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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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Преди първия училищен звънец 

 
Лятото остави изтърканите си джапанки пред прага на къщата, свали шарената 

риза и къси панталони, запазили аромата на море и прохладата на нощния бриз и 

шумно отвори входната врата. Пред огледалото в коридора бавно разплете от 

косата си сноповете лъчи, посипани с песъчинки от плажа, остави чантата с 

дрехи, взе хавлията си и отиде под душа да отмие кристалчета сол от тялото си. 

Предстоеше му важна среща-очаквана, неизбежна и традиционна. След кратко 

лутане отвори врата на стаята си, за да се подготви за срещата… На бюрото 

стоеше непокътнат списъка с книги за задължителен прочт през лятото, а в ъгъла 

до шкафа отпуснала рамене е полегнала старата раница – празна, поизбеляла, 

намачкана. Само часовникът отмерва  безстрастно минутите до приближаващата 

среща… 

На улицата е топло и въздухът на асфалта трепти в един и същи ритъм с 

маранята. Лятото погледна дяволито в огледалото преди да затвори входната 

врата и се упъти към мястото на уречената среща… 

Застанала на двора на Гимназията се усмихва красивата есен. Тя беше приказно 

красива, но в нейните очи имаше нещо загадъчно, криещо неизвестност. Всяка 

година е същата, но и различна – с нова дреха, с неразгадаем поглед и 

пленителна усмивка… 

Миг преди да удари звънеца в училището, тя се скрива в множеството 

гимназисти. Лятото тръгва след нея, търси я, иска да я попита какво да очаква, 

но в лицето му се блъскат еснни цветя – шарени, дъхави… много цветя и 

гласове, песни, слова за новото начало, за очаквания, за трепети.  

Остава  на входа на училищния двор и само може да предполага какво може да 

се случи от срещата между него – Лятото и между нея – Есента… 
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16.09.2019 

Поздравителен адрес от председателя на Народното събрание на 

Република България 
 

 

http://botev-kardzhali.com/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%81-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f/
http://botev-kardzhali.com/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%81-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f/
http://botev-kardzhali.com/wp/wp-content/uploads/2019/09/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%9D%D0%A1.jpg
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16.09.2019 

 

Удари първият училищен звънец за учениците от Езикова гимназия 

«Христо Ботев», град Кърджали 

 

          Слънчевите лъчи на септемврийския ден озариха улиците на областния 

град. В календара на всяко българско семейство септември бележи ново начало. 

Учебната година поставя на първо място изконните ценности като доблолюбие, 

стремеж към познание и образование. Няма друга нация, която да поставя 

стремежа към познание по-високо от българската. 

           С вдигане на  трибагреника и химна на Република България започна 

тържествената церемония по откриването на новата учебна 2019-2020 година в 

Езикова гимназия «Христо Ботев» – Кърджали. Гвардейците от Първия 

ученически гвардейски отряд трогнаха всички присъстващи със своето 

изпълнение. Аплодисменти имаше и за изпълнението на   фанфарния състав на 

Гимназията. 

          Гости на тържеството бяха представители от Областна администрация, 

Регионалното управление на образованието, община Кърджали, които 

поздравиха учениците и учителите с новата учебна година. Поздравителни 

адреси бяха получени от името на Асим Адемов – евродепутат от ЕНП/ ГЕРБ, 

Тракийското дружество «Д.Маджаров» и Висшето военноморско училище «Н. 

Вапцаров». 

          Директорът на Езиковата гимназия «Христо Ботев» Маноил Димитров 

поздрави учениците, родителите и учителите с думите: 

          „Първият учебен ден е празник, символ на вечното начало и  на духовното 

съграждане. Днес  прекрачваме в новата учебна година с усмивка и с вяра, че тя 

ще бъде изпълнена с успехи, красиви дни и със здраве!” 

          Господин Димитров пожела на гимназистите  увереност по пътя на 

образованиеto, защото именно младите хора са тези, които градят бъдещето на 
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България, за да продължи тя да се движи сигурно напред към един красив и 

хармоничен свят. 

          Безспорно най-развълнувани бяха новоприетите ученици от VІІІ клас, 

които от днес заедно със своите родители стават част от голямото и сплотено 

семейство на Гимназията. С пожелания за много успехи директорът връчи 

ключа  на познанието на Весела Добрикова, постигнала най-висок резултат на 

Националното външно оценяване, а Кирил Бояджиев, ученик от дванайсети 

клас, пожела на новоприетите гимназисти да съхраняват духа на достойни 

ботевци през следващите най-вълнуващи години в Гимназията. 

Радостна е новината, че и тази учебна година  с учениците, изучаващи 

английски език в Гимназията, по Програма за международен обмен «Фулбрайт»  

ще работи Кейт Бийвър от САЩ, а по Програма «Културвайт» с учениците по 

немски език  от месец март 2020г. ще  работи доброволец от Гермния. 

Директорът господин Димитров призова да се продължи традицията за 

работа с отговорност и професионална всеотдайност, за да се гордеят всички с 

постиженията на учениците на национално и международно ниво, които и през 

ваканцията продължават да прославят Езиковата гимназия. 

Ергюнал Сабри от 12 клас   спечели европейска титла по бокс за младежи, 

Емре Емурла  от 12 клас  е стипендиант на баварското правителство, Стела 

Ненкова  и Синем Юсеинчауш  от 11 клас  са стипендианти на Посолството на 

Германия, а  Назире Юзеир от 12 клас  печели първо място за есе на немски език 

на национален конкурс. 

Тържеството продължи с изпълнения на младите музикални таланти и с 

пожеланията:  На добър час! 
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26.09.2019 

Теодора Момчилова от Езиковата гимназия с призово място на 

Национален конкурс, посветен на 70 години от създаването на 

НАТО и 15 години от членството на Република България в нея 

 

Ученичката Теодора Момчилова от 8. клас бе класирана на трето място на 

Национален конкурс за рисунка на тема: „Ние сме НАТО и помагаме при 

бедствия и пожари“. 

Конкурсът е организиран от  Главна дирекция „Пожарна безопасност и 

защита на населението“ – МВР и е посветен на навършването на 70 години от 

създаването на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и 15-

годишнината от членството на Република България в нея. Чрез конкурса се цели 

да се покаже на учениците, че НАТО, освен военна, има и хуманитарна роля, 

нарастваща все повече в условията на глобализация и зачестяването на мащабни 

бедствия и пожари, както и да възпита съпричастност към проблемите на човека, 

готовност за оказване на помощ, желание за участие в доброволческа дейност и 

опазване на околната среда. 

Творбата на Теодора Момчилова е отличена сред стотици  рисунки на 

млади художници от цялата страна. 

Теодора е ученичка в осми клас в Езиковата гимназия – град Кърджали  с 

профил немски и английски език. Още в началото на учебнатa година тя доказа, 

че е амбициозна и талантлива. Предстоят й още много конкурси, състезания и 

изяви по пътя на знанието и творчеството.  Пожелаваме й много бъдещи успехи! 
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26.09.2019 

Ботевци отбелязаха 26.септември – Европейски ден без 

загинали на пътя 

Безопасността на движението по пътищата и опазването на здравето и 

живота на децата и учениците е споделена отговорност и грижа на цялото 

общество. 

По случай 26.септември – Европейски ден без загинали на пътя на 

учениците от XI и XII клас в Езикова гимназия „Христо Ботев“, град Кърджали 

бе изнесена беседа от Училищната комисия по БДП с председател господин 

Иван Димов – заместник-директор по АД. Настоящи и бъдещи шофьори бяха 

запознати с Т-образнo кръстовище, както и с републиканската пътна мрежа в 

близост до училище. На младите водачи бе разяснено,че републиканската 

организация е по-различно устроена, т.е. не дава възможност да се поставят 

изкуствено повдигнати зебри.Особено внимание беше обърнато на това, че е 

необходимо учениците да се съобразяват  как преминават  с кола през участъци, 

пресичащи пътеки тип зебра. 

Класните ръководители на съответните класове като водачи на МПС 

обясниха важността от спазването на правилата за движение по пътищата. 

