  абитуриентката Еда Гюркан 

Мехмедали  получи „Стипендия Кърджали“ за 2018 г., а отличието на 

Ротари клуб – Кърджали бе връчено на Стефан Михайлов Михалев. 
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02.06.2018 

Ботевци почетоха на колене паметта на своя патрон 

Когато се ражда поет, 

небето разтваря 

вратата си стара 

и Бог коленичи на прага смирено – 

защото се ражда нова Вселена 

когато се ражда поет. 

  

        В 9.00 часа на 01. юни, в двора на Езикова гимназия „Христо Ботев“, 

фанфарна музика, гвардейци и знаменосци сложиха началото на 

тържественото честване на подвига на Христо Ботев и загиналите за 

свободата на България. Пред гранитния паметник на великия поет и 

революционер се събраха ученици и учители, за да засвидетелстват своето 

уважение към делото на героя, който посвещава цялото свое съществуване, 

своята младост, своята сила и своята смърт в името на идеала, в името на 

майка България! Неговите потомци днес показаха, че не са забравили 

саможертвата му. Поднесоха венец пред неговия монумент и в минута 

мълчание почетоха делото и саможертвата му. 

         Осмокласници бяха подготвили рецитал, в който звучаха пламенните 

слова на героя, както и поезия за него. Думите им развълнуваха всички и 

сякаш разпалиха още по-силно чувството на патриотизъм сред 

присъстващите. 

 Бяха прочетени и творбите на  наградените в националния конкурс „ 

Живеем в земята на Ботев“ – Никол Славова от 8.клас с първо място за есе 

и Теодора Вълчева  от  9. клас с второ място за стихотворение. Техните 

думи доказаха, че младите хора днес носят в себе си вяра, любов и 

преклонение пред Отечеството, а творбите им са израз на признателност за 

несломимия ботевски дух. 
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02.06.2018 

Театрален спектакъл в чест на патронния празник на Езикова гимназия 

„Христо Ботев” 

За поредна  година  на сцената на ТМЦ в  град Кърджали, пповод 

патронния празник на своето училище талантливите  възпитаници на 

Езикова гимназия „Христо Ботев“  се изявиха в традиционен театрален 

маратон. Зрителите, препълнили  залата, отново се  насладиха на 

изпълненията на театралите и  се увериха в силата на изкуството да 

въздейства върху тези, които имат желание и възможност да заздравят 

връзката му с тях, помагайки им да понесат по-леко трудните моменти и 

изненадите, които животът поднася. 

Събитието бе представителна изява на клубове по интереси  по проект 

„Твоят час“: Театрално студио на немски език с ръководител Радка 

Попгеоргиева; Театрално студио на английски език с ръководител Таня 

Маровска; Театрално студио на френски език с ръководител  Мила Кулова; 

Театрално студио -1 с ръководител Калина Ирикева и Театрално студио -2  

с ръководител Атанас Атанасов. По рано през настоящата учебна година 

петте театрални състава на гимназията взеха участие в престижни 

театрални фестивали в град Сливен, Стара Загора, Нова Загора и 

увеличиха фонда с поредните отличия и награди  от тях. 

За шести път младите талантливи ботевци се представиха на театралния 

фестивал „Завесата се вдига за немски език“, организиран от Гьоте 

институт-България, МОН и фондация Ханс Зайдел, където спечелиха 

призовото трето място в оспорвана конкуренция с още 12 състава от 

елитни гимназии в страната.  Публиката  се наслади на пиесата „Chat und 

shop“ /„Чат и шоп“/ на Юта Репенинг. В нея немските театрали с 

иновативни средства, умела актьорска игра и отлично владеене на немски 

 

език представиха какво се случва във виртуалния свят и в главата на тези, 

които прекарват своето време  пред компютъра или пред смартфона. 

         На въпросите, свързани с цената на славата, с това, дали са щастливи 

популярните в училище и доволни ли са от живота, който водят се заеха да 

отговорят участниците в пиесата на английски език  „Цената на славата“ . 

С постановката английската трупа получи наградата за цялостно 

представяне на  фестивала за авторска драматургия на английски език, а с 

представянето си пред родна публика събра множество аплодисмент . 
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         Завесата се вдигна на кърджалийска сцена и за театралното студио на 

френски език. Франкофоните участваха в Международния ученически 

фестивал за френски театър в Стара Загора и заслужено се превърнаха в 

любимци на публиката.  В пиесата „С крака в празното пространство“ на 

Селин дьо Бо те представиха  и пред своите съученици живота на група 

младежи,  живеещи в свой паралелен свят, различен от действителния. 

