
 

БУДИЛНИК – ПРАЗНИЧЕН БРОЙ 

 

Статия 1  

 

Обръщение от директора на ЕГ „Христо Ботев“ Маноил Димитров  

 

 

 

Втори юни е значима дата в народната ни памет. С нея бележим 

саможертвата и почитаме паметта на Христо Ботев - български герой в борбата 

за свобода и независимост, революционер, поет, публицист, будител. Дата на 

която се прекланяме и пред делото на загиналите герои за свободата на 

България. 

Но 2 юни е и дата, на която честваме патронния празник на нашата 

гимназия. 

С това искам да поздравя всички упеници, учители, колектив на ЕГ"Хр. 

Ботев", като им пожелая да помнят заветите на Ботев и прославят с чест и 

гордост, в различни прояви на национално и международно ниво, родната 

гимназия. 

 

 

 

 

 

 



Статия 2 

 

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК В ОНЛАЙН СРЕДА 

 

Всяка година Езиковата гимназия 

„Христо Ботев“ град  Кърджали 

отбелязва своя патронен празник на 

2 юни – Деня на Ботев и падналите 

за свободата и независимостта на 

България.   

В навечерието  на  своята 100 – 

годишнина и в унисон с 

дистанционната форма на обучение,  

тази година  празникът се отбелязва  

от училището  виртуално  в онлайн 

среда. 

Каним всички  наши ученици, 

учители, родители и приятели да 

проследят предаванията на 

телевизионен канал „ЕГ Христо 

Ботев“, който се излъчва през 

мобилните оператори в град 

Кърджали и региона: 

Телевизия „ТЕХНОЛУКС“ – канал 

12 

Телевизия „ГЛОБАЛНЕТ“ – канал 

23 

Честит  празник,  БОТЕВЦИ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статия 3 

На 2 юни, когато завият сирените... 

 

 

Ако някой  премерва на везни всички 

бележити дати, за нашия покъртващ 

2 юни би отредил първостепенно 

място. Рядко се срещат такива  

изблици на духа - могъща сплав от 

минало, настояще и бъдеще. 

Българинът овладя магията да 

съживява  от знайни и незнайни 

гробове загиналите свои смели 

синове. Втори юни сътвори чудото 

на възкресението.  Когато завият 

сирените, ние спираме, затаяваме 

дъх и се прекланяме пред паметта на 

най - свидните чада на родината ни, 

които са помилвани от ятагана и 

ножа, които куршумът е поздравил, а 

бесилката е люшнала. 

Денят,  в който куршум прониза  

поета и революционера Христо 

Ботев, стана ден на безсмъртието. 

Дали защото поетът възвести 

формулата на безсмъртието: „Тоз, 

който падне в бой за свобода, той не 

умира”, или затова, че доказа  

нейната правота  чрез своята 

саможертва?!  

Едновременно с вулканичен стих и 

дело синът на Калофер доказа ярко и 

неоспоримо кой е най-верният път 

към победата над онова, от което 

човекът винаги е потрепервал - 

смъртта и забравата. Именно 

огнената ботевска философия, 

изплетена от стих, живот и гибел, ни 



помага да съзрем по-ясно и 

непогрешимо, че гръбнакът на 

нашата история е изкован от костите 

на безсмъртници от кръвната група 

на Ботев. Свидетелство са 

хайдушките легенди и гробове в 

Балкана! Гладът и блянът на 

хъшовете във Влашко! Легията на 

Раковски! Скиталчеството и 

себеотдаването на Левски! 

Козлодуйската целувка на земята 

българска! Опълченците на Шипка... 

Невъзможно е да изброим всичките 

голготи на българина. Нивата ни е 

засята от безброй юнашки глави и е 

напоена с пороища от сълзи и кръв. 

Изтекла е свещената второюнска 

минута. Тръгваме. Отново протягаме 

ръка. Все едно къде и какво 

предприемаме, но вече сме други- 

по-добри, по-силни, но и 

пречистени.Усещаме, че не сме сами, 

защото с нас и пред нас крачат 

вечните ни знаменосци - нашите  

безсмъртни герои. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статия 4 

 Христо Ботев  

 

 

Христо Ботьов Петков, известен като 

Христо Ботев, е български 

национален герой, революционер, 

поет и публицист. Роден е на 6 

януари 1848г. в Калофер. Израстнал 

е в семейството на учителя, 

книжовник и обществен деец, даскал 

Ботьо Петков и Иванка Дрянкова. 

Битието му е пъстро и изпълнено с 

противоречиви събития от 

раждането до самата му смърт. 

Отишъл си едва на 28 години, той 

продължава да владее умовете и 

сърцата на поколения българи. 

