
1. Статия 

Какво е да бъдеш посланик? 

16-годишната Мария Тонева разказва за нейните преживявания като 

посланик на Швейцария за един ден 

  

Преди да се запиша в конкурса 

"Посланик за един ден" си мислех че да 

бъдеш посланик е просто да помагаш на 

хора от твоята държава, живеещи в 

страната, в която работиш и просто си 

лицето, което я представлява. Е, жестоко 

съм грешила. За да станеш посланик, са 

нужни много години опит в 

дипломацията, усилена работа във  

Външното и Вътрешното министерство, 

много езици и най-вече старание. Все 

пак това не е просто обикновена работа. 

Посланиците имат запълнени графици с 

месеци напред. Срещат се с различни 

хора, от тяхната страна, институции, 

приеми, организират инициативи в 

подкрепа на обществото и непрекъснато 

водят връзка между двете държави. Те са 

хората, към които можеш да се обърнеш, 

ако изпаднеш в беда в дадена страна. И 

тъй като имах възможността да се 

запозная с доста посланици през 

последните седмици, с чисто сърце мога 

да кажа, че те са едни нормални, земни и 

мили хора. Биха ти помогнали с каквото 

и както могат, макар строгия етикет на 

маниери и облекло. Техния живот може 

да се обобщи с много работа, 

дипломация и развитие. Може би един 

от малкото недостатъци от тази 

професия е отношенията със 

семейството. Понякога се налага да 

избират между личната кариера и 

любовта и семейството. Разбрах, че са 

нужни много компромиси от едната 

страна, ако иска другата да се развива. 

Но все пак всяка професия си има 

плюсове и минуси. За мен лично 

плюсовете са повече. Езиците и 

способността да се приспособяваш към 

среда е най-важното нещо за човек, 

готов да бъде посланик. Ето защо те се 

подготвят за страната, в която ще живеят 

много рано. Учат езика на страната и се 

запознават с  културата и традициите, 

историята и психологията на поведение. 

Общо взето едно е ясно - това е 

професия, която всеки ден те учи на 

нещо ново, поради голямото 

разнообразие от хора, с които се срещаш 

и говориш. 

Първоначалните е цели на проекта, в 

който участвах бяха да представя 

различните хора като нещо уникално, да 

им помогна да се чувстват по-спокойни 

в собствената си кожа и да покажа на 

хората, които стоят от другата страна, че 

няма нищо лошо в това да си различен. 

Напротив – да се отличаваш от тълпата е 

най-големият дар, който можеш да 

получиш. И смятам, че спечелих журито 

за есето ми, което разказваше истинска и 

лична история, идваща от сърцето. 

Разказах за моя опит, като заекващ и 

различен и затова, че не се срамувам от 

себе си. Знам, че мога всичко онова, 

което могат и другите. Дори и повече. 



Продължавам да нося надеждата и 

вярата  в себе си. Показах го на 

английския и българския посланик в 

Австрия, посланичката на Англия в 

България и разбира се – посланичката на 

Швейцария в България, при която аз бях 

изпратена – Нейно Превъзходителство 

Мюриел Берсе Коен и нейния екип от 

посолството. 

Докато бях във Виена на двудневно 

обучение, за това какво е да бъдеш 

посланик, научих страшно много за 

етикета на обличане, общуване и т.н. 

Когато посещавахме различни 

посолства, всъщност ни подготвяха за 

истинската ни работа като посланици. 

Всяка от участничките бе изпратена в 

различно посолство, за да влезе в 

обувките на истински посланик и да 

започне работа по каузите, за които е 

разказала в есето или видеото си. Бях 

много притеснена, но когато влязох в 

сградата на посолството, всички ме 

приветстваха с широки усмивки и 

поздравления за спечеления конкурс. 

След това имахме обяд с цялото 

посолство, разговори за връзките между 

България и Швейцария, моята история и 

естествено – за Кърджали. Скромно мога 

да кажа, че Посланичката похвали моя 

английски и най-вече акцента ми. 

Адмирации за Г-жа Таня Маровска, 

учителката ми по английски език. След 

това отидохме на среща с министъра на 

труда и социалната политика Деница 

Сачева, имахме още срещи в 

посолството, интервю с Дарик радио, а в 

края на деня посетихме и приема за 

Националния ден на Косово. Както каза 

Нейно Превъзходителство – „един 

типичен ден на посланик“. На 

следващия ден от моя престой, вече по-

спокойна, започнахме работа по моите 

инициативи и проекти. Започнахме с 

разговор с организация, подпомагаща 

хората със заекване и организирахме 

бъдещи срещи и проекти. След това 

имахме много медийни интервюта в 

(БНТ) и снимки. Отидохме в Български 

Фонд на Жените, където проведохме 

разговори за овластяването на жените за 

едно по-добро общество и трудностите, 

които всяко момиче, което е по-

различно изпитва. Разказаха ми за 

тяхната работа и също се уговорихме за  

бъдещи срещи и проекти, които ще 

оставя за изненада. Завърших своята 

програма с една много интересна 

изложба в галерията „Ракурси“ – 

„История в портрети – 40 жени, 

променили България“. 