Талантливите ученици  от Театрално студио -1 и  Театрално студио -2 

представиха пиесата „Представлението на „Хамлет“ в село Долно Туткаво“  

от Иво Брешан.  На събрание на местния народен фронт в село Долно 

Туткаво се приема решението да бъде поставена пиесата „Хамлет“ от У. 

Шекспир. Даскалът има за задача да преправи Шекспировия текст на прост 

разбираем език. С много хумор и талантлива актьорска игра пред 

публиката оживя сблъсъкът на два свята, на различни интелекти и  на 

различни културни  ценности.  Младите актьори очаровали с талантливата 

си игра   новозагорската публика на театралния фестивал „Арлекин“ в 

Нова Загора, в деня на патронния празник на Гимназията завладяха и  

кърджалийската публика и бяха изпратени с  бурни овации и 

аплодисменти. 

Отбелязвайки деня на своя патрон, ботевци за пореден път показаха, че   

магията на театралното чудо ще продължи  да завладява всички  в бъдеще, 

защото има силата да пречиства и да ни прави по- добри. 
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02.06.2018 

За патронния празник на Езикова гимназия „Христо Ботев“ отново 

тържество на ума, таланта и успеха 

В навечерието на 2 юни, Денят на Ботев и на загиналите за свободата на 

България, Езикова гимназия „Христо Ботев“ почете своя патрон и 

представи своя звезден отбор от 150 ученици, завоювали призови места в 

национални и международни олимпиади, състезания и конкурси. Всяка 

година на този ден училището с гордост и вяра манифестира своите 

постижения! Защото учениците на Гимназията винаги се стремят към 

своите върхове и са уверени, че могат да направят нещо значимо! Те са 

верни на времето, в което живеят и знаят, че са тези, които го творят. За 

тях ботевец значи сила, знание, дух и оптимизъм! 

Празникът на едно училище винаги се превръща в празник на много хора, 

на цели семейства, дори на цял един град. Но когато е свързан с високите 

постижения на възпитаниците му, този ден има особена емоционална 

стойност, защото носи със себе си удовлетворение и надежди. 

Благодарение на родителската подкрепа, труда и усърдието на 

преподавателите и желанието на учениците да се развиват, златният фонд 

от успехи на Езиковата гимназия тази учебна година се обогати с над 150 

отличия! Лентите  „Изявен ученик“ на гърдите на отличените бе наградата 

за благодарност от страна на училището към всички допринесли за 

издигане на неговия престиж. 

С благодарствени думи към голямото и сплотено семейство на Гимназията 

– ученици, родители и учители, се обърна директорът на училището г-жа 

Йорданка Чавдарова, която винаги подкрепя и насърчава всяка добра идея 

и всяка изява на нашите ученици. Тя сподели гордостта си от 

постиженията им в различните области на знанието и на изкуствата, които 

са плод на общите усилия, на ползотворната връзка между училището и 

семейството. „Нашето училище е вгледано в бъдещето! То дава простор на 

знанието и с деликатност и професионализъм създава едно ново поколение 

с нешаблонно и истински новаторско мислене“. 

 

 

 

 



131 
 

 

11.06.2018 

 

Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ – 

благодарствена грамота 
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12.06.2018 

Ботевци първи ще пътуват за Страсбург по програмата „Евроскола” 

На 09 юни се проведе регионално състезание „Евроскола” за областите 

Смолян и Кърджали. В регионалното състезание участваха 11 отбора  от 

различни населени места. Отбор от петима участници и един ръководител 

представи ЕГ „Христо Ботев” и спечели квота за участие в програмата 

„Евроскола“ . Участието в нея има за цел най-младите европейци да 

опознаят Европейския парламент, да се включат чрез симулирани 

заседания в работата му и дори да гласуват неговите резолюции. Чрез нея 

ученици от училища във всички страни членки на ЕС прекарват един ден в 

Европейския парламент в Страсбург, където участват в симулация на 

неговата работа, разискват и разиграват гласуване по въпроси от интерес за 

Европейския съюз в рамките на „Младежкия европейски парламент“. 