Христо Ботев имал 6 братя и 2 

сестри. Двама братя и една сестра 

починали още като малки: това са 

две момчета на име Генко и 

сестричката на име Тота. Христо бил 

най-големият, после идвали сестра 

му Ана и братята му Петко, Стефан, 

Кирил и най-малкият Боян. 

Майчиният надзор на 

природноинтелигентната и красива 

калоферка Иванка Дрянкова, 

съчетани с ерудицията на даскал 

Ботьо Петков, създават онази 

благодатна почва, в която покълват и 

избуяват семената на неутолимия 

стремеж към знание и свобода, 

характерни за представителите на 

тази фамилия. 

Пламенно родолюбие, култът към 

знанието и любовта към Русия, която 

създава в дома си даскал Ботьо, 

съчетани с над 300 народни песни, 

които знае жена му, формират 

светоусещането на неговите деца. 

Туберкулозата рано отнася Ботьо 

Петков в гроба и през 1869 година 

принуждава жена му да работи по 

богатите калоферски къщи като 

слугиня. 

Дълго време Ботьо Петков се опитва 

да изпрати сина си да учи в Русия с 

помощта на Найден Геров, негов 

познат от Одеса. През есента на 1863 

г. Христо Ботев получава стипендия 

от руското правителство и заминава 

за Одеса.Постъпва във Втора Одеска 

гимназия като “волнослушател”, но 

трудно се вписва в учебната дейност. 

Не минават и две години преди 

енергичният и буен Христо да бъде 

изключен от учебното заведение. 

Той непрекъснато се оплаква от 

строгата дисциплина, налагането на 

която включва и физически 

наказания, но в същото време често 

отсъства от занятия, участва в 

сбивания със съученици и се отнася 



високомерно към повечето си 

учители. През септември 1865 г. е 

изключен от гимназията поради 

липса на интерес към учебната 

програма, но в същото време чете 

много книги и натрупва  знания, 

пише във вестнициqпубликува 

двадесет стихотворения, създава 

статии, фейлетони и памфлети преди 

да поеме с „Радецки“ към родната 

поробена земя и да остане там 

завинаги… 

       Жулен Садула – Х клас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статия 5 

Една от редакторките 

на вестник „Будилник“ 

– Моника Заимова  ни 

представя творбата 

си „Да отдадем почит 

на предците“. Нека го направим. 

Нека се вслушаме в думите и, нека 

словото порази сърцата ни. Както 

казва тя, нека да кажем „Благодаря, 

че съм тук!“ 

 

 

Да отдадем почит на предците 

Всички сме запознати с датата 2 

юни, когато се събираме и почитаме 

паметта на Христо Ботев и 

загиналите за свободата на България. 

Денят е отбелязан за първи път в  

Враца и Пловдив през 1884г., като за 

първи път през 1948г. цялата страна 

,,спира“. Честването на събитието, 

обикновено всяка година се 

извършва по един и същи начин. 

Освен поднасянето на венци, 

организирането на манифестации 

има едно нещо, на което много 

чужденци се дивят, щом разберат за 

него. Всяка година, в 12 часа по 

обяд, сирените в нашата страна 

зазвучават из родните селища и ни 

карат да застинем. Това се прави в 

знак на почит към загиналите герои 

за нашата родина, борците за 

свобода. Чуе ли се звукът на 

сирената, всичко спира, каквото и да 

се е правило до момента, за да 

можем да покажем уважението и 

благодарността си към народните 

дейци. 

Повечето си мислехме, че с 

настъпването на новото десетилетие, 

нещата ще са различни, по-добри, и 

ще настъпи една промяна за към 

усъвършенстването. Е, наистина 

настъпи промяна за хубаво или 

лошо. Тази година всички сме 

ограничени в действията си и няма 

да успеем да се отдадем на 

събитието в целия му вид. Няма да 

успеем да напълним площадите, да 

спрем заедно в този забързан свят, да 

празнуваме свободата, дадена ни 

благодарение на нашите предци. 

Вярвам, че всичко се случва с 

причина и тя винаги е добра. Тази 

,,пауза“ на живота и света, който 

познаваме, ни дава възможност да се 

замислим и да видим нещата от друг 

ъгъл. Трябва да бъдем благодарни, 

защото през тази карантина ние 

наистина можем да разберем колко 

ни е лесно в съвременния свят. Ако 

преди нашите славни родолюбци са 

пазили страната ни, давайки 

животите си, напускайки 

семействата си и лишавайки се от 

толкова много неща, от нас днес се 

изисква просто да пазим страната си 

у дома. И за това трябва да сме 

много благодарни, замисляйки се 



какво им е било на хората преди. По 

този начин, ние няма да извършим 

просто поредното едноминутно 

мълчание на тази дата, а ще 

замълчим с почит, гордост и 

благодарност. 