Идеята бе възпитаване на уважение към  правилата да движение по пътищата, 

търсене и предлагане на  решения за намаляване на броя на жертвите и 

пострадалите при пътни инциденти. 

Европейския ден без загинали на пътя по наименованието EDWARD се 

отбелязва по предложение на Европейската мрежа на службите на пътна 

полиция  ТИСПОЛ. Проектът е подкрепен от Европейската комисия  и 

активностите в Дните на EDWARD за безопасност на движението по пътищата 

се комбинират с Европейската седмица на мобилността (16 – 22 септември). 

Тази година EDWARD отбелязва 26.септември под мотото „Обичам семейството 

си! Да го пазим на пътя!“ 
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26.09.2019 

Европейски ден на езиците в Езикова гимназия „Христо 

Ботев“ 

За поредна година Езикова гимназия „Христо Ботев” отново отбеляза  

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 езика. 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. 

Денят бе отбелязан  от осмокласниците в Езиковата, които  тази учебна 

година започват да изучават интензивно английски и немски език. Бяха 

организирани различни игри, които привлякоха вниманието на учениците. Te 

четоха думи и текстове на различни езици, редяха пъзели и участваха във 

викторини. От помощник-учителя Кейт Бийвър по програма Фулбрайт в 

училището беше изготвена презентация, която бе насочена към европейското 

езиково многообразие и  която впечатли учениците. Накрая всички стигнаха до 

убеждението, че езиковото многообразие е важно средство за постигане на 

разбирателство в отношенията между хората и запазването на културното 

европейско богатство. 
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СЪБИТИЯТА ЗА ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА 

 

1. Среща с писателя Захари Карабашлиев  и ученици от 10. Клас 

 

2. Училище за пример „Иновации в действие“ в ЕГ „Христо Ботев“ 

 

3. Емре Емурла от Езиковата стана стипендиант на Баварското правителство 

 

4. Ученици от Езиковата гимназия слушаха лекция от г-н Стефан Бакалов за 

борбата с наркотрафика 

 

5. За духовете и духовността или за идентичността и глобалния свят 

 

6. Благодарим Ви, учители! 
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15.10.2019 

Из лабиринтите на съвременната българска литература 

 
Възпитаници на Езиковата гимназия, водени от Надежда Карагьозова, 

учител по български език и литеатура, имаха възможността за поредната среща с 

известен съвременен творец - популярният белетрист Захари Карабашлиев. 

 

 При сериозен интерес премина първата за автора среща с почитателите на 

литературата в Кърджали. Учениците от Езиковата гимназия „Христо Ботев“ с 

интерес изслушаха историите за творческите предизвикателства, с които авторът 

се е сблъсквал през годините и научиха любопитни факти около създаването на 

един разказ или роман. Иницитор на културното събитие за гражданите на 

областния град бе  Регионална библиотека „Никола Вапцаров“. 

 

Увлекателният разказ на Захари Карабашлиев за пътешествията и срещите 

с невероятни хора заинтригува младите хора и те с нескрит интерес слушаха как 

се създава съвременна литература, която да носи признание не само в страната, 

но и отвъд Атлантика. 

 

„Творческото вдъхновение идва от истинските истории. Невероятно е, но 

идеята за нов  роман или разказ може да се роди и от обикновен телефонен 

разговор, от исторически извор, от разговор с непознат.“ Творецът сподели, че 

изключително много обича да пътува и така опознава света, човешките съдби, 

завързва многобройни приятелства, вдъхновява се. „Важно е да осъзнаем, че 

думите са изключително важно жръжие. Интересно е, че художествената 

литературата говори и достига до съзнанието на повече хора. След доста години 

живот в САЩ, Захари Карабашлиев отправи своето послание към младите 

почитатели на словото да се развиват като потенциал в родината си  и пожела 

творчески успехи  и нови срещи с литературата. 
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19.10.2019 

Училище за пример „Иновации в действие“ в ЕГ „Христо 

Ботев“ 

 

 Езиковата гимназия отдавна е доказала, че е сред водещите иновативни 

училища в страната и е добрият  пример за всяка една образователна 

институция, с мотивирани учители и новаторски идеи. Тази годна училището 

участва в   проекта  на МОН  „Иновации в действие“, който надгражда вече 

добилия популярност проект „Иновативно училище“. Програмата дава 

възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез контакти и 

посещения между училища-партньори от цялата страна. Основна цел на проекта 

е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на 

интерактивността и активната включеност на учениците, посредством 

иновативни педагогически методи, както и употребата на дигитални средства и 

информационни технологии в обучението. 

 

 На 18. Октомври Езиковата гимназия  посрещна гости от партньорско 

иновативно училище  – ППМГ „Добри Чинтулов“ град  Сливен. Пред  ученици и 

учители домакините представиха успешната работа по  проект „Иновативно 

училище“ на тема „Природата-дом“ за учебната 2017/2018 година  и „Здравето-

универсална човешка   ценност“ за учебната 2018/2019 година. С емоции, 

талант, нагледни материали, компютърна анимация и филмово изкуство  

ботевци  презентираха своите идеи и виждания  за здравословния начин на 

живот и опазване на околната среда, представени от тях през проектните 

седмици през последните две години.   

 

 В неформална обстановка и преки разговори учители и ученици от двете 

училища заедно споделиха   опита и впечатленията си от работата  в областта на 
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иновациите. Гостите се впечатлиха както от представените проекти, така  и  от  

сградата на кърджалийското училище, спортните съоръжения и зали. Запознаха 

се отблизо и с богатата история и динамичен  училищен  живот  в Езиковата  

гимназия. Споделиха своя възторг и възхищение от отличната образователна 

среда в гимназията с пожелание и при тях  да срещат същия ентусиазъм и 

желание за творчество. 
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24.10.2019 

 

Емре Емурла от Езиковата стана стипендиант на 

Баварското правителство 

 

Емре Емурла – ученик от ЕГ „Христо Ботев“ в  Кърджали, ще представи 

града край Арда пред министъра на образованието на Бавария. На 25 октомври 

той ще замине на едноседмично посещение в немската провинция като 

стипендиант на Баварското правителство. Това е награда за неговия успех в 

състезанието „Bayern“, която той завоюва тази пролет. 

 

На 2 ноември пък, заедно с неговата преподавателка по Немски език Нигяр 

Наим, ще пътува до Франкфурт като стипендиант на Европейския университет 

Виадрина във Франкфурт на Одер по програмата за пробен студент. Но това не 

са единствените големи успехи на Емре. Заедно с помощта и подкрепата на 

своите преподаватели от Езиковата гимназия в Кърджали дванадесетокласникът 

има множество спечелени награди и отличия през годините. 

 

Още като седмокласник печели златен, сребърен и бронзов медал в 

международното състезание „Математика без граници“, отличие в национален 

кръг на олимпиадата по български език и литература на МОН и трето място на 

националния конкурс за есе „Малкият принц“ в град Оряхово. Година по-късно 

завоюва 3 място в Лингвистично кенгуру, както и два сребърни и един бронзов 

медал в национално историческо състезание „Моята родина“. 

 

 През миналата учебна година заема призови места в национален кръг на 

множество олимпиади по Немски език, по БЕЛ „Любословие“ и „Стъпала на 

знанието“, в състезанието на „Клет“. Печели и пълна стипендия на Немската 
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служба за педагогически обмен с награда едномесечен престой в Германия с 

интернационална група от 8 стипендианти от България. 

 

Неизброими са и наградите на Емре като единадесетокласник. Отличен е 

отново в Национален кръг на олимпиадата по немски език на МОН; 

„Математика без граници“ – 1 златен и бронзов медал; Награда за есе в 

националния конкурс „170 години от рождението на Христо Ботев“; Национален 

кръг на „Стъпала на знанието“ и „Любословие“. Участва в проекти по Немски 

език „Младежта дебатира“ и „Четящите лисици“. Член на „България на младите“ 

и участва в Модел Република България – симулация на Парламента за ученици, 

както и в „Модел Европейски съвет“ – София 2019, организирано от 

Европейската комисия за България. 

 

Заради постигнати високи успехи в обучението си Емре става и 

стипендиант на Американската фондация за България. През лятото на 2019 г. 