Мисля, че това преживяване ще остане 

завинаги в сърцето ми. Опитът, който 

натрупах и нещата, които научих биха 

ми били полезни във всяка една 

професия, с която се захвана. Създадох 

контакти с хора, от среди, досега 

непознати за мен и вярвам, че 

дипломацията ме зове занапред. 

Пожелавам на всеки, който има такава 

възможност, да опита, поне за малко да 

се докосне до света на тези прекрасни 

хора – посланиците и да разкрие пред 

себе си този нов, различен, но уникален 

свят. 

 

 



 

2. Статия 

На пролет светът е Франкофония 

Автор: Еда Мехмедали 10Ф клас 

 

 
 

Франция-страната, която всички ние 

свързваме с първокласната кухня и с 

шика. Френското вино е едно от най-

хубавите и качествени вина в целия свят. 

Вино... интелектуалната част от храната, 

казва Александър Дюма през 1873 г. 

Анри IV също е останал със сентенция за 

виното и храната: Добра кухня и добро 

вино – това е раят на земята.  

Френските сирена, те са над 400 вида и 

всяко едно от тях носи различна наслада. 

Те служат освен за приготвянето на 

ароматни салати и основни ястия, така и 

за десерти. Особено популярни са тези, в 



които задължително трябва да 

присъстват 4 вида сирена - отлежало, с 

плесен, прясно и твърдо. Много на брой 

и различни видове сирена се 

произвеждат из всички райони на 

Франция. Французите имат пресни 

сирена, топени сирена, узрели сирена. 

Научни изследвания уточняват всяка 

година броя и наименованията им. През 

2017 година Пътеводител на сирената от 

сурово мляко изброи 2300 

представителя във Франция. И това без 

да се смятат пастьоризираните сирена 

например.  

Освен със своята великолепна кухня, 

Франция е известна и със своите 

туристически места. Като туристическа 

дестинация Франция привлича милиони 

туристи всяка година. И докато една 

част от тези хора съсредоточават своето 

внимание върху Париж и неговите 

забележителности, други се насочват 

към централна и южна Франция, които 

също крият своите красоти. Напълно 

погрешно е впечатлението, че Франция е 

Париж. Наистина столицата на страната 

е изключително богата на културни и 

исторически забележителности и може 

да задоволи всеки вкус. Монументи като 

Айфеловата кула, Лувърът, Катедралата 

“Нотр Дам”, Триумфалната арка, 

Базиликата “Сакре Кьор” са 

притегателни за множество туристи 

всяка година. Люксембургските градини 

и преминаващата през града река Сена 

пък предоставят възможност да 

погледнете от друг ъгъл на иначе този 

доста забързан град. Край Париж се 

намира и една от най-големите атракции 

не само във Франция, но и на целия 

европейски континент- увеселителният 

парк “Дисни”, който привлича всеки ден 

множество парижани и гости на града. 

Също в околностите на Париж се намира 

и световноизвестният дворец “Версай”. 

Недалеч от френската столица можете 

да откриете и прекрасните градини на 

Живерни, вдъхновение за Моне. На 

запад от Париж пък се намира и един от 

символите на Франция- придобилият 

особена популярност остров “Мон Сен 

Мишел”. Островът се слави със своето 

абатство, до което се достига след не 

толкова леко катерене из тесни улички. 

На върха на църквата тук е разположена 

златната статуя на Архангел Михаил. 

По поречието на река Лоара са 

разположени някои от най-красивите 

френски замъци-истинско произведение 

на изкуството и архитектурата. 

“Шамбор”, “Шенонсо”, “Виландри”, 

“Амбоаз” разкриват непознати късчета 

от френската история и ви позволяват да 

се унесете и усетите духа на едни 

отминали времена. 

Терминът "Франкофония" се появява в 

края на 19-ти век, за да опише хората и 

страните, използващи френски език.  

Франкофонията, това са преди всичко 

хората, които споделят един общ език - 

френския.  

Франкофонията е представена от 84 

държави и правителства, 274 милиона 

говорещи езика на 5-те континента и над 

600 дейности и събития по целия свят 

през март – месецът, през който се ражда 

Франкофонията на институционално 

ниво. 

Така, всяка година от 1990 г. насам, 

месец март е посветен на празнуването 

на Франкофонията пo света. 

Франкофили и франкофони празнуват 

своя общ език и потвърждават отново 

солидарността и съпричастността си към 

Франкофонията в полза на културното 

многообразие. България, като 

пълноправен член на Международната 

организация на Франкофонията от 1993 



г. , също всяка година чества 

Франкофонията през март.Изглeждa, чe 

в днешно време фpeнcĸият eзиĸ ocтaвa в 

cянĸaтa нa aнглийcĸия, нo caмo нa пpъв 

пoглeд. Двaтa eзиĸa въpвят гopдo нaпpeд 

и в ниĸaĸъв cлyчaй нe ce caмoизĸлючвaт, 

нaпpoтив – дoпълвaт ce, пpoчeтeтe 

cтaтиятa дo ĸpaй, зa дa paзбepeтe зaщo. 