Макар тази година нещата да са 

наистина различни, както си 

мислехме за десетилетието, всяко 

нещо идва със своите уроци. 

Важните неща не са колосалните 

организирани събития през 

годините, само за показност 

направени без чувство. Важното е 

наистина да отдадеш своята почит и 

своето уважение към народните 

пазители. Когато и днес заехтят 

сирените, си спомни, че си 

облагодетелстван с това да не си на 

бойният терен, даващ силите си за 

родината, а си у дома и имаш 

,,задачата“ да кажеш само едно 

мислено ,,благодаря, че съм тук“, на 

всеки мислел за теб и твоето бъдеще 

на полето преди 144 години. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статия 6 

За Ботев и историята 

 

За Деня на Ботев - 2. 

юни  разговаряхме с 

Диана  Георгиева, 

старши учител по 

история и цивилизация 

в ЕГ „Христо Ботев“. 

Редакционната колегия 

на вестник „Будилник“ 

се обединихме около идеята, че 

много подходящ човек, с когото да 

разговаряме по темата, е именно 

учител по история, а към читателите 

отправяме молбата - нека запомним 

споделените думи и нека продължим 

да пазим спомена за Христо Ботев 

жив в сърцата си. 

 

 

Едно интервю на Елица Караусева от 9. Клас 

 

Госпожо Георгиева, какво според 

Вас всеки българин, трябва да знае 

за живота и делото на Ботев? 

Всеки възпитаник на нашето 

училище, както и всеки българин 

трябва да се гордее със своята 

история, част от която е свързана с 

делото и живота на Христо Ботев. 

Всяка година когато точно в 12 часа 

на 2 юни под небето на България 

сирените завият и ехото им пропищи 

над градове и села, всички застиваме 

в едноминутно мълчание. И в този 

миг си спомняме колко свята жажда 

за свобода е горяла векове наред в 

душата на народа ни. В сърцата ни 

възкръсва първо образът на Христо 

Ботев. Затова съвсем заслужено 

българите му отредиха в календара 

си – Ден на Ботев. И съвсем 

справедливо този паметен ден 

прераства в почит към загиналите в 

борбата за великата кауза – 

Свободна България! 

Всяка година на 2 юни ние отдаваме 

почит на един от най-великите 

българи в историята ни - Христо 

Ботев.  Поет, публицист, журналист, 

преводач, революционер и мислител 

- Христо Ботев се превръща в икона 

за българите и в национален символ. 

Личността на Христо Ботев е така 

благородна и величествена, 

дейността му - така чиста и силна, 

влиянието му - тъй огромно, че 

колкото повече се вглеждаме в 

чертите му, толкова по-силно се 

изпълваме с безусловно уважение и 

любов към него. Всичко, с което 

човекът може да бъде прекрасен и 

велик, се съединява в него: гениален 

ум; благороден характер; твърдост 

на волята; пламенност и нежност на 

душата; сърце, открито за 

съчувствие; силни, но чисти страсти; 

живот, изпълнен с борба и дейност. 

Нека днес припомним завета на 

българския революционер и 

гениален поет, който повелява – 



„Няма място за полуистини, 

полугерои, полусвобода, полувяра, за 

„слепци с очи“, за псевдогерои и 

лъжеидеали“. Думите на Ботев са 

актуални и днес, а сатирата 

пробожда право в сърцето. 

Всеки българин трябва да помни 

Ботев, защото той е онази личност, 

която вижда най-далеч във времето, 

изразява най-пълно всенародните 

настроения. Затова благоговеем пред 

името му и не можем да му се 

издължим. Можем само с гордост да 

се наричаме „ботевци”. 

Неговата необикновена личност, 

гениалното му творчество и 

легендарен подвиг привличат с 

неотслабваща сила духовния взор на 

поколенията. Колко правдиви са 

думите на народния поет Иван 

Вазов, който е написал някога: 

”Обаянието на Ботева расте всеки 

ден у нас; неговия дух живее в 

душите на младежта, славата на 

незабравимия певец и герой, живял 

тъй бурно и умрял тъй 

романтически, е минала и зад 

пределите на България…” 

У Ботев перото и мечът се 

кръстосват с особена красота. Има 

нещо неповторимо в поезията му, 

има нещо парещо в блясъка на 

възрожденските му идеали, нещо 

величествено в  начина, по който 

отива на смърт. 

Жив е и завинаги ще бъде жив в 

съзнанието на българите величавият 

образ на вдъхновения поет и 

революционер, загинал в борбата „за 

правда и свобода…”, човекът, който 

по думите на Захари Стоянов ”бе 

роден да прави епохи”.  