пък посещава за една седмица град Баку в Република Азейрбайджан като 

стипендиант на Посолството на Азербайджан. 

 

Но не само в учението се отличава Емре Емурла. Като част от ансамбъла 

за народни песни и танци към читалище „Юмер Лютви“ той участва в 

множество фестивали в Република Северна Македония, Румъния, Турция и 

Гърция. 

 

„Всички тези проекти в чужбина ме обогатиха изключително много. За 

бъдеще целя достойно представяне на Държавните зрелостни изпити и искам да 

следвам медицина в Германия, защото имам възможността да получа много 

добро образование там. Твърде рано е да кажа дали ще се върна след следването 

тук, но някой ден със сигурност бих искал да се върна в Кърджали“, споделя 

ученикът. 
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И докато стяга куфара за Германия и подготвя уроците си, в свободното си 

време излиза с приятелите и спортува. Не може да скрие и страстта си към 

футбола. Все пак след напрегнатия учебен ден е нужна и малко разтуха! 
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30.10.2019 

Ученици от Езиковата гимназия слушаха лекция от г-н 

Стефан Бакалов за борбата с наркотрафика 

 

 На 29.10.2019г. ученици от 10.класове от Езикова гимназия „Христо 

Ботев“ – гр. Кърджали  слушаха лекция от господин Стефан Бакалов – началник 

неспециализирания отдел „Борба с наркотрафика“ и началник на отдел 

„Митническо разузнаване и разследване при Митницата на Аерогара София. 

Срещата се проведе в ОДК – Кърджали по инициатива на ОСНВ – Кърджали. 

Господин Бакалов обясни на учениците за вредното въздействие на наркотиците. 

Запозна ги с последствията от употребата на дрога и пагубното им влияние. С 

презентация и филмчета  бе представена деградацията на човека, изпаднал в 

наркозависим статус. Професионално бяха изяснени трагичните последици от 

употребата на дрога. Все повече наркотични вещества се трафикират в различни 

държави, включително в България. Синтетичните наркотици, т.е. дизайнерските 

наркотици стават все по-популярни, но всъщност са в пъти повече по-опасни. 

Консумацията дори на една доза може да стане смъртоносна. 

 

 Господин Стефан Бакалов обърна специално внимание на ролята на 

семейството в света на юношата. Неговият съвет към родителите бе  поддържане 

на качествена връзка с детето и честото обясняване за вредата от употребата на 

наркотици. Ежедневното общуване с детето е в основата за поддържане на 

близки отношения с него, за  да го предпазят от опасни ситуации като 

пристрастяване към наркотиците. 

 

 В сферата на борбата с наркотрафика Стефан Бакалов е преминал 

обучения в митническите служби на Германия, Холандия, Великобритания, 

Франция, Италия, Световната митническа организация, както и академията на 
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ДЕА в САЩ.  Работи повече от 30 години в митниците, от които повече от 25 

само в борба срещу наркотрафика. От няколко години заедно със своите колеги 

изнасят беседи и демонстрации из страната, в които показват на младежите 

опасността от употреба на наркотици. 

 

 По време на дискусията учениците имаха възможност да задават въпроси, 

свързани с наркотиците. Срещата имаше превантивна цел – да покаже какви са 

вредите от употребата на наркотични вещества, но и да предпази от 

евентуалната им употреба. 
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31.10.2019 

За духовете и духовността или за идентичността и 

глобалния свят 

Да си светиш с тиквен фенер и да гониш духове  е актуално, но много по-важно 

е да пазиш духа на просветата и българската култура. 

 

 Последният ден на месец октомври англоговорещият свят се превръща в 

маскарад, а деца с тиквени фенери  гонят злите духове събират лакомства или 

правят номера. 

 

 Опознавайки многообразието на различните културни  традиции, 

учениците, изучаващи английски език от випуск осми клас на Езиковата 

гимназия „Христо Ботев”, проучиха историята на този ден и решиха да 

организират тържество, в което да съчетаят изконния стремеж на българина към 

духовност и просвета и да обогатят познанията си за традициите на страните, 

които говорят езика на Шекспир. 

 

 По-кратко днес  малки, големи и още по-големи момичета и момчета 

отбелязаха многообразието на традициите – Първи ноември и Деня на Вси 

светии. Да си светиш с тиквен фенер и да гониш духове  е актуално, но 

много по-важно е да пазиш духа на просветата и българската култура. 

 

 Ученици от 8А1. клас се подготвиха подобаващо и посетиха малките 

ученици от 4А. клас от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”.Те изненадаха 

малчуганите със специално подготвени презентации игри и викторини, 

посветени на Деня на будителите и празника Хелоуин. Будните ученици 

запалиха светлината на родолюбието и наградиха с  лакомства най-
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любознателните, а те от своя страна изпяха песен, посветена на народните 

будители. 

 

 Учители и ученици подготвиха актовата зала за Хелоуин парти. Учениците 

от  8 А3 клас подготвиха презентация за будителите  и въпроси към 

съучениците, а друг екип презентира историята на Хелоуин. 

 

 Забавни игри и емоции изпълниха деня преди есенната ваканция. „Познай 

какво има в кутията?” Направи от прежда най-красива паяжина… и какво ли 

още не. Вкусен домашен сладкиш с тиква, тиквен фенер и много музика. 

Днешният ден отминава, а утре ще честваме БУДИТЕЛИТЕ. 

 

 Доказвайки своята зрелост и отношение към българската духовност 

учениците от випуск осми клас поздравиха учителите за Първи ноември. 
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31.10.2019 

Благодарим Ви, учители! 

 

В навечерието на 1. ноември ученици от Езиковата гимназия „Христо 

Ботев” пишат писма до своите учители 

  

 

Честит Ден на народните будители, скъпи учители! 

С Вашето писано и изречено слово Вие будите мисълта ни 

И отваряте сетивата ни. 

Благодарим Ви от сърце! 

Випуск 8. Клас 

 

 Гимназистите от випуск осми клас на Езиковата гимназия „Христо Ботев” 

се обединиха около идеята за честване на Деня на народните будители, 

отдавайки уважение към своите учители. В часовете по български език и 

литература и история и цивилизация припомниха имената на българите, 

запалили искрата на духовността и книжнината, на стремежа към свобода – 

духовна и политическа. 

 

 Всички младежи бяха единодушни, че учителите са хората, които 

ежедневно  и неуморно се борят срещу посредствеността и написаха едно мило 

и трогателно пожелание за празника, засвидетелствайки своето уважение към 

тях. 

 

 До всеки един учител достигна снимка на специално подготвения кът във 

фоайето на училището за празничния ден от представители на ученическия 

съвет  и електронно пожелание. 
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 Съхраняването  на традициите е основна задача на националната 

идентичност, култура и духовност. Доказателство са множеството дати в 

празничния календар, които ни припомнят, че сме дали много на света като 

култура и книжнина, а младите ботевци доказват, че уважават българските 

традиции и своите съвременни будители – учителите. 
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06.11.2019 

Ниляй Шериф победи злото с награда 

 

Десетокласничката Ниляй Шериф от Езиковата гимназия „ Христо Ботев” 

получи признанието на Клуб „Млад писател” за творческия си талант и 

прекрасните есета, с които участва в Националния младежки литературен 

конкурс „Доброто и злото в днешното общество”. 

Организатори на конкурса са община Стара Загора и читалище „Родина 1860”, а 

целта на проявата е да се насърчават младите таланти от цялата страна да се 

изявяват и да пречупват вечната тема за доброто и злото през погледа на 

младежкото дръзновение и нестандартно мислене. Оказва се, че творческото 

писане предизвиква интереса на младежите и от чужбина. Ниляй получи 

наградата „Млад писател” в конкуренция с младежи от България, Русия, Турция 

и Сърбия. 

Интересът към писането девойката проявява още в началните класове. 