Oбpaзнo ĸaзaнo, aĸo фpeнcĸият eзиĸ 

бeшe ĸpeдитнa ĸapтa, щeшe дa e 

МаѕtеrСаrd: цeннa caмa пo ceбe cи и 

пpиeтa нaвcяĸъдe пo cвeтa. Бeз знaчeниe 

ĸaĸвo щe ce cлyчи в бъдeщeтo, eзиĸ c 

тoлĸoвa мнoгo влияниe и 

paзпpocтpaнeниe e вън oт oпacнocттa дa 

зaгyби cилaтa cи. Ocвeн във Фpaнция, 

фpeнcĸият eзиĸ e пpиeт ĸaтo официален 

eзиĸ в oщe 28 cтpaни и няĸoи oт тяx ca: 

Белгия, Kaнaдa, Швeйцapия, 

Люĸceмбypг, Tyниc, Aлжиp и дpyги. 

Френският език е един от най-

говоримите езици в света и е преподаван 

в почти всички страни по света, а нашето 

училище е единственото в Кърджали, в 

което се изучава езикът на Юго. А ние, 

франкофоните в ЕГ,, Христо Ботев” 

отпразнуваме този празник с много 

различни дейности - представяме 

презентации, пеем, ядем френска храна, 

играем и  се веселим.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Статия 

Европа за младите  

Aвтор: Магдалена Бойчева 

 

Младежта е област на националната 

политика и по отношение на нея не се 

извършва хармонизиране на 

законодателствата на държавите членки. 

Съответно ЕС изпълнява само 

спомагателна роля. В този контекст 

програмата „Еразъм+“ съдържа част, 

посветена на младежта, която насърчава 

младежкия обмен в рамките на ЕС и с 

трети държави. През последните 

няколко години Европейският съюз 

укрепи политиките си по отношение на 

младите хора, както е видно от 

инициативата за създаване на 

Европейски корпус за солидарност и 

проекта DiscoverEU. Европейският съюз 

осигурява много възможности на 

младите хора . Целта му е насърчаване 

на развитието на младежкия обмен и 

обмена на социално-образователни 

инструктори. „ Еразъм + ” е програма, 

съдържаща специална глава за 

младежта.  Нейните конкретни цели са: 

1)   да се повиши равнището на 

ключовите компетенции и умения на 

младите хора и да се насърчават 

участието в демократичния живот на 

Европа и на пазара на труда, активното 

гражданско участие, междукултурният 

диалог, социалното приобщаване и 

солидарността; 



2)    да се насърчи повишаването на 

качеството на работните места за 

младежите; 

3)    да се допълнят реформите на 

местно, регионално и национално 

равнище и да се подкрепи развитието на 

основаната на познания и факти 

политика в областта на младежта; 

4)    да се засили международното 

измерение на младежките дейности, 

както и ролята на специалистите, 

работещи с младежи, и на младежките 

организации като структури за подкрепа 

на младите хора. 

  

Програмата  „DiscoverEU“ предоставя 

възможност на 18-годишните млади 

хора да пътуват из Европа и да я 

опознаят. 

Какво преставлява „ DiscoverEU“? 

DiscoverEU е инициатива на 

Европейския съюз, която ти дава 

възможност да опознаеш Европа от 

собствен опит. Пътувайки предимно с 

влак (има изключения за участниците, 

които живеят на остров или в отдалечен 

район) ще опознаеш впечатляващите 

пейзажи на Европа и нейното 

разнообразие от големи и малки градове. 

Младите хора могат да кандидатстват по 

време на двата кръга на кандидатстване, 

които се организират всяка година. 

Успешните кандидати се награждават с 

карта за пътуване.   

Като 18-годишен гражданин на 

Европейския съюз, DiscoverEU ти дава 

възможност да предприемеш пътуване, 

което ще ти позволи да се възползваш от 

предимствата на свободата на движение 

в целия Европейския съюз, да опознаеш 

многообразието на Европа, да се 

запознаеш с европейското културно 

наследство и история и да се срещнеш с 

хора от целия континент. Освен това 

DiscoverEU ти дава възможност да 

развиеш ценни житейски умения за 

твоето бъдеще, като независимост, 

увереност и отвореност към други 

култури.   

Всеки един гражданин на ЕС на възраст 

от 18 години може да кандидантства в 

програмата. Срокът  започва в 12:00 ч. 