Защо според Вас Христо Ботев е 

едно от имената, които са познати 

на всички? Каква е отличителната 

му черта, която други са нямали и 

има ли въобще такава? 

Христо Ботев е едно от имената, 

които ни съпътства от годините на 

детството и ни се струва, че Ботев е 

бил винаги с нас. Неговият образ е 

дошъл със свидния образ на майката, 

с представата ни за хляба и 

родината.  

Със своята революционна дейност и 

творчество през краткия си живот - и 

като непоколебим революционер 

родолюбец, и като гениален поет и 

публицист, и като идеолог и 

ръководител на 

националноосвободителното 

движение, Христо Ботев дава 

колосален пример в осъществяване 

на основната историческа задача на 

своето време. С това той оказва 

могъщо въздействие върху умовете и 

сърцата и на следващите поколения. 

Става вдъхновяващ пример за 

всички, които ратуват „за правда и за 

свобода”. 

Необикновените заложби на  Христо 

Ботев, неговата целеустремена и 

обаятелна личност, правят от него 

най-пълното и ненадминато по 

своята красота и сила въплъщение на 

бележитата възрожденска епоха.   

Заради всичко, което пожертва за 

нас, заради онези пророчески думи, с 

които направи нацията ни 

съпричастна с настоящето и 

бъдещето на Европа, заради завета 

към поколенията с блестящото си 

послание: „Ние живеем в свободна 

земя и никой не може да ни запрети 

да изпълним дълга си към 

Отечеството… в името на свободата 

и за благото на цялото 

човечество”. Заради всичко това, ние 



трябва да помним и почитаме 

Христо Ботев! 

Бихте ли ми споделили как Вие ще 

отпразнувате 2ри юни у дома? Ще 

правите ли нещо специално и ще 

следите ли програмата на 

училището? Ще Ви липсва ли 

честването на празника в 

училище? 

Всяка година  в навечерието на 2 

юни учениците и учителите от 

нашата гимназия отбелязват своя 

патронен празник и отдават 

заслужена почит  на загиналите за 

свободата на България знайни и 

незнайни герои. Тази година, имайки 

предвид извънредната 

епидемиологична обстановка, в 

която се намира страната ни,  ще го 

отбележа по различен начин. 

Задължително ще следя програмата 

от училището виртуално през 

местните мобилни оператори. 

Безспорно ще ми липсват 

тържествения марш на нашите 

гвардейци, фанфарният оркестър, 

тържеството пред паметника на 

Ботев, усмихнатите лица на учители 

и ученици 

Независимо къде се намираме, 

според мен всеки българин носи в 

сърцето си спомена за Ботев. Във 

всеки един от нас е заложена онази 

искрица,  дадена ни от Ботев, където 

той ни е призовал отново със своята 

сила да съхраним тази частица, за да 

имаме и утре празник, за да имаме и 

утре вяра и за да се множат добрите 

ни дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Статия 7 

 

Ботевци с  награди от Националния литературен конкурс  

„Живеем в земята на Ботев“ 

 

За поредна година възпитаниците на 

ЕГ „Христо Ботев“ – Кърджали 

активно се включиха със свои творби 

в националния литературен конкурс 

„Живеем в земята на Ботев“. 

Гимназистите се изправиха пред 

творческото предизвикателство за 

пишат за великия поет, 

революционер и публицист, 

представяйки своя поглед за 

героизма и безсмъртието в есета и 

стихотворения. Похвално е, че всяка 

година  творят и преоткриват силата 

на Ботевата поезия, която се 

превръща в пророчество за 

духовното безсмъртие и саможертва 

в името на свободата на отечеството. 

Сред многобройните творби журито 

на конкурса отличи петима 

възпитаници на Езиковата гимназия 

„Христо Ботев“, които печелят 

призови места и поощрителни 

награди за стихотворение и есе.  

Седеф Рамадан е класирана на първо 

място за поезия. За поредна година 

Никол Славова печели награда от 

този конкурс. Тя е на второ място 

със стихотворение. Три са 

поощрителите награди, спечелени от 

възпитаници на Гимназията. В 

категория есе са отличени Виктория 

Пламенова и Даниела Михова, а за 

стихотворение е отличен Борислав 

Енчев. Поздравяваме победителите, а 

на всички участници в конкурса 

пожелаваме нови творчески успехи 

 

 

 

Представяме  Ви творбите, с които нашите съученици участваха и 

спечелиха призови места 

 

 

 



Врачански камък 

Ботев- клишето,  

което ще разбия  

във врачански камък! 

За него пишат всички- 

учители и ученици, 

общественици, политици, 

пиар специалисти и  

писатели – умници… 

За него пишат 

и поети  

от своя патос 

и от музата обзети… 

Модерно, вярно е 

и актуално, 

но тук се съгласете  

с мен, че е банално 

да пишем за героя, 

за поета, превзел сърцето  

на България и на Венета… 

Превзел родината,  

пристигнал с гръм, 

а всъщност умира сам- 

там на безимен и 

самотен хълм… 

Околчица!!! 