Творческото й портфолио е  повод за гордост. Насърчавана от Надежда 

Крагьозова, учител по български език и литература, само за изминалата учебна 

година Ниляй спечели шест награди от национални литературни конкурси и 

издига престижа на Езиковата гимназия „Христо Ботев”. Нека творческото й 

вдъхновение, подкрепата семейството, учителите и приятелите й донесат още 

по-внушително творческо признание. 
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СЪБИТИЯТА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА 

 

1. Кариерното ориентиране е важно и полезно 

  

2. Специален ден за любителите на футбола в ЕГ „ Христо Ботев“ 

 

3. Добрият опит винаги е полезен 

 

4. Акция в памет на загиналите на пътя 

 

5. Национално състезание по природни науки 

 

6. От Кеймбридж са категорични: „Вие, ботевци, сте най добрите!” 

 

7. Успешна работа по международни проекти 
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06.11.2019 

„Кариерното ориентиране е важно и полезно” 

 

 „Кариерното ориентиране е важно и полезно” – това е общата оценка на 

присъствалите ученици от десети клас на проведената среща с успели млади 

хора, избрали да се реализират професионално в родния си град Кърджали. 

„Поставена е една добра традиция” – споделят ентусиазираните ученици. Те 

инициират и собствено анкетно проучване за бъдещи срещи със хора, 

упражняващи нови и малко познати професии, а инициативата за провеждането 

на такива срещи е на младата учителка по география и икономика Катерина 

Дикмева. 

 

 В срещата участваха Ивана Калчева – пътен инженер, Цветелин Гавазов – 

геодезист, регионален мениджър на Национална компания индустриални зони 

ЕАД и управител на Геосървис ЕООД. Споделените интересни факти относно 

избора на професия и решението да се върнат в Кърджали заинтригува 

младежите, а сериозен интерес предизвика и професията фотограф. 

Денис Делев е един от най-популярните портретни фотографи, усвоил 

изкуството само за две години. Той сподели, че се е амбицирал да превърне 

хобито си в професия, за да се докаже пред своите родители. Той е самоук 

талант, учещ се от грешките си, проявявайки упоритост и постоянство. За него 

работата не е средство за доход, а удоволствие 

 

 Две бивши възпитанички на Езиковата гимназия „Христо Ботев” работят 

една сравнително нова професия – логистика. Сами определят професията като 

отговорна и динамична. Най-важното звено във всяка фирма, занимаваща се с 

производство и реализация на продукцията. Мария Димитрова и Зейнеп Исмаил 

са  логисти в „Серта – България” и обясниха, че логистиката е кръвоносната 
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система на фирмата. Дейностите са свързани със заявяването на необходимите 

материали и консумативи до реализирането на готовата продукция на 

вътрешния и външния пазар.Те заявиха, че са завършили едно от най-добрите 

училища в града и дадоха практически съвет на младите хора: „Работете с 

желание и любов! Парите сами ще дойдат! 

 

 Господин Гавазов даде полезни насоки относно избора на реализация като 

ни посъветва  да следим търсените кадри. Той заедно с госпожа Калчева 

предложиха нагледно да  покажат процеса на работа и да предоставят   работния 

процес на терен. 

 

 От ръководството на Гимназията обещаха, че ще организират и други 

подобни срещи с представители на полицията и със футболисти от „Арда – 

Кърджали”. 
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06.11.2019 

Сряда 06.11.2019 бе специален ден за любителите на 

футбола в ЕГ „ Христо Ботев“ 

 
 Сряда 06.11.2019 бе специален ден за любителите на футбола в ЕГ „ 

Христо Ботев“, защото на гости ни бяха футболистите от ФК „Арда“. Учениците 

посрещнаха с голям ентусиазъм надеждите на града, а емоциите нарастнаха още 

повече по време на споделените истории и предизвикателствата, през които са 

преминали по пътя към успеха.  

 

 Футболистите бяха категорични за едно, че без значение коя е професия си 

избрал, ако работиш със сърце и усърдие, добрите резултате не закъсняват. 

Срещата бе част от инициативата на ръковоството на гимназията за кариерно 

ориентиране на възпитаниците, където млади и успели хора разказват за своя 

профисинален избор и постижения. 
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10.11.2019 

Добрият опит винаги е полезен 

 
 Доказала своя опит като иновативно училище през изминалите две години, 

Езиковата гимназия „Христо Ботев“ – град Кърджали, е пример за добри 

практики. Тази година училището участва в проекта на МОН                 

„Иновации в действие“, награждащ проекта „ Иновативно училище“. Основна 

цел на проекта е да се повиши качеството на образователния процес  чрез 

увеличаване на интерактивността и активното включване на учениците 

посредством иновативни педагогически методи, както и употребата на 

дигитални средства и информационни технологии в обучението. 

 

 На 08.11. 2019 година гости на Езиковата гимназия бяха ученици и 

учители от Хуманитарната гимназия „ Св. Св. Кирил и Методий“ – град 

Казанлък, които за първа година работят по проекта на МОН „ Иновативно 

училище“ и са избрали Езиковата гимназия в Кърджали за сигурен партньор, от 

който да почерпят опит. 

 

 Ботевци споделиха своите идеи, които през иновативната седмица през 

май 2018 година реализираха на тема „ Природата-дом“ , а през иновативната 

седмица на 2019 година – „ Здравето – универсална човешка ценност“. 

Интересните презентации, скечове, компютърни анимации, интервюта, филми, 

авторски песни и поетични творби  предизвикаха възхищението на гостите, 

които усетиха динамичния живот в Езиковата гимназия, и се потопиха  в една 

творческа атмосфера и в отлична образователна среда – модерно оборудвани и 

тематично обособени кабинети, спортни съоръжения и зали. Преди 

отпътуването си учителите и учениците от Хуманитарната гимназия изразиха 

своя възторг от всичко, до което успяха да се докоснат, и увериха своите 

партньори от Езиковата гимназия, че ще ползват добрия им опит. 
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19.11.2019 

БЕЛИ БАЛОНИ ПОЛЕТЯХА В НЕБЕТО НАД ЕГ „ХРИСТО 

БОТЕВ“ В ПАМЕТ НА ЗАГИНАЛИТЕ НА ПЪТЯ 

 

 В Езиковата гимназия „Христо Ботев“ за поредна година бе отбеляза 

Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни 

произшествия. 

 

 Ученическият съвет инициира акция за пускане на бели балони и  

изработване на информационно табло с цел спирането на войната по пътищата. 

Учениците призоваха своите връстници за отговорно и разумно шофиране като 

залепиха своите послания из цялото училище. Информационната кампания 

включваше и разпространяването на листовки с правилата за движение по 

пътищата. Група ученици от клас 10Н1 се включиха в полицейска акция за 

безопасно шофиране, организирано съвместно с ОСНВ и ОД на МВР – 

Кърджали. На водачите на проверените превозни средства бе предоставена и 

информация за Световния ден за възпоменание на жертвите при 

пътнотранспортни произшествия. Учениците отправиха послания към 

възрастните, седнали зад волана: да преценяват пътните условия и да шофират 

със съобразена скорост, да се чувстват отговорни за другите на пътя. 

 

 За поредна година България отбелязва Световния ден за възпоменание на 

жертвите от пътнотранспортни произшествия, определен с решение на 

Генералната асамблея на Организацията на обединените нации. С резолюция на 

Общото събрание на Организацията на обединените нации от 2005 г. всяка трета 

неделя на месец ноември е определена като Световен ден на възпоменание за 

жертвите от пътнотранспортните произшествия. За първи път този ден е 

отбелязан през 1993 г. в Обединеното кралство от организацията „Мир на пътя“. 
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 На този ден се отдава почит на жертвите и техните семейства и се работи 

за повишаване на обществената отговорност за спазване на правилата за 

движение по улиците и пътищата и подпомагане на жертвите. 

 

 Тревожната статистика за миналата година е над 500 загинали по 

пътищата на страната. Младежите заявиха, че безопасността на пътя е споделена 

отговорност и призоваха институциите, организациите и участниците в 

движението, да дадат своя принос за безопасността и опазването на живота и 

здравето на участниците в движението. 
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19.11.2019 

 

Националнo състезание за ключови компетентности по 

природни науки 
 

 Весела Добрикова от осми клас  спечели бронз сред младите учени, а  

Зехра Исмаил от девети клас се класира на призово място от Езиковата гимназия 

„Христо Ботев“ – Кърджали. 