централноевропейско време на 12 

март 2020 г., четвъртък и приключва 

в 12:00 ч. централноевропейско време 

на 26 март 2020 г., четвъртък. На 

сайта 

http://europa.eu/youth/discovereu_bg ще 

се появи бутон „ Кандидатствай сега „ 

попълнил/а правилния номер на лична 

карта или паспорт във формуляра за 

кандидатстване онлайн. 

След това ще трябва да участваш във 

викторина (освен в случаите, когато 

кандидатстваш като член на група). 

Ако бъдеш избран/а, можеш да пътуваш 

в продължение на минимум 1 ден и 

максимум 30 дни между 1 юли 2020 г. 

и 28 февруари 2021 г. „Навън те чака 

цял нов свят. Стегни раницата си и 

дерзай! 

 

 

 

http://europa.eu/youth/discovereu_bg
http://europa.eu/youth/discovereu_bg
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4. Статия 

С флашмоб ботевци заявиха своята позиция: „Не на тормоза и 

насилието!“ 

 

С флашмоб под формата на фланелка учениците от Езикова гимназия „Христо Ботев“  

- гр. Кърджали  заявиха  своята позиция: „Не на тормоза и насилието в училище! 

Всяка година последната сряда на месец 

февруари е посветена на борбата с 

тормоза в училище. Познат е също и 

като „Ден на розовата фланелка“. 

Неговата история започва в Канада през 

2007-а година. Инициатори са двамата 

ученици Дейвид Шепърд и Травис 

Прайс. На този ден те се обличат в 

розово, за да изразят своето отношение 

към тормоза и насилието в училище, на 

които са станали свидетели при 

откриването на учебната година в 

тяхното училище. Тогава те били силно 

потресени от една случка – по-големи 

ученици се подигравали и тормозили 

един деветокласник, който бил облечен 

с розово поло. Момчето не издържало на 

подигравките и започнало да плаче. 

Впечатлени от видяното, още на другия 

ден те закупили и раздали на 

съучениците си петдесет розови 

фланелки. Така искали да изразят своята 

подкрепа за тормозения ученик. 

Инициатори на организацията на Деня 

на розовата фланелка в Езикова 



гимназия „Христо Ботев“ – гр. 

Кърджали бяха учениците от 

Ученическия съвет. По време на 

голямото междучасие в двора на 

училището осмокласниците, облечени с 

розови дрехи и държейки розови балони, 

се пордедиха във формата на огромна 

тениска в знак на неприемане на тормоза 

и подкрепа на жертвите на тормоз и 

насилие. 

В беседи и разговори учители и ученици 

обсъдиха проблемите за тормоза в 

училище и семейството, за 

небходимостта да бъдем съпричастни и 

да не затвяряме очите си, когато някой е 

подложен на насилие и унижение. 

Във фоайето на гимназията учениците 

от Ученическия съвет изготвиха 

информационно табло по темата. На 

учители и ученици бяха раздадени 

розови балони и информационни 

брошури против насилието. 

Така ученици и учители от Езиковата 

гимназия се присъединиха към гласа на 

милионите други по света - за 

толерантност в училищните 

взаимоотношения, за нетърпимост към 

проявленията на тормоз и за 

съпричастност към неговите жертви.  

Автор: Мария Тонева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Статия 

Родопите- кътче в Рая 

 

  Родопите представляват пъстра 

мозайка от забележителност като 

пещери, крепости, природни феномени 

и екопътеки. Това скрито кътче от Рая 

остава неоценено, въпреки цялото си 

изящество и красота. Повечето 

предпочитат да предпочитат да прекарат 

ваканцията си някъде в чужбина вместо 

да опознаят по- добре собствената си 

родина и да проумеят, че има с какво да 

се гордеят. 

  Пещерата ,,Дяволското гърло“ е една от 

най- посещаваните забележителности в 

Родопите, а интересен факт е, че е 

сниман специален филм за нея от 

National Geographic. В близост се 

намират и водната пещера ,,Голубовица“ 

и ,,Ягодинската пещера“, към която е 

създаден  музей, в който могат да се 

видят местата, обитавани преди 5000 

години. В Родопите се намират и 

множество крепости като Момчилова 

крепост, където всяка събота вечер се 

прожектира филм за Момчил Юнак. 



Едва ли някой е съзирал невероятната 

гледка, открояваща се от крепостта до 

село Гела, за която и аз чувах за първи 

път, но всички сме уведомени за 

природните картини на Малдивите. Тук 

са разположени и природни 

забележителности като ,,Чудните 

мостове“, ,,Орфеевите скали“, 

,,Смолянските езера“ и т.н. Към тях се 

причислява и панорамната площадка 

,,Вълчи камък“, която е най- високата 

такава на Балканския полуостров. 

  Голяма част от тези забележителности 

са били реставрирани през годините с 

цел привличане на туристи, на жалко, че 

местното население не оценява 

уникалната природа на Родопите. 

Спиращи дъха гледки, толкова красиви, 

че чак ти причиняват болка или както е 

казал Шекспир ,,Райски плод, откъснат 

от градините на Ада“. 