24 възпитаници на  ЕГ „Христо Ботев”  ще заминат за Франция през 

октомври, за да посетят сградата на Парламента и да заемат местата на 

истинските евродепутати в залата. В продължение на ден младите 

европейци от Кърджали ще участват в заседанията на различни работни 

групи и комисии, за да добият реална представа за работата на 

институцията, както и за процедурите, чрез които се гради бъдещето на 

обединена Европа. 

 

Отборът на  ЕГ „Христо Ботев”–  Лия Стамболиева,  Теодора Йосифова,  

Иван-Асен Крачунов,  Станимир Терзиев и  Станислав Узунов, с 

ръководител Марина Димова  изтегли една от най-трудните теми от 

конспекта – „Бъдещето на ЕС и мястото на България 11 години след 

присъединяването“. Учениците трябваше да отговарят на въпроси, 

свързани с  основните предизвикателства пред ЕС през последните години.  

Те аргументираха и защитиха личната си позиция по темата и разказаха  

какво донесе членството в ЕС на България и как виждат   бъдещето на 

Съюза, от който страната ни е част вече 11 години? 

Доброто владеене на един от трите работни европейски езика – английски, 

френски или немски – бе едно от главните условия за участие  в 

състезанието. Единствено Ботевци успяха да се справят  блестящо с 

резюме, представено на английски и немски език, което бе и определящо 

името на Гимназията да бе обявено първо като победител. 
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14.06.2018 

Лия от ЕГ „Христо Ботев” ще представи България в „ Младежта дeбaтира 

на немски език“ в Братислава 

В края на май в град София се проведе  Националния финален кръг на 

състезанието „Международни младежки дебати на немски език” – „Jugend 

debattiert“. Събитието се проведе в залата на Търговско-промишлената 

палата в София и на него присъстваха представители от немското 

посолство,  учители и ученици от участващите в проекта 18 училища. 

Състезанието се провежда от години  в Централна и Източна Европа и е 

проект на Гьоте-институт, Фондация „Спомен, отговорност и бъдеще“, 

Общополезна фондация Херти и Централата за училищно дело в чужбина. 

Участието на ученици в него цели развитието и разпространението на 

дебата като средство за демократичен диалог и насърчава активното 

многоезичие в Европа. Общо около 2.500 ученици от 150 училища  в 

дванадесет страни в Централна и Източна Европа участват в проекта. Тази 

година училища от България се включиха за първи път в надпреварата. 

 

ЕГ „Христо Ботев” – гр. Кърджали бе представена от победителката в 

регионалния кръг Лия Стамболиева. По време на 24-минутния финален 

дебат, протекъл изцяло на немски език,  четиримата най-добри  участници, 

класирани след проведени в страната регионални етапи,  дебатираха по 

въпроса: „Трябва ли екстремистките партии в България да бъдат забранени 

от закона?“. Лия демонстрира впечатляващи   умения за аргументиране   и 

убедителност, с което заслужено получи правото да представлява България 

на международния финал в Братислава през есента. 

Единадесетокласничката  с отлична езикова подготовка и задълбочени 

познания по  обществени въпроси  победи връстниците си от елитни 

столични училища – 91 Немска езикова гимназия и Частно училище „Ерих 

Кестнер”. Екипно в подготовката на ученичката се включиха 

преподавателя по немски език Нигяр Наим и ръководителя на клуб 

„Дебати” Марина Димова. 
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15.06.2018 

Почетен плакет, признание и овации за Езикова гимназия „Христо 

Ботев“ от гражданите на Калофер 

На 12 и 13 юни в град Калофер се проведе Национален ученически събор, 

посветен на 170-годишнина от рождението на Христо Ботев. В него 

участваха основни и средни училища, носещи името на великия поет-

революционер. Участието на Първи ученически гвардейски отряд и 

Фанфарния оркестър на  кърджалийската Езиковата Гимназия бе особено 

впечатляващо и вдъхновяващо. В залата на НЧ „Христо Ботев“ 

представители на всички училища представиха мултимедийни 

презентации на тема „Моето училище – горд наследник на Христо Ботев“. 

На последния слайд от презентацията учениците бяха написали своето 

послание, свързано с личността на Христо Ботев и паметта за него у 

младите хора. С тези послания младежите поставиха началото на 

създаването на Юбилейна книга. 