 

 Двете възпитанички на Езиковата гимназия достойно защитиха 

претенциите да бъдат сред най-добрите  на Националното състезание по 

природни науки, което се състоя на 16 и 17 ноември 2019 г. в гр. Копривщица.  

Дванадесетото издание на надпреварата за ключови компетентности  по 

природни науки беше на тема „Климатичните промени“. Момичетата са 

единствени представители на Област Кърджали, които бяха разпределени в 

различни отбори с ученици от цялата стана.  

 

 Освен солидната теоретична подготовка, девойките трябваше да 

демонстрират умения за работа в екип, креативност при решаването на задачи и 

добри ораторски подходи при презентирането на отборната работа. В два 

поредни дни учениците представяха знанията си в областта на природните науки 

– биология,  физика и химия, пред  преподаватели от СУ “Св. Климент 

Охридски“, които журираха участниците. 

 

 Надпреварата се проведе в два кръга, а участниците се групираха в 10 

отбора, определени на случаен принцип.  Състезателите работиха в екип и всеки 

от тях презентира теоретична или практическа задача. Решаването и 

представянето на поставените научни казуси включваха работа с 
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информационни източници и интерпретирането на информация за решаването 

на проблема.  

 

 Задачите от теоретичния и експерименталния кръг поставиха участниците 

в ролята на учени. За да решат задачите, те проведоха интересни изследвания, 

свързани с получаването на електрическа енергия от неочаквани източници. 

Нестандартният подход на работа на ботевци направи впечатление на журито и 

знанията и уменията на Весела и Зехра бяха отличени индивидуално и отборно. 

Весела е единствената от Езикова гимназия в страната, която се нарежда в 

челната тройка с бронзов медал, а в отборната надпревара Зехра се класира със 

своя отбор на пето място. 
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21.11.2019 

 

От Кеймбридж са категорични: „Вие, ботевци, сте най 

добрите!” 

 

Английските езикови дипломи на Кеймбридж са признание за ЕГ „Христо 

Ботев” – град Кърджали 

 

 В ТМЦ „Димитър Димов” се състоя първата официална церемония-

коктейл по връчването на Кеймбридж езикови сертификати на възпитаниците от 

Езиковата гимназия „Христо Ботев”- град Кърджали в присъствието на техните 

родители. Сред гостите бяха Върбинка Хаджидимитрова –  Академичен 

директор на АВО езиков и изпитен център, гр.София и член на инспекционния 

комитет на Европейската асоциация за качествени езикови услуги, Слава 

Василева-мениджър ключови клиенти, Ангелина Костова-началник отдел в РУО 

Кърджали, Йоана Желева – Старши експерт чуждоезиково образование в 

Регионално управление по образованието, учители и ученици от Финландия, 

Италия и Германия, които са на посещение в града и Гимназията по Програма 

„Еразъм+”. 

 

 Госпожа Хаджидимитрова връчи на директора на Гимназията Маноил 

Димитров специален сертификат, който дава на ЕГ „Христо Ботев” статут на 

официален център за подготовката на ученици за различните нива на 

Кеймбридж изпитите, а това е най-високата оценка за професионализма на 

преподавателите по английски език. 

 

 В приветствието си господин Димитров припомни историята на 

създаването на отворен изпитен център по английски език в ЕГ „Христо Ботев” 

преди осем години, както и направи равносметката на постигнатото до момента. 
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Над 200 ученици през годините успяват  успешно да се справят с изпитите на 

Кембридж. 

 

 Учениците бяха поздравени от директора с думите: „Вие стъпка по стъпка 

сте изграждали своята личност, осъзнавайки че винаги сте подкрепяни и 

вдъхновявани от своите учители. Ако сега имате вярата, че сте успели – дължите 

го на тях.” Беше отбелязана заслугата на учителите, които тази година  са ги 

подготвили-Таня Маровска и Антония Борисова. 

 

 От името на учениците своите емоции сподели  Аксел Юсуф от ХІІ клас, а 

всички присъстващи  се насладиха на виртуозното изпълнение на Берна Ахад на 

цигулка и на Еврим Юзеир на китара. 

 

 В края на тържеството всички присъстващи бяха единодушни, че такова 

събитие е най-яркото доказателство за отлично свършената работа на успешния 

екип на Езиковата гимназия „Христо Ботев”. Дипломите за владеене на 

английски език отварят врати, градят мостове, прекрачват граници и правят 

нашите младежи и девойки успешни хора както в страната, така и в чужбина. 
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29.11.2019 

Гимназията посрещна гости по международен проект за 

обмен 

 
 От 18. до 23. Ноември 2019г. Езикова гимназия  „Христо Ботев“ гр. 

Кърджали бе домакин на международна  работна среща в рамките на  проект за 

училищен обмен  по програма Еразъм+ „IT and Language Teaching – ИТ и 

преподаване на чужд език“, по който училището работи още от началото на 

миналата учебна година. Ботевци осъществяват проекта заедно със своите 

приятели от Финландия, Германия и Италия и обменят с тях опит  и умения в  

използването на новите информационни и интернет технологии при изучаването 

на чужди езици. 15 ученици и 10 учители  от Финландия, Германия и Италия 

посетиха град Кърджали и Гимназията и се включиха в организирани от 

учениците и учителите – домакини  инициативи. Темата на срещата бе:  „ 

Младежта и културата на Европа“ и бе подчинена на идеята, нашите младежи да 

представят пред своите  чужди връстници красотата  и богатството на 

българските традиции и история. 

 

 Гостите бяха сърдечно посрещнати  по българска традиция с хляб и сол и с 

музикални изпълнения от фанфарната музика на Гимназията,  български песни и 

танци и разнообразни презентации за България и нейното културно богатство. 

Участваха в работно ателие за изучаване на български хора и танци и бяха 

впечатлени от разнообразието на българския фолклор. Учениците бяха приети и 

гостуваха в домовете на своите български връстници и успяха отблизо да се 

запознаят с начина им на живот. Участваха в училищно рали-викторина, в 

учебни часове по чужди езици, история и география на България и научиха 

много нови интересни факти за страната домакин.  Българските ученици от 

театралното студио на английски език към Гимназията представи пред гостите 

своя пиеса и бяха приветствани с възторг и аплодисменти. Възпитаниците на 
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 Езиковата гимназия в Кърджали нямаха никакви проблеми в общуването с 

гостите  на английски и немски език. Учителите – гости посетиха  уроци по 

чужди езици и философия на немски език и с възхищение констатираха, че 

методите на обучение в гимназията не отстъпват на тези в европейските 

училища. Те участваха и в официална церемония – коктейл по връчването на 

Кеймбридж езикови сертификати на възпитаниците от Езиковата гимназия 

„Христо Ботев”. 

 

 Всички  участници в проекта – домакини и гости заедно посетиха град 

Пловдив – Европейска столица на културата за 2019г. и се запознаха отблизо с 

богатата вековна история на този прекрасен български град. Гостите – чужденци 

проведоха интервюта  на английски език с жители на града и се информираха за 

културните му забележителности и българските традиции и обичаи. В 

последствие заедно с българските си приятели изготвиха презентации  с 

помощта на новите средства за информация и комуникация, разкриващи техните 

впечатления от България. 

 

  Участниците в проекта пътуваха и  до град София и посетиха  Народното 

събрание, където бяха сърдечно посрещнати от госпожа Цвета Караянчева – 

Председател на българския парламент. Тя им разказа за функциите и работата на 

Народното събрание и отговори на множество въпроси, свързани с бъдещите 

перспективи за развитие на младите хора в България и Кърджали. Сподели с 

младежите, че „много би се радвала повечето от тях да изберат наши 

университети и да се реализират успешно в България“. 