Автор: Седеф Рамадан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Статия 

Как да преборим стресът в училище? 

Aвтор- Седеф Рамадан - 10А2 

Попитах 

госпожа 

Мюжгян 

Хикмет, 

психолог на 

нашето 

училище, как 

разпознаваме 

стреса в 

ежедневието 

си. Тя ми 

отговори, че симптомите на стреса са 

физически, психически, и 

поведенчески. Физическите симптоми 

са затруднено дишане, проблеми с 

храносмилането, повишен или намален 

апетит, изпотяване на дланите, 

главоболие, отслабване на имунната 

система и повишаване на кръвното 

налягане. Поведенческите симптоми са 

нарушения на съня, разстройство в 

краткосрочната памет и други. А 

психическите са тревожност, 

потиснатост, парализиране на мисълта 

и т.н. 

Стресовите ситуации според нея не са 

само отрицателни. Има и положителен 

стрес, който помага на хората за 

напредване в живота. Той провокира 

хората да изпълняват задълженията си 

навреме. 

  Превантивните мерки за 

освобождаване от стреса са извънкласни 

дейности като театър, танци, музика, и 

всякакви спортове и също така 

участието в доброволчески акции. 

  Голяма част от учениците и учителите 

са под влиянието на стрес, защото има 

много изисквания отностно учителите, а 

учениците са натоварени с изпитвания и 

тестове. 

  Една от рецептите за борба със стреса е 

да си организираме заниманията, също 

така и намирането на индивидуални 

интереси, здравословно дишане, 

спортни занимания, разходки, слушане 

на музика, здравословен сън и най-

важното е позитивното мислене.  

 

 

 

 

 

 

 



7. Статия 

“Пазете семейството си на пътя” 

Автор: Михаела Куцева - 10А2 

 

 

 



В Кърджали бе проведена кампания по 

безопасност на движението, в която 

близо 25 младежи бяха пешеходни 

патрули. На три рискови кръстовища до 

големите училища-ЕГ ,,Христо Ботев”, 

СУ ,,Йордан Йовков” СУ ,,Паисий 

Хилендарски”, бяха разположени 

младежки пешеходни патрули, облечени 

в светлоотразителни жилетки и 

раздаваха флаери,за да припомнят на 

минувачите правилата за движение по 

пътищата. 

Инициативата се осъществи съвместно 

със служители на Пътна и Териториална 

полиция от ОДМВР - Кърджали по 

проект ,,Информиран и активен” на 

Министерство на младежта и спорта и с 

подкрепа на Държавна агенция 

,,Безопасност на движението по 

пътищата” В акцията се включиха 

областният управител на Кърджали - 

Никола Чанев, директорът на ОДМВР - 

Кърджали старши комисар Атанас 

Илков, представителят на ДА 

,,Безопасност на движението по 

пътищата” Анджелина Тотева, 

координаторът на проекта за Кърджали 

Веселина Юрукова. 

Координаторът на проекта 

,,Информиран и активен” Веселина 

Юрукова сподели за вестник 

,,Будилник”, че целта на проекта е да 

активира младите хора да бъдат 

чувствителни и активни в обществени и 

граждански инициативи. 

Представителят на ДА ,,Безопасност на 

движението по пътищата” Анджелина 

Тотева съветва младежите да бъдат 

максимално отговорни на пътя. Като 

пешеходци е препоръчително през 

тъмната част от денонощието да се носят 

светлоотразителни елементи и светли 

дрехи, а като пътници в превозни 

средства е задължително поставянето на 

колан. Трябва да се шофира със 

съобразена скорост, както и да не се 

употребяват наркотични вещества и 

алкохол. Ботевци продължават да са 

активни, информирани и граждански 

отговорни! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Статия 

Светослав Иванов от ,,120 минути “ отговори на въпросите на 

журналистите от ,,Будилник” и ,,Публична реч” 

Автор: Моника Заимова 

На 21. февруари в Обединения Детски 

Комплекс на град Кърджали, се проведе 

видео разговор с екипа от неделното 

предаване  по БТВ - ,,120 минути“. На 

срещата присъстваха  различни 

представители на училищните вестници 

в града, едни от които бяхме ние, екипът 

на вестник „Будилник“. По време на 

събитието, имахме възможността да 

зададем няколко въпроса към водещия 

на предаването – Светослав Иванов, 

които думи ще представим. 

След като срещата започна се 

,,озовахме“ директно в студиото на 

предаването, където ни посрещнаха 

хората от екипа. Водещият Светослав 

Иванов, продуцента на предаването 

Марта Евтимова и техен млад колега, 

започнаха да ни въвеждат в света на 

журналистиката. Още в самото начало те 

ни споделиха, че и тримата са желаели 

от малки да станат журналисти и това не 

е било нещо , което им е хрумнало 

изведнъж в късен етап от живота им. Те 

ни споделиха, че не всички хора които са 

канили като гости на предаването, са 

приемали поканата. И в това няма нищо 

лошо. Както и те понякога, не са 

изгаряли от желание да интервюират 

даден човек, но никога не го показват. 