Силно впечатление направи представянето на възпитаника на ЕГ „Христо 

Ботев“ Стилиян Йосифов от 9. клас. Той се обърна към гостите с думите: 

„За мен е чест да представя живите емблеми на Гимназията ни – 

гвардейският отряд и фанфарният оркестър и да разкажа как в нашето 

училище се възпитава родолюбие и почит към Ботевата саможертва. 

Калоферци ни познават, защото ние сме единственото училище в страната, 

което ежегодно посещава Националния музей „Христо Ботев“ и 

мемориалния комплекс, за да могат всички новопостъпили гимназисти  да 

положат Ботева клетва за вярност.“ 

След подготвения от домакините рецитал на Ботеви стихове, официалните 

лица поздравиха участниците с думите: „Жив е Ботевият дух, защото тук 

са вашите послания. Преоткривайте Ботев, споделяйте  и 

разпространявайте знанията за неговия живот и дело.“ 

На градския площад Първи ученически гвардейски отряд се представи 

пред жителите на Калофер. Пламенните танци, оригиналната хореография 

с трибагреници и саби, предизвикаха  присъстващите бурни аплодисменти 

от страна на присъстващите. Също толкова въодушено бяха приветствани 

и изпълненията на фанфарния оркестър към гимназията. Като 

доказателство за уважение и признателност към труда на двата състава,  

домакините връчиха на госпожа Йорданка Чавдарова, директор на ЕГ 

„Христо Ботев“ Кърджали, юбилеен плакет за поддържането на 

родолюбивия дух у младите хора. 
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15.06.2018 

Информация за приемане на ученици след 7 клас за учебната 

2018/2019 година 

Предоставяме Ви информация за кандидатстването на учениците 

след завършено основно образование в VІІ клас за учебната 2018/2019 

година /съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. – Раздел III, Заповед № РД 

09-628 от 29.03.2018 г. на министъра на образованието и науката, 

Приложение №1 за организация на дейностите по приемане на ученици в 

VIII клас по държавен план – прием за учебната 2018/2019 година и 

Заповед № РД 09-4135 от 29.08.2017 г. на министъра на образованието и 

науката/ като насочваме вниманието Ви върху някои основни моменти от 

кампанията. С влизането в сила на Закона за предучилищно и училищно 

образование и наредбите към него се промени начинът на завършване на 

основно образование и приемът в училищата за средно образование. През 

учебната 2017/2018 г. учениците в VІІ клас завършват основно 

образование със свидетелство за основно образование с годишните оценки 

от предметите, изучавани в VІІ клас. Всички ученици, завършили основно 

образование след седми клас, трябва да кандидатстват за приемане в осми 

клас съгласно обявените професионални или профилирани паралелки по 

държавен план – прием за учебната 2018/2019 година. 1. Приемните изпити 

по български език и литература и по математика са съответно на 

21.05.2018 г. и на 23.05.2018 г. Те се провеждат в училището, където се 

обучава ученикът в VII клас. Приемните изпити за проверка на 

способностите ще се проведат в СУ „Владимир Димитров – Майстора”- 

град Кърджали, на 01.06.2018 г. по изобразително изкуство, на 04.06.2018 

г. по музика. Заявления за полагане на изпити за проверка на 

способностите по изобразително изкуство и музика без такса се подават 

от14 май до 18 май 2018г. в училището, където се обучава ученикът в VII 

клас. 2. Информация за полагане на приемните изпити се получава в 

училището до 18.05.2018 г. 3. От информационните кътове в училището 

можете да се запознаете с цялата информация относно датите, условията и 

изискванията при провеждането на изпитите и приемането на ученици след 

седми клас по обявения план-прием. 4. Резултатите от тестове по БЕЛ и по 

математика ще бъдат обявени до 06.06.2018 г., а по изобразително 

изкуство и музика до 11.06.2018 г. на сайта на МОН, на РУО и в 

училището, в което се обучава ученикът. Учениците от 7. клас могат да се 

запознаят с писмената си работа в присъствието на родител в РУО - 

Кърджали: по БЕЛ и математика на 7 юни и по изобразително изкуство на 

12 юни от 10 -12 ч. и от 14 -16 ч. 5. Служебна бележка с оценките от 
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приемните изпити и Свидетелство за завършено основно образование се 

получават от училището, в което се обучава ученикът до 20 юни 2018 г. 