 

 Всички гости бяха особено впечатлени и очаровани от посещението на 

археологическия комплекс Перперикон и от Регионалния исторически музей в 

Кърджали. Те споделиха със своите домакини, че за пръв път посещават толкова 

интересно историческо място, събрало хилядолетни доказателства за живота на 
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хората, техния бит, култура и традиции. След това в презентации, изготвени от 

тях, те представиха своето възхищение от посетените от тях културни  и 

исторически забележителности и разказаха за особеното си впечатление от 

българското гостоприемството и  вкусната българска кухня. Незабравима ще 

остане за всички българи и чужденци последната вечер на приятелството, 

изпълнена с много игри, танци и песни  на български, английски, немски, 

италиански и финландски език. При тръгването си от Кърджали гостите изказаха 

задоволството си от интересната седмица, прекарана в България и се разделиха 

със своите български приятели със сълзи в очите, отнасяйки скъпи спомени  от 

топлото отношение на домакините към тях. 
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СЪБИТИЯТА  ПРЕЗ  МЕСЕЦ  ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА 

 

 

1. Червени лентички и беседи за Световния ден за борба със СПИН 
 

 

2. Оратори и млади поети от ЕГ „Христо Ботев” печелят 

национални отличия 

3. ЕГ „Христо Ботев” отличена с Европейски знак за качество 

 

4. Вдъхновяваща среща на ученици от Езиковата гимназия „Христо 

Ботев“ със съвременната поезия 

 

5. Малки и големи в света на приказките 

 

6. Официално закриване на Националната седмица на четенето 

 

7. Езиковата гимназия с приз за отлични позиции в чуждите езици 

за 2019г. 

8. Коледа – вяра, надежда, любов! 
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02.12.2019 

Червени лентички и беседи за Световния ден за борба със 

СПИН 

 
 Датата  1.декември е определена през 1988 година по инициатива на 

Световната здравна организация с цел да насочи общественото внимание към 

проблемите на ХИВ/СПИН и да подчертае необходимостта от подкрепа и 

разбиране за хората, живеещи с това заболяване. 

 

 От 1996 година с отбелязването на този ден се заема Програмата на ООН 

за ХИВ/СПИН. Оттогава Световният ден за борба със СПИН се превръща в 

начало на целогодишна кампания с акцент върху превенцията, образованието и 

информираността. 

 

 Ученици и учители  от Езикова гимназия  „Христо Ботев“ – гр. Кърджали 

за поредна година подкрепиха  АНТИСПИН кампанията и отбелязаха 

1.декември – Световен ден за борба със Синдрома на придобитата имунна 

недостатъчност. 

В час на класа класните ръководители обсъдиха с учениците пътищата за 

предаване на СПИН, начините за предпазване, всички увреждания, които 

причинява вирусът ХИВ и т.н. 

 

 Международният символ на този ден  е червената панделка. Тя 

символизира съпричастността към болните от СПИН по света 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 и да не се пренебрегва един от 

най-големите проблеми на нашето съвремие. 
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         Ученици от Ученическия съвет в ЕГ „Христо Ботев“ изработиха червени 

лентички и ги раздадоха на всички ученици и учители в гимназията. Също така 

раздадоха образователни брошури като част от АНТИСПИН кампанията. 

Запознаха учениците в гимназията с „превенция и контрол на ХИВ/СПИН“. 

Посланието, което отправиха учениците от Ученическия съвет, бе: „Живеем 

един живот – нека бъдем разумни, отговорни и внимателни!“. 
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03.12.2019 

Оратори и млади поети от ЕГ „Христо Ботев” печелят 

национални отличия 

Ботевци громят конкуренцията на Национално състезание  по речи и дебати на 

английски език 

         За поредна година възпитаниците на Езиковата гимназия „Христо Ботев” – 

Кърджали достигнаха до призови места на организираното от  фондация  

„БЕСТ” състезание. Домакин на престижната надпревара бе  град Бургас, където 

си дадоха среща младежи от цялата страна. Предпразничното настроение бе 

подплатено от солидната подготовка на учениците, които разчитаха и на 

подкрепата и креативното мислене на  помощник – учителя Кейт Бийвър, която 

работи в Гимназията по Програма за международен обмен „Фулбрайт”. 

 

         При изключителна конкуренция от цялата страна десетокласничката Мария 

Тонева  се класира на трето място в категория поезия. Абитуриентът Тугай 

Селим и единайсетокласничката Айлин Бекман достигнаха до полуфинала в 

същата категория. Симона Михова от единадесети клас се класира на 

четвъртфинал  в категорията за млади поетични таланти. 

 

         Успешното публично изказване на десетокласника Илия Илиев го класира 

на полуфиналите, а Суна Исмаил, Виктор Иванов от единадесети и Диляна 

Митрева от дванадесети клас се класираха на четвъртфинал  в категорията на 

най-добрите оратори. Останалите участници от отбора научиха много нови неща 

и започнаха да обмислят нови идеи за следващото състезание, което ще се 

състои през февруари. Благодарности и за представянето на Петя Беловска, Елис 

Али, Стефка Чаушева, Полина Иванова, Есра Сезгин и Елица Чолакова, които 

доказаха максимата, че за всеки успех са необходими труд, нестандартно 

мислене и постоянство. 
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09.12.2019 

 

ЕГ „Христо Ботев” отличена с  

Европейски знак за качество 

 

 На 6 декември 2019 г  в  Интер Експо  Център, гр.София    се проведе   

конференция „20 години Център за развитие на човешките ресурси – „Еразъм+“ 

– „Changing lives, Opening minds“.На официалната церемония пред повече от  

350 участници   ЕГ „Христо Ботев”-гр.Кърджали    бе удостоена със сертификат 

за качество  за  отличена работа и  успешно изпълнение на проект по Програма 

„Еразъм+“. Наградата бе връчена от г-жа Янка  Такева- Председател на 

синдиката на българските учители. 

 

 Проектът на Езиковата „Европейска мисия „Образование” бе сред 

проектите с най-висока оценка за изпълнение като получиха поздравления лично 

от директора на ЦРЧР г-н Петьо Кънев.Осъществяването  му  даде  възможност 

на 8 педагогически специалисти от ЕГ “Христо Ботев” гр. Кърджали да  

придобият нови знания и да надградят умения, свързани с тяхната ежедневна 

практика. Повишавайки своята квалификация, учителите-участници в  

структурни курсове  реализираха цели, свързани както с тяхното индивидуално 

развитие,  така и с развитието на училището като институция, отговаряйки   на 

нуждите на образователната общност. 

 

 По време на форума    се направи обзор на осъществените през годината 

дейности и на успехите, постигнати в сферата на европейските програми за 

образование и обучение в България.   Участниците  имаха възможност да 

обменят идеи и да споделят бъдещи  творчески планове 
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Официални гости на конференцията бяха  еврокомисарят Мария Габриел,   

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката  и Красен Кралев, 

министър на младежта и спорта. 
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11.12.2019 

Вдъхновяваща среща на ученици от Езиковата гимназия 

„Христо Ботев“ със съвременната поезия 

 

Седмицата на четенето продължава с премиерата на най-новия 

поетически сборник 

 

 Роденият във Велинград журналист Костадин Филипов представи своята 

книга „На дъх от лятото“ в рамките на Националната седмица на четенето. 

Събитието се състоя в Регионалната библиотека „Никола Й. Вапцаров“ на 10 

декември в 17.30 часа. 

 

 Редактор е известната поетеса Маргарита Петкова, а автор на корицата на 

„На дъх от лятото“ и вътрешните графики е Мирослава Захариева. Стиховете на 

Костадин Филипов, който в момента е редактор в предаването „Преди обед“ по 

БТВ и е главен редактор на информационен сайт, са празник на духа и 

интелекта, но също и на чувствата, казва литературната ни критика. Докосването 

до поезията му е магия, която превръща читателя във философ, творец и 

мечтател. Дебютната стихосбирка на Костадин Филипов събира 48 

стихотворения, а лириката му ни носи от делничното и градското към 

пространството на празника с мелодия от струните на най-фините човешки 

емоции. 

 

 Младият автор посрещна ученици от 11. и 12. клас на Езиковата гимназия 

„Христо Ботев“ на вълнуващото събитие. Те слушаха с интерес творческата 

история на стихосбирката, която започва преди три години. Телевизионният 

журналист ги поведе на едно вълнуващо пътуване през изгарящи чувства, 

нежност и вяра в нова любов. Младите хора бяха силно впечатлени от 
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сладкодумния поет, те спокойно задаваха своите въпроси. Интересуваше ги кое 

носи вдъхновение на твореца, кой е любимият му автор, кое произведение за 

него е образец за поезия. Костадин Филипов отговори с охота на всички тях. 