Нещо интересно, което водещият на 

предаването ни сподели е ,че най- 

вълнуващият му гост някога е бил 

господин Христо Стоичков. Той ни каза, 

че нощта преди да го види и да 

разговарят в предаването, не е могъл да 

заспи от вълнение.  

Засегнаха и една много важна тема, 

отговаряйки на въпроса: дали 

социалните мрежи ще изместят пресата 

и новините и нужна ли ще е след време 

професията журналистика. Както казаха 

и те  макар и светът да се развива със 

светкавична скорост, винаги ще има 

нужда от професионална журналистика. 

В днешния свят, виждаме, прочитаме и 

чуваме всякакви новини от социалните 

пространства. Но в много чести случаи 

тези новини са недостоверни, каращи ни 

да изпаднем в ситуации на съмнение и 

несигурност. Думите на господин 

Иванов именно за този случай са,че 

винаги някой човек, който не е 

журналист, може да публикува нещо в 

мрежата, като една инсценирана и 

фалшива новина. За това работата на 

журналистите освен да предават 

събития и случки, е да проверяват за 

тяхната достоверност. В противен 

случай, всички ние щяхме да изпаднем в 

един лабиринт, лутайки се между 

истината и измамата. 

Преди да станеш журналист обаче, се 

изисква и предварителна подготовка. 

Както каза и продуцента на предаването 

госпожа Евтимова ,,Който не чете, не 

може да бъде журналист“ . Формулата 

която тя изказа е 50 процента разговор с 

човека и 50 процента предварителна 

подготовка, за да може разговорът който 



се провежда, да стане пълен и със 

стойностна информация. На въпроса: 

,,Кое е основното правило във вашата 

работа?“ отговориха, че трябва да бъдем 

директни, почтени и никога да не 

подценяваме зрителя. ,,Журналистите не 

правят компромиси, защото всичко се 

вижда и защото телевизията е като една 

лупа, един скенер и нищо не остава 

покрито. Но най важното е да не правиш 

компромис със себе си, за да не изгубиш 

посока.“- сподели също и  Светослав 

Иванов. 

По време на този видео разговор, всички 

ние научихме много за колосалният свят 

на журналистиката. Екипът на ,,120 

минути“ ни споделиха множество 

истории, свързани с тяхната практика и 

прекрасни съвети за един млад 

журналист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Статия 

Учене чрез преживяване 

Автор: Елица Караушева 

 

За всички ученици ученето е неизбежна 

част от ежедневието. Понякога обаче то 

започва да става скучно и дори досадно. 

Всъщност всички сме свикнали да учим 

по един определен модел- седейки на 

бюрото с куп учебници пред нас, вече 

изморени от изминалия учебен ден и 

опитващи се да запомним учебния 

материал, който четем. Точно тази 

представа прави идеята за учене нещо 

неприятно и много от нас се отказват и 

започват да го правят само когато е 

силно необходимо. Всъщност с ученето 

не само придобиваме нови знания, така 

тренираме мозъка си, паметта, 

концентрацията и логиката си. Така 

представени ползите звучат много 

добре, но как да направим и самият 

процес на учене приятен? 

За учениците с афинитет към 

природните науки например (и не само) 

един чудесен вариант за полезно 

преживяване е посещението на Музейко. 

Там може да се практикува теоретично 

наученото в училище по забавен за нас 

учениците начин. 

Сравнете ситуацията у вас над 

учебниците и пътуване с нови хора, нови 

приятелства, спомени и нови умения в 

областта на езиците. Това звучи в пъти 

по-добре и най-хубавото е, че има много 

варианти за изживяване на нещо 

подобно. Първият такъв е пътуване със 

семейство и приятели в чужбина. Това е 

пример за едно пътуване, което не е 

организирано само с цел изучаване на 

език, но е също полезно в тази насока. 

Докато сте в чужбина може да се 

опитвате да си поръчвате сами храна, а 

защо не и да намерим приятели 

чужденци с които да разговаряте. Така 

ще усъвършенстваме езиковите си 

умения. Освен пътуване с познати, за 

нас учениците има много варианти за 

организирани пътувания в чужбина или 

тук в България- езикови лагери или 

обмени. Сдружението YOUTHub 

организира много обмени в чужбина и 

различни обучения, подходящи както за 

ученици, така и за студенти. Може да 

разгледате всички тях на сайта им. В 

гимназията също се организират 

екскурзии и лагери в чужбина. 



Учениците от немските паралелки 

напрамир имат възможност да се 

включат в езиков лагер, който се 

провежда през лятото в Австрия. 

Надявам се че вече ви убедих, че не 

винаги да учиш е скучно и досадно. 

Не забравяйте че смисълът в ученето не 

е крайната оценка, която ни поставят. 