Минута тишина!  

Сиренен вой! 

Изправят се под строй 

Защо?-Не знаят, 

а младите дори  

нехаят… 

 

Кой е Ботев? 

 

Май е приказно зелен,  

Бушува сок във жилите 

на дървета и на тревите,  

камъните сякаш оживяват 

и весталките със бели ризи  

нощем се явяват… 

 

Какво е Ботев? 
 

Само име - човек, съдба,   

или просто адаш на Христос – 

клише, с което днес сама се боря 

да го разбия във онези канари врачански 

да чуят екота на грохота скалист, 



за да извая в моята памет 

аз титана български, 

който осмисля  

с дело, слово, 

пушка  и тефтер 

във 20 стиха 

своята програма: 

как се громи робията 

как се дели от род,  

за да я има днес родината,  

за да го има тоз народ! 

 

Къде е Ботев? 

 

В сънищата на Венета… 

Видение в музей… 

Роден на Коледа! 

На празници се раждат мъченици, 

за да проправят във тъмата път, 

по който да преминат  

от този свят във онзи свят 

безименни, безбройни 

бродници-герои, 

за да ни има 

днес и мен и теб 

клишетата на ХХI век. 

 

 

 
 

Седеф Рамадан - Х клас 

1 място за поезия 
 

 

 

 

 

 

 

 



Молитва към Ботев 
 

Продадохме всичко след тебе поете, 

със дявола сключихме сделка жестока 

и нищо накрая не ще ни остане 

сиротни се скитаме, без цел, без посока! 

 

Честта, идеалите, лютите битки, 

в прашасали книги само ги има, 

а днес карнавали, с храна и напитки, 

с фалшива любов, за двама, за трима. 

 

Защо си остави овцете, пастире, 

ела погледни си любимото стадо, 

народ ти остави, сега сме говеда, 

и старо и младо, без род и Родина. 

  

Ела, прероди се, кажи на Венета, 

че тука си нужен и трябваш на много. 

Кажи и го прямо, без много клишета, 

а тя ще те гледа и мило, и строго. 

 

Ще има дружина, докато те няма, 

Иванка и майка ти ще бъдат до нея, 

за теб ще се молят тихичко в храма, 

а ти изпълни ми тази повеля! 

 

Че горе сте всички големи герои, 

Апостол си имате даже във Рая, 

Калугерско расо дали и там носи? 

Дали е свободен и той най-накрая? 

 

Че там се събрахте юначни човеци, 

а нас на кого ни тука остави? 

Пияни по кръчми играем кючеци 

и пием докато сърцето забрави. 

 

Затуй ли на времето Христо се жертва? 

За тази ли пасмина кръгли глупаци? 

За тях ли даде тежката клетва 

и остави две дечица сираци? 

 

Безбожници прости, без чест и вяра 
се кланят ниско само на парите 

и с дявола смело отиват във Ада, 

и алчност само чете се в очите. 

 

Иди разкажи им на твоите другари, 

че ний тук долу лошо живеем 

и скитат се младите, същи, чергари, 



разпръсна се стадото, като овци блеем. 

 

И бедни, и гладни, без вяра в сърцата, 

бленуваме да се завърнеш 

и път да ни сочиш, напред през мъглата, 

и с бащинска ръка да ни прегърнеш. 

 

Да ни припомниш, че и ние народ сме 

и Свободата не ни е даром, 

че имаме дълг към ония, там горе, 

и нямаме право да падаме духом. 

 

Недей оставя ни сами, велики, 

прости ни грешките, коварни, 

ела и слез от висините, 

обичай ни, макар да сме безсрамни. 

 

И гледаме в четирите посоки, 

и търсим твоята човечност, 

ела си вкъщи, чернооки, 

народът чака цяла вечност. 

 

Не ни съди сурово, вожде, 

че ние грешни сме премного. 

И моля ти се днеска, Боже, 

прати си го при нас отново. 

 

 

 

Никол Славова - Х клас 

Второ място за поезия 

 

 

 

 

 

 



Земята на Ботев 

(Есе) 

Навън  е прекрасна пролетна утрин! Майска! Лъчите на туко-що изгрялото 

слънце се преплитат  в нежен танц с отблясъците на росата . На небосвода се извива 

невероятно ярка дъга, а прекрасният аромат на цъфналата природа се разнася чак до 

още сънената планина и нежно я буди. Сладкопойна чучулига извива нежната си песен 

от разлистената корона на едно дърво! A там, от малка дупка в стеблото се чува 

писукане на малки кълвачета…  Лекият пролетен ветрец люлее главичките на 

цъфналите полски цветенца и поклаща клоните на вековни дървета. Там, сред тях, една 

стара липа се е разхубавила на фона на големите сиви скали в Балкана и ми се усмихва! 