Сподели, че се възхищава на Никола Вапцаров, а стихотворението, което чете 

отново и отново, е „Вяра“. Разкри пред учениците, че освен от голямата 

споделена, но и несподелена изпепеляваща любов, книгата е вдъхновена и от 

семантиката на числото 24. Журналистът не скри силното впечатление, което му 

направиха младите ботевци. „Възпитани и интелигентни млади хора с блеснали 

очи“ – така той се обърна към тях и им пожела творческо вдъхновение и успехи 

във всяко начинание. 

 

 Учениците не пропуснаха възможността да се сдобият с дебютната книга 

на Филипов и да получат автограф лично от него. Много  усмивки и 

положителни емоции изпълниха залата на библиотеката, а за финал издателят на 

стихосбирката Пламен Тотев обеща, че ще среща младите хора на град 

Кърджали с още талантливи и вдъхновяващи автори. 
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12.12.2019 

Малки и големи в света на приказките 

 

Инициативите във връзка с Националната седмица на четенето продължават 

в Езиковата гимназия 

 

 Децата се учат да общуват като наблюдават другите около тях, а четенето 

на книги е чудесен начин за това. Когато слушат приказка, децата забелязват как 

героите се обръщат един към друг и как се изразяват, което им помага и те 

самите да се научат на същото. Децата се учат като копират действията на 

другите – имитират героите от любимите си детски филмчета и споделят 

играчки, които изобразяват любими приказни герои от книжките. Богатият 

речник е полезен не само в класната стая или за явяване на изпити. Децата, 

които имат достатъчно богат речник, за да се изразяват ясно, имат по-добро 

самочувствие и могат по-лесно да изразят чувствата си. Сюжетите в различните 

истории могат да са повод за разговори с по-големите ученици относно лични 

проблеми, отношенията с хората и света като цяло. 

 

 Добрата комуникация между малки и големи е особено важна. По 

традиция големите ученици от Езикова гимназия „Христо Ботев“ се обединиха 

около идеята да четат с малките възпитаници на  ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” 

град Кърдажли. Ръководителят  на III „а“ клас, госпожа Райковска, посрещна 

ботевци от VIII и X клас. Стаята на малките се превърна в приказен кът за един 

час. Големите ученици подготвиха приказки от фолклорната ни съкровищница. 

Любими детски герои като лисицата, вълкът и Хитър Петър предизвикаха 

усмивки със своите невероятни приключения. Учениците заедно извеждаха 

поуката от всяка история и така събитието се превърна в поучителна беседа. 

След като порасналите деца прочетоха любимите си и може би малко 
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позабравени приказки, малките показаха също колко добре са се научили да 

четат. Те демонстрираха своите умения чрез познати текстове като „Сливи за 

смет“, „Торба с лъжи“ и „Хитрата лисица“. Децата вложиха много желание и 

чувство във всеки прочетен ред. 

 

 Уютната неформална обстановка в класната стая допринесе за 

приповдигнатото настроение на малки и големи. Госпожа Рада Ангелова 

похвали всички за старанието и за всеотдайното отношение към четенето. 

Малките ученици приеха с вълнение по-големите, които от своя страна се 

заредиха от енергията на третокласниците. 

 

 Четенето на книги е не само приятно, но и полезно и за възрастните, и за 

децата. Алберт Айнщайн казва, че  „Ако искате децата ви да бъдат 

интелигентни- четете им приказки. Ако искате да бъдат по-интелигентни- четете 

им повече приказки.“ Книгите развиват въображението на децата, като им 

помага да се пренесат в непознати земи и да се срещнат с интересни герои. 

Мечтайте смело, четящи деца! 
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13.12.2019 

Официално закриване на Националната седмица на 

четенето 

 

Дискусия за чистотата на българския език предизвика ученици и учители 

да изкажат своето мнение за четенето на книги в днешно време 

Град Кърджали тази година е домакин на кампанията на МОН за стимулиране на 

четенето, в която се включиха редица училища, детски градини, библиотеки. 

Децата и младите хора от града доказаха, че четенето на книги не е отживелица. 

Те се включиха в различните мероприятия посветени на четенето. Целта е то да 

се популяризира сред младите хора, които в днешното забързано ежедневие 

сякаш оставят на заден план книгата. Да си купиш книга е прекрасно 

изживяване, но дори и да не можеш да си го позволиш  – обществените 

библиотеки предлагат купища томове по всяка тема, която човек може да си 

представи. Има подходящ жанр за всеки грамотен човек и независимо дали 

вкусовете му са насочени към класическата литература, фантастиката, 

криминалните романи или историческите книги, винаги има какво да грабне 

любопитството и интереса на читателя. 

Изместват ли чуждиците българските думи? Четат ли днес младите хора? Има 

ли бъдеще книгата? Ще заменят ли електронните носители хартиените издания? 

Това са основните въпроси, на които днес търсиха отговор учители, ученици и 

културни дейци в Общински детски комплекс – град Кърджали. Господин 

Гроздан Колев, началник на РУО-Кърджали, откри дискусията с вдъхновяващи 

думи за смисъла от четенето. Моника Николова от 12А3 на ЕГ „Христо Ботев“, 

изказа своето мнение, че чистотата на родния език зависи от нас самите. „Трябва 

да се стараем да използваме български думи винаги, когато можем. Колкото 

повече четем, толкова повече нови думи минават пред очите ни и постепенно 

стават част от всекидневния ни речник. Умението да се изразяваме добре помага 
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във всяка отношение и повишава самоувереността ни.“ Тя определи като 

недопустима замяната на близо 6000 архаични думи и изречения в първия 

български роман „Под игото“ на Иван Вазов, който е част от културната ни 

памет. Моника завърши своето изказване с призив към своите съученици да 

четат редовно и то от хартиен носител, защото така се усеща истинският контакт 

с книгата. Госпожа Рада Ангелова, учител по български език и литература в ЕГ „ 

Христо Ботев“, сподели, че младите хора все повече четат книги. „Важно е 

децата да четат, защото така изграждат вкус към литературата. Учениците 

харесват българските класически произведения и проявяват интерес и към 

модерната литература.“  Много е важна мотивацията, която децата получават от 

своите родители и учители. 

Днешният дигитален свят често ни кара да изберем филма преди книгата, а 

забързаното и напрегнато ежедневие скъсява свободното ни време за срещи с 

книгите. Нито едно извинение не е достатъчно силно, за да оправдае 

дистанцирането от книжните източници на знание и вдъхновение. Франческо 

Петрарка казва: „В книгите се крие особено очарование – те ни носят 

наслаждение, говорят с нас, дават ни добър съвет и стават наши приятели.“ 
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16.12.2019 

Езиковата гимназия с приз за отлични позиции в чуждите 

езици за 2019г. 

 

 Езиковата гимназия „Христо Ботев“ в Кърджали бе отличена с приза на 

сдружение „Асоциация на Кеймбридж училищата в България“ – „Училище с 

отлични позиции за 2019г. в чуждите езици“. Призът, под формата на купа, бе 

връчен на официална церемония, в рамките на разширено заседание на 

Асоциацията, което тази година се проведе в Плевен. Получи го директорът на 

гимназията Маноил Димитров, който благодари за оказаната чест. Той допълни, 

че усилията на ръководството и на колектива в гимназията винаги са били и ще 

бъдат насочени към мотивация на учениците за постигане на успехи и доказани 

знания, както в различни състезания, така и в живота. 

 

 Призът на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България се дава за 

най-успешно сътрудничество. В сдружението членуват 127 училища от цяла 

България, едно от които е кърджалийската езикова гимназия. Само преди по-

малко от месец, възпитаници на ЕГ„Хр.Ботев“ получиха своите Кеймбридж 

езикови сертификати, за успешно представяне на изпитите на „АВО езиков и 

изпитен център“, гр. София. Над 200 са ботевци, които през годините се 

представят успешно с положените езикови изпити на АВО. Гимназията, в 

лицето на директора Маноил Димитров, бе удостоена със специален сертификат, 

който дава на учебното заведение статут на официален център за подготовка на 

ученици за различните нива на Кеймбридж изпитите – най-високата оценка за 

професионализма на преподавателите по английски език. 