Смисълът е да усъвършенстваме себе си 

и да развием капацитета си, а оценката е 

само стимулът ни по пътя към знанието. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.  Статия 

BeSafeSchool 

 

 

BeSafeNet is a tool for promoting risk 

culture among populations. 

  It receives support from the European and 

Mediterranean Major Hazards Agreement 

of the Council of Europe. 

  Natural and technological disasters cause 

great human and economic losses. We 

cannot prevent many of them but there is a 

way to minimise the risk of disaster by 

sharing internationally valid and reliable 

information on the nature, causes and 

consequences of natural and technological 

disasters. A wide distribution of such 

information will help people better 

understand the potential risks and 

consequently better protect themselves 

against disastеrs. 

 Natural hazards are hazards attributed to 

natural phenomena, which can imply a 

significant threat to people, infrastructure, 

economic assets and the environment and 

result in a disaster. Natural hazards are 

usually classified based on their causes and 

are thus subdivided in “Geological 

hazards” and “Hydro-Meteorological 

hazards”. 

Technological Hazards -Modern 

technologies provide people with many 



commodities but entail additional risk from 

hazardous materials or technologies such as 

radioactive or toxic substances. Hazardous 

substances are present mainly in industrial 

facilities and during transportation. 

  Accidents caused by fires, explosions or 

leakages can result in the release of these 

substances and harm human health, 

property and the environment. 

  Tragedies such as Bhopal in 1984, 

Chernobyl in 1986 or Fukushima in 2011 

demonstrate the high risk of hazardous 

materials released into environment. You 

can find more information at 

http://www.besafenet.net/. 

   In our school on 26th of February was held 

an olympiad on the topic of “Natural 

disasters”. The students who attended were  

Daniel Ivanov from 9N2, Iliyana Tringova 

from 9N2, Teodora Yangyozova from 9N2, 

Teodora Boyanova from 9A2 and Ant 

Shaban from 9A2. Their preparation began 

two weeks before the event, they came 

together as a team and their leaders were 

Mrs Katerina Dikmeva and Mr Petar 

Dimitrov. There were  teams from 26 

countries which attended in the olympiad. 

There were 50 questions in English . 

  One of the participants – Teodora 

Boyanova – shared her experience with us. 

She claimed that the students who she was 

in team with did their best. The results will 

be announced at the end of March. The 

participants are very happy because they 

had the opportunity to represent our school 

and country and they hope for good results. 
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11.  Статия 

Отборът с ботевци спечели куиз „Игри на ума“ 

25.02.2020 

Отборът на Езикова гимназия „Христо 

Ботев“ в град Кърджали спечели първо 

място на куиз под надслов „Игри на 

ума“. Куизът бе реализиран от екип на 

Фондация „Институт за съвременна 

психология“ –  град Стара Загора, със 

съдействието на ОСНВ – Кърджали. 

На 24.02.2020г. залата на Бизнес 

инкубатора събра младежи от 11 учебни 

заведения на Кърджали, които се 

представиха с петима участници в 

отборната мисловна игра за знания. 

Играчите бяха разпределени на случаен 

принцип в един от деветте отбора, след 

като изтеглиха жребий с номер за 

съответния отбор. Ученичките от 

Езиковата гимназия Петя Тончева, Яна 

Михайлова и Кристина Алучева от 10 

клас попаднаха в един отбор. 

Играта бе ръководенa от куизмастър 

(водещ) Минчо Николов от екипа на 

Фондация „Институт за съвременна 

психология“. 

Куизът се състоеше от пет кръга, в които 

на участниците бяха зададени  по десет 

въпроса от различни области на 

знанието, включително и по темите: 

тютюнопушене, наркотични вещества, 

ХИВ/СПИН. Имаше и музикален, и 

визуален кръг. В първи, трети и пети 

кръг бяха включени въпроси за обща 

култура, разделени така, че да  покрият 

различни области на знанието, като 

съдържаха и въпроси по темите: 

тютюнопушене, психоактивни 

вещества, ХИВ/СПИН. Втори кръг бе 

визуален – бяха прожектирани  десет 

снимки и  участниците трябваше да 

познаят какво е изобразено на тях. 

Четвърти кръг бе музикален – отборите 

изслушаха част от 10 песни, като 

трябваше да назоват името на песента и 

нейния изпълнител. 

Отборът, съставен от ученици от ЕГ 

„Христо Ботев“, се представи чудесно и 

на петте кръга и се класира на първо 

място. Поздравления на достойно 

представилите се ботевци. 

Продължавайте да бъдете ерудирани, 

интелигентни и любознателни. 

 

 

 

 

 

 



12.  Статия 

Най-добрият преводач сред гимназистите е от ЕГ „Христо Ботев” – 

Кърджали 

27.02.2020 

Абитуриентката Михаела Атанасова 

впечатли изявени преводачи на 

художествена литература с уменията си 

по английски и български език 

Добрата новина отново е с адрес 

Езиковата гимназия. За втора поредна 

година Михаела Виктор Атанасова от 12 

клас бе отличена с първа награда за 

превод на художествена литература. 