Прекрасна е в новата си пролетна премяна! Взирам се в нея. В това дърво с неразвити 

още  листа, аз откривам нещо дълбоко познато и завладяващо! Тази липа безкрайно 

много прилича на  моята земя – красива, гордо източена към висините, развълнувана от 

вятъра, от копнежа за волност, за свобода и мир! Наоколо има безброй липи, но тази е 

някак различна – уж същата, а просто несравнима!  Гледам я с умиление, взирам се в 

нея, през младите листа прозират здравите ѝ клони, а тя сякаш ми говори и ми се 

усмихва … И с нежния повей на пролетната промяна насочва мисъта ми към куп 

житейски въпроси. 

Приседнала под шарената ѝ сянка, неусетно потъвах в размисли, осъзнавах, че 

тази липа не е от най-големите и величествени липи в гората, но със сигурност тя е част 

от мен и аз съм част от нея! Любов и спокойствие цари под клоните ѝ, чуруликащо 

настроение се чува наоколо и вред се носи аромат на обич, сигурност и утеха!  

Всеки от нас има в живота си една такава съкровена липа.  Тя ни дава 

безусловната си обич, приютява ни, закриля ни, но ние … Ние понякога сме 

неблагодарни и прахосници!  Често забравяме да поливаме корените ѝ, прекършваме 

клоните ѝ, посягаме дори на стъблото ѝ. Забравяме да поприсядаме край нея и да ѝ 

искаме прошка за отминали грехове! Замърсяваме я с нихилизъм и безродие.  

Унищожаваме я.  Но тя е там, все така величествена - стои на ръба на пропастта, горда 

и мълчалива, с ласкав поглед и измъчена снага. Не, тя никога не се предава!  

В далечината се чува пискливият вой на дърворезачки. С длани притискам 

ушите, но пак се чува - толкова е оглушителен този писък, че сърцето ми плаче! Боже, 

тук ли си? Възпри ги! Веднъж посечено, дървото трудно може да порасне отново. И 

корените му се погубват! А те – те са смисълът на всяко съществуване! Посечената 

гора е като посечените чеда на родината. Ние не само отсичаме дървото, а разрушаваме 

родина си, обезличаваме се. С всяко отсечено дърво изчезва родното, милото, това, 

което ни е откърмило и отгледало!  

Седя безмълвна и чувам как отсичат поредното дърво – сякаш се срутва  пред 

очите ми! Сладкопойните чучулиги са безмълвни - шумът на дърворезачките заглушава 

тяхната песен и те политат  там, във висините … Пред тях са далечните хоризонти – в 

чужда земя, без род, без майчина ласка … Чудноватите звуци вече не огласят 



планината. Гората е притихнала! Душата ѝ страда безмълвна! Една по една всяка твар, 

родена да лети, отлита …  

Поглеждам отново моята липа – Господи, колко е тъжна! Кой ни отроди така от 

нея? Кой помрачи нашата гордост?  Живеем в свободна държава и казват – живеем по 

своята воля! Но защо са толкова много посърналите души? Защо търсят свобода и 

полет там, където няма корен? Въпроси, въпроси … 

Не, не мислете, че не зная! Виждам този свят около мен – голям и обезроден! И в 

него толкова много хора, обсебени от материалното!  Приличат на вълци! Не, това не са 

хора – те са човекоподобни хищници, подвластни на банкови  сметки и луксозни вещи! 

Те нямат очи да видят красотата на липата, те нямат уши да чуят песента на 

чучулигата, нямат сърце да прегърнат писукащите малки кълвачета! Дори не могат да 

отсеят най-ценното в живота – род, семейство, родина, корен! И свободата, към която 

уж се стремят е фалшива! Защото, за да е истинска, свободата трябва не да се търси, а 

да се отвоюва! Тя трябва да изпълва душата, да се усеща със сърцето и да се изповяда 

пред децата!  

Не се страхувайте, разперете крила и усетете силата на духовното извисяване! 

Дарете усмивка и топла прегръдка на нуждаещите се, живейте в мир и хармония, 

обединени от идеята за нещо добро за общото благо! Да, бури винаги ще има! И много 

отбрулени листа ще намерят своя последен пристан. Но те ще посеят свободата, 

обединението и паметта за миналото! Те имат своя пример, имат своя идеал – един 

млад живот, отнесен завинаги от вражески куршум, една личност , водена от копнежа 

за свобода , откъснала се от мрака на обречените слабци, един легендарен герой със 

спокойна съвест и проста саможертвеност, която в смъртта става величава! 