 

 

 



55 

 

20.12.2019 

Специалната награда и три първи места за Езиковата 

гимназия в Националния литературен конкурс „Рождество 

на Спасителя“ 

 

 И тази година Литературен клуб „Добродетели“ към Езиковата гимназия в 

Кърджали не изневери на успехите си в Националния литературен конкурс на 

Министерство на образованието „Рождество на Спасителя“. Младото 

попълнение на клуба грабна две статуетки, три златни медала и общо седем 

награди в категория Проза, като по този начин продължи традицията на своите 

предшественици. 

 

 Общо 230 участници се конкурираха за Специалната награда, но най-

достойна за нея се оказа  на Мария Атанасова. Трите първи места си поделиха 

Антон Русев, Елиза Халилова и Виктория Георгиева. Виктория Ташева зае второ 

място , а Еда Юсеин и Мерве Фейзула получиха поощрителни награди. Всички 

те са осмокласници от литературния клуб „Добродетели“ с ръководител г-жа 

Емилия Владева и това е тяхното първо участие на национално ниво. 

 

 Целта  на конкурса, организиран от Министерство на образованието и 

науката, Сливенската митрополия, община Бургас 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. 
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 Поздравяваме учениците от Литературен клуб „Добродетели и техния 

ръководител г-жа Владева за постигнатите отличия и  им пожелаваме  светъл 

творчески път към добротворството! 
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20.12.2019 

Коледен дух – вяра, надежда, любов 

 

Ученици и учители от Езиковата гимназия „Христо Ботев“-  град Кърджали 

събраха над 11 500 лева  за инициативата „Да подарим надежда за Коледа“ 

За поредна година ботевци подариха вяра, надежда и любов на деца, нуждаещи 

се от скъпоструващо лечение. Грандиозният спектакъл „Коледа – мисия 

възможна“, проведен в навечерието на светлите празници, е  част от 

благотворителната кампания, която е под егидата на областния управител 

Никола Чанев. Събраните средства ще бъдат дарени на 6-годишния Васил от 

Кърджали и 13-годишната Мюрфе от с. Бащино. 

Спектаклите на Езиковата гимназия „Христо Ботев“ се превръщат в културни 

събития за областния град, а залата на ТМЦ – Кърджали се оказва препълнена от 

зрители, дошли да се потопят във феерията от слово, музика и танц. Театралната 

сцена събра ентусиазма, младостта  и таланта на над двеста възпитаници на 

гимназията, за да се роди магията на Коледа. Младите актьори се превъплътиха 

във феи на доброто, стюардеса, режисьор, сценарист, актьор, продуцент, 

туристи, рок изпълнители, учителка и ученици, пътуващи за международно 

лингвистично състезание. Те пресъздадоха  перипетиите на героите на летището, 

където обстоятелствата са на път да провалят  планираните дейности, но в 

крайна сметка вярата в доброто и Коледния дух случват чудото на 

 

добротворството. 

Седмица преди благотворителния концерт, по инициатива на Ученическия 

парламент с председател Стилиян Йосифов от 11. 

клас, беше организиран благотворителен базар, на който представители от 

всички класове, с подкрепата на родителите, приготвиха своебразно кулинарно 

състезание и успяха да съберат внушителната сума над 6 770лв. 
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В деня на концерта, във фоайето на ТМЦ“ Димитър Димов“, се проведе 

общоградски благотворителен базар. Щандът на Езиковата гимназия“Христо 

Ботев“ беше изпълнен  с предмети, изработени от ученици от клубове по 

интереси. Събраната от тях сума над 700 лева беше прибавена към общите 

средства. 

 

В началото на седмицата ученическа редакционна колегия на вестник 

„Будилник“ издаде пилотен брой и също се включи благотворително в 

кампанията. Младежите, окрилени от идеята да представят добри новини, са 

амбицирани да продължат с изненадите към своите читатели. Членовете на клуб 

„Публична реч“ и екипът на Общинско радио Кърджали подготвиха и предаване 

за Коледа. 

Преди финалните акорди на спектакъла участниците бяха уважени с цветя от 

Областния управител Никола Чанев и от Райфайзен банк, а директорът на 

Езиковата гимназия Маноил Димитров обяви събраните средства от 

благотворителната кампания. Той покани на сцената екипа учители, помогнали 

да се случи Коледния дух-вяра, надежда, любов  и благодари на всички 

участници, сътворили колективното добро. 
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СЪБИТИЯТА ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2020 ГОДИНА 

 

1. Родолюбие, патриотизъм и ботевски дух на Богоявление 

 

2. Ботевци на национално състезание по немски език 

 

3. Ученичка от Езиковата ще бъде посланик на страната ни в 

Австрия 
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07.01.2020 

Родолюбие, патриотизъм и ботевски дух на Богоявление 

 

 Ученици и учители от Езиковата гимназия в Кърджали почетоха 172-

годишнината от рождението на великия поет и революционер Христо Ботев 

„Да бъдеш без свобода свободен, защото духът не признава окови, силно да 

любиш и мразиш, но да си силен и за да поискаш прошка – това не е дадено на 

всеки. Само на избраните“. Това бяха само част от пророческите Ботеви слова, 

които днес прозвучаха пред паметника на великия българин. 

 

 Тържествено поднасяне на венец и почетен шпалир от Първия ученически 

гвардейски отряд на Езиковата гимназия „Христо Ботев”, Ботевият марш в 

изпълнение на фанфарния оркестър на гимназията и поетически рецитал бяха 

само част от проявите, свързани с тържественото честване на 172 години от 

рождението на Христо Ботев в Кърджали. 

 

 Слово пред присъстващите прочете госпожа Диaна Георгиева, старши 

учител по история и цивилизация. Под нейно ръководство, съвместно с ученици 

във фоайето на Гимназията, беше подготвен специален кът, където гостите 

можеха да се запознаят с живота и делото на Ботев. Пред паметника на великия 

поет и революционер ученици от 11. клас представиха част от пламенните 

Ботеви стихове и поетически рецитал, подготвен  по сценарий на Магдалина 

Маринова и Маргарита Маргаритова. 

 

 Следобедните часове преминаха в градската библиотека „Н.Вапцаров”, 

където се проведе дискусия на тема: „Ботев през моите очи”. Госпожа Мая 

Мечева благодари на учителите Надежда Карагьозова, Маргарита Маргаритова 

и възпитаниците на ЕГ „Христо Ботев” за прекрасните часове, преминали като 



61 

 

миг  в оживената дискусия с младежите. Проявата бе част от Творческа 

лаборатория за тийнейджъри. 
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21.01.2020 

Ботевци на национално състезание по немски език 

На 18.01.2020 година  ГЧЕ,, Екзарх Йосиф  I “ град Ловеч за втори път бе 

домакин на Националното състезание по немски език, провеждано от 

издателство Клет България. Състезанието е със 7-годишна история и се е 

превърнало в трибуна на знанието, уважението и съзнателното отношение към 

немския език и култура. 

 

 Езикова гимназия ,, Христо Ботев “ бе представена от 14 ученици, 

участващи на различните нива на владеене на немския език според  

Европейската езикова рамка. Всички достойно премериха сили със съучениците 

си от елитни езикови гимназии и училища в страната. Разбира се вълнението 

беше най-голямо за осмокласниците – Василия Маргаритова, Еда Юсеин и 

Калина Манева, които гордо се наредиха до своите по – големи  съученици – 

Селин Чакър, Елица Караусева, Нурджан Ибрямова от 9 клас, Борислав Енчев, 

Нарин Мехмед, Ачеля Ниязи от 10 клас, Елица Чолакова, Синем Юсеинчауш, 

Стела Ненкова  от 11 клас, Фатме Ибрям  и Антоан Русев   от 12 клас, участващи 

в национален кръг на състезанието за пореден път. Още с резултатите си от 

училищния кръг всички ученици от отбора на кърджалийската езикова гимназия 

дадоха сериозна заявка за отлично класиране и на Националния кръг. 