Наградата беше връчена от изтъкнатия 

преводач Алеко Дянков, който изрази 

възхищението си от прецизната работа 

на нашата ученичка и богатите и 

познания на английски и български език. 

Почетен гост на проявата беше г-н 

Дрейк Уейзърт –  съветник по 

обществените въпроси, първи секретар 

на посолството на САЩ. 

Събитията от последните дни са по 

повод традиционното отбелязване на 

месеца на Америка в Кърджали, който се 

организира от „Приятели на САЩ“, 

посолството на САЩ и Община 

Кърджали. ЕГ“Христо Ботев“ години 

наред работи като партньор с 

организацията „Приятели на САЩ“.  

Ежегодни са визитите на посланици и 

дипломати от Американското 

посолство. Тази година   г-н Дрейк 

Уейзърт – съветник по обществените 

въпроси, първи секретар на посолството 

на САЩ се срещна с учители и ученици 

и ръководството на гимназията. На 

срещата присъстваше и Кейт Бийвър 

помощник-учител по програма 

Фулбрайт. 

На срещата с директора Маноил 

Димитров, Валентина Иванова 

председател на дружеството „Приятели 

на САЩ“ и учители по английски език 

обсъдиха възможностите на ученици да 

учат в САЩ, както и програми, по които 

биха могли да получават стипендия. 

Почетният гост  изрази задоволството си 

от дългогодишната работа с нашето 

училище. Валентина Иванова отбеляза, 

че в област Кърджали в миналото са 

работили 46 доброволци от Корпуса на 

мира, а сега по програма „Фулбрайт” 

работим заедно в продължение на 8 

години. Г-н Уейзърт се срещна с 

ученици от 8. клас, които показаха колко 

добре говорят езика на Шеспир за 

краткото време на обучение в 

Гимназията. 

В Дома на културата възпитаниците и 

учителите от Езиковата гимназия 

присъстваха на  откриването на 

документална изложба и представяне на 

книгата „Америка и Кърджали“ с автор 

Валентина Иванова. Събитието беше в 

чест на 30-годишната дейност на 

дружеството „Приятели на САЩ“. 

 

 



13.  Статия 

Плюсове и минуси на корона вируса 

Автор: Моника Заимова 

  

Стресът и паниката, пренебрежението и 

недоверието. Всички ние сме разгънати 

в тези две посоки. Някои от нас си пазим 

твърде много, други пък въобще. Макар 

и да не съм най-компетентния човек по 

темата, смятам че това е един нормален 

вирус, който се лекува. И предполагам, 

че защото е нов, мутирал и няма лек, 

хората са по-притеснени. Няма нужда от 

презапасяване и побъркване, защото 

понякога всичко се крие в психическата 

основа на човека. 

  Един огромен плюс, който се забелязва 

е че Земята сега има възможността да си 

почине от нас. От икономиката, от 

замърсяването с отпадъци, които 

изхвърляхме пренебрежително навън. 

Сега например, нашата столица София е 

с много по-чист въздух ,от колкото 

преди три месеца. Във водите на 

Венеция вече плуват и рибки, поради 

резкия спад на туристи. 

  Всяка ситуация винаги има плюсове и 

минуси, за да има баланс. Приемете 

случващото се като една пауза за света, 

като пречистване. Сега имате времето да 

преосмислите някои неща в живота ви. 

Имате време да правите избори и най-

вече имате време със семейството си. 

Обикновено едва ли прекарвате толкова 

време с тях, при положение ,че сте на 

училище, на уроци или просто си стоите 

в стаята, както сигурно правите и сега. 

Използвайте това време във ваш плюс. 

Това е като един вид пречистване на 

Земята и на нас самите. 

 Повечето градове по света сега са се 

превърнали в куклени къщи с празни 

улици и светещи прозорчета. Едни от 

най-посещаваните туристически места 

сега стоят призрачно празни. Въпреки 

това, някои хора намират 

разнообразието като създават атмосфера 

на съседите си с музика и песни – ето 

още един плюс, обединение. 

 Макар и всеки ден да слушате 

баналните неща като: мийте си ръцете 

често и внимателно, стойте си вкъщи, не 

излизайте навън – неща които вече ви е 

омръзнало да чувате. Баналните неща 

обаче, които всички знаем, винаги са 

най-важните неща . Все пак това е най-

малкото което можем да направим и да 

спазваме. Все пак преди нашите пра 

роднини, са били задължавани да ходят 

на война, а нас сега ни задължават да си 

стоим вкъщи. Нещо което по принцип 

всички харесваме, но сякаш сега като 

сме задължени, се превърна в мъчение. 

 Пазете се, не си стойте само в стаята, 

правете обиколки в хола и кухнята. 

Бъдете здрави, пазете се и се 

подкрепяйте, всичко ще отмине. 