Заявление за участие в първи етап на класиране се подава онлайн или в ОУ 

„Св. Климент Охридски” – град Кърджали, и в училищата - гнезда по 

общини в срок от 20.06.2018 г. до 26.06.2018 г. Начинът на кандидатстване 

и приемане е за всички ученици. Учениците подават заявления до РУО с 

подредени по ред желания за паралелки, обявени съгласно план-приема. 

Няма ограничения на броя желания, които може да посочват. Попълването 

на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо и добре 

обмислено. Подредбата по профили, професии и специалности трябва да се 

осъществи от най-желаните низходящо към по-малко желаните паралелки. 

Обявяването на списъците с класираните на първи етап е до 03.07.2018 

г.Внимание! При кандидатстване за професионална паралелка се представя 

и медицинска бележка от личния лекар. Начин на образуване на бала и 

влияние на резултатите от изпитите за национално външно оценяване:  

балът се образува с точки, а не с оценки; в бала участват 6 елемента – 4 

елемента от изпитите по БЕЛ и математика и от проверка на способностите 

(до 400 точки), от оценки от свидетелството / или от резултатите, получени 

от олимпиади превърнати в точки (до общо 100 точки). Този начин на 

образуване на бал бе използван и досега при приема след VІІ клас, но се 

сумираха оценки, а не точки.  ученикът образува своя бал с точките, които 

е постигнал на изпитите, дори и те да са много малко или да са 0. Няма да 

има превръщане на малкия брой точки в двойки и така няма да се пречи на 

възможността учениците да продължат образованието си. Учениците обаче 

с малък брой точки на изпитите няма да имат големи възможности да 

избират и ще бъдат приети там, където има свободни места и няма други 

кандидати с по-висок бал.  Приемащите училища от област Кърджали са 

определили бала по два начина: (1) избират двата предмета от 

свидетелството, които при шестици носят по 50 точки – общо 100; (2) 

избират дали точките от изпитите се удвояват и по двата предмета 

(Български език и литература и Математика), или да дадат предимство на 

единия изпит, като точките се утроят, а от другия изпит се вземат предвид 

единично точките.  При такова утрояване ученик може да получи по-

благоприятен бал, когато утроеният резултат е силен, а на другия изпит 

има по-нисък брой точки, но те вече не оказват такова силно влияние 

върху общия бал.  Важно е да се знае, че ученик може да образува бал с 0 

точки от изпитите когато не се е явил на един или и на двата изпита или е 

получил 0 точки, но не може да участва в трите класирания, ако има 

незавършено основно образование – ако има двойки по балообразуващите 

или други предмети. В такива случаи ученикът ще може да кандидатства 
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след като си вземе поправителните изпити, но само за останалите свободни 

места. 7. Записване на приетите ученици на първи етап или тези, които не 

са удовлетворени от класирането си на първи етап, могат да подадат в 

училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап от 

класирането (04.07.2018 г. - 06.07.2018 г.). Желанията не се пренареждат и 

кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако 

няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото 

си от първия етап на класирането. Резултатите от втори етап се обявяват до 

12.07.2018 г. Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание, или 

остава по приетото следва да се запише в училището, където е приет 

(13.07.2018 г. 17.07.2018г.) За неуспелите да се класират и 

неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици 

съществува възможност за участие в трети етап на класирането (от 

20.07.2018 г. до 24.07.2018 г.). За целта следва да се подаде ново заявление 

онлайн или в ОУ „ Св. Климент Охридски” – град Кърджали, и в 

училищата - гнезда по общини. Желанията могат да се подредят отново 

съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на 

кандидата.Записване на приетите на трети етап (от 27.07.2018 г. до 

30.07.2018 г.). След обявяване на резултатите от третия етап на 

класирането и останалите свободни места следва попълване на незаетите 

места по приемащи училища, в срок определен от директора до 11.09.2018 

г. Необходимата информация се получава от директорите на училища с 

прием. ВНИМАНИЕ: Всеки етап на класиране завършва със записване на 

кандидата в училището, в което е класиран с оригиналните документи. За 

професионална паралелка се представя и медицинска бележка от личния 

лекар. 
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ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО 

БОТЕВ“ ПРИЕМА УЧЕНИЦИ В СЛЕДНИТЕ ПРОФИЛИ 
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