Знам, че вече се досетихте за кого мисля! Защо не изричам името му ли?  

Страхувам се дали ще намеря най-точните думи, в които да вплета името на Ботев! 

Страхувам се дали съм достойна да изрека името на една високо нравствена личност, 

която не склони глава пред никой враг народен!  

Великият и недостижим Ботев! Героят, успял  да счупи статуквото, да се откъсне 

от оковите , да се противопостави на своеобразните ,,дърворезачки„„ на епохата си и да 

се бори за националната кауза. Силно любейки и мразейки, воден от безусловната си 

любов и отдаденост към родината и от омраза към тиранина,  Ботев изпълнява до 

последно своя дълг.  Вярвайки в ,,единната обща сила на человеческий род на земното 

кълбо, за да твори добро”, той за миг не се разколебава в правотата на своя идеал за 

свобода!  

Знам, че свободата никога не приема образа на идеално устроен свят. Тя е 

великата дарба да се противопоставиш на злото, да излезеш от зоната си на комфорт, да 

даряваш обич, да се бориш за корените си, без да очакваш нещо в замяна! 

Затова, мили мои чучулиги, не отлитайте далеч! Навън е пролет и е време да 

свиете своите гнезда! Старата липа е там – в Ботевата земя! Корените ѝ са все тъй 



здрави и клоните ѝ – все тъй уютни!  А с вашите песни планината няма вече да тъгува,  

гората ще зашуми и слънцето ще се усмихне. Свободата и спокойствието ще са около 

нас, щом борбеният дух тече във вените ни, а идеалът е в сърцата ни!  Листата пак ще 

падат, но техният полет  макар да е краткотраен, ще бъде част от големия танц на 

човешката приемственост! За да ги последват другите! И споменът от този танц  ще е 

вечен.  

А къде остана вярата ли? Вярата е в листата на България. Да, тя е в мен, в теб, в 

нас - защото свободата е в сърцата ни, а юначеството е в кръвта ни!  

 

 

Виктория  Пламенова - VIII  клас 

Поощрителна награда за есе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объркани мисли в подреденото бъдеще 

Аз съм от онези ученички, които се борят за отличен успех. Помолиха ме да 

пиша за Ботев, само че от съседната квартална кръчма звучеше „Пиле“ на Цеца, а аз 

трябваше да се вглъбя и напиша някой ред за това какво означава да живееш в земята 

на Ботев. По телевизора поредната пресконференция на „Генерала“, обясняваше колко 

хора са се заразили с коронавирус, как водим трета световна война с невидим 

противник, как Тръмп раздава помощи на безработните американци, за да оцелеят в 

икономическата криза, а аз представете си, трябва да пиша за Ботев. Кога е живял? 

Какъв е бил? Но за Ботев да пишеш е доста по-сложно според мен. Имам 

самочувствието да бъда сред добрите ученички, но някак в момента паметта ми е 

толкова изхабена, пълна с клишета и пълна със звуците на чалгата от отсрещната 

квартална кръчма, че ми се плаче. Сложно ми е да пиша за Ботев. Химикалът и той се е 

замислил, моливът ми се счупи, май нищо не става. Това не е геометрична задача, не е 

нито уравнение с едно, две или направо с три неизвестни.  

Днес, пред мен са приоритетите как да завърша с отличие, как да избера 

професия, която да работя с любов и да ми носи естествено и пари, как да бъда 

самостоятелна, еманципирана, успяла. Май всички тези желания ги споделям, защото 

ги е имало такива като Ботев, защото те са се борили за да бъдем свободни, да бъдем 

човеци, да имаме избор – изборът на някои да слушат „Пиле“ на Цеца, други да четат 

„Кукувица“ на Багряна, а аз да чета стиховете на Ботев и да се отърся от мислите за 

бъдещето или дори тези за настоящето, които са не по-малко стресиращи. Защото след 

като престана да чета отново се сещам, че ме чакат задълженията на ученичка. Такава, 

която уж има претенциите да бъде отличничка, да бъде успяла в живота и въпреки 

всичко решила да напусне земята на Ботев. И всеки път щом се върна в света на тази 

ученичка се оказва, че земята на Ботев започва да се превръща по-скоро в територия, 

отколкото в моята родина. А може би тези две понятия могат да бъдат разделени. И 

колкото и днес да не виждам себе си на тази територия, да помня, че освен една 

държава със своите жители, политика и икономика, това е също и моята родина, където 

е моето семейство и от където е моята история – историята на Христо Ботев. С нищо не 

може да се замени онова чувство на принадлежност, онова спокойствие, виждайки 

България в най-чистото си - скалите, горите, ливадите… Ето това е Ботев. Това са тези 

кътчета от рая, недокоснати от бъдещет- о, не са застроени, не са превърнати в място за 

често пъти порочен бизнес. Те са просто там и с красивите си гледки, и с вековна 

история… Дават на всеки, който ги посети, причина да ги обича и да не ги забравя, да 

не забравя земята на Ботев. Обиколила съм много страни в Европа и по света. Видяла 

съм какви ли не красоти. Но няма нищо по-красиво от дъхавия здравец, от дивите ягоди 

в Балкана и онези скалисти врачански върхове, които отдавна са попили кръвта на 

загиналия за свободата Ботев. И дори разкъсвайки се, не искайки да оставя тази 

прекрасна земя и дългата ѝ героична история, не виждам друг изход и друга 

възможност. И ето я пак свободата, дадена ми от Ботев, който оставя своята Венета, 

Димитър и Иванка и обрича на смърт себе си и 200 други българи, решили да преминат 

дунавския бряг, за да освободят поробеното отечество. Същата тази свобода ми 



позволява да напусна държавата си и да търся нови хоризонти, да се развивам и да 

градя мечтаното ми бъдеще. И често пъти съм се питала - ами ако отида не обръщам ли 

гръб на земята на Ботев, на нейната история и на всичко с което аз самата се гордея? 

Истината е, че самата аз нямам точен отговор на този въпрос. И дори в очите на някои 

да си тръгнеш от родината да означава да се отречеш от нея, едно за мен е сигурно, 

където и да отида, каквото и да направя ще помня земята на Ботев.  

И в крайна сметка не знам колко се получи, но знам какво научих през процеса. 

И ето ги сега моите цели, които  на пръв поглед нямат нищо общо с българския 

революционер, преоткрити  през призмата на онзи патриотизъм, който за мен в 

последно време бе забравен. Сега съм будна, събудих се от моя сън, макар и не вековен, 

и си припомних какво е да живееш в земята на Ботев и да помниш неговата история. 

Благодарение на него аз съм свободна, свободна да следвам мечтите си и да развивам 

бъдещето си, където и както поискам. Защото няма значение къде отиваш, щом помниш 

откъде идваш! 

 

Даниела Михова – Х клас 

Поощрителна награда за есе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Не живеем в земята на Ботев! 

 

За Ботев – без коментар! 

Пример и модел на поведение. 

Патриотизъм и жертвена клада,  

а след това безсмъртие в името на родината. 

Един дух и фантом от миналото. 

Етикетите и клишетата са напълно излишни.  

 

Да, демонстрирайте уважение 

или каквото пожелаете,  

но просто бъдете себе си, 

не налагайте мисленето си на другите! 

 

Днес живеем в свободна и европейска България, 

но дали извоюваната “свобода” не се изразява в  

карантина, 

извънредно положение, 

световна пандемия, 

икономически колапс, 

ограничено мислене, 

неспазване на заповеди, закони, наредби… 

Еволюция, революция и капитулация! 

Поредната човешка катастрофа-смърт и безнаказаност! 

 

Един 16-годишен философ  

коментира случващото се, 

изолиран у дома.  

Получава поредния имейл  

със задача за изпълнение, 

но през замъгления прозорец 

забелязва как деца играят навън 

и се забавляват със здравето си, 

а родителите - актьори в куклен театър,   

режисират малките си наследници  

на безопасна дистанция 

вързани на конците на една криза…  

 

Нямат право да посещават  

кварталния супермаркет,  

аптеката… 

Учителите не успяха  

за 24 часа да преобразуват цялата си методика… 

Лекарите и СЗО регистрират  



случаи на вирус със корона! 

Статисти и статистици… 

Посредствеността  

и деградацията се издигат в култ… 

 

В момента си имаме граници, 

дистанция, 

суверенитет,  

но свобода  имаме ли?!  

Живеем в земята на Ботев,  

но сме преки свидетели  

на падението на младото поколение.  

Аз, 16-годишният философ, 

съм част от този потъващ Титаник!  

Катастрофа!  

Младежите - жива метафора за 

трагедията на отечеството…  

Арогантни хора,  

несвикнали да носят отговорност 

за постъпките,  

за последствията... 

Много жалко, нали?  

 

За Ботев – без коментар! 

Трябва да търсим промяната  

да вярваме в доброто,  

в съзнанието,  

в морала, 

но за промяната е нужно време,  

векове, хилядолетия, 

упоритост и много труд,  

за да се роди нова генерация ботевци.  

 
Борислав Енчев – Х клас 

Поощрителна награда за поезия 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изданието е подготвено за патронния празник на ЕГ „Христо Ботев“ - Кърджали 

от редакторския екип на вестник „Будилник“ 

 

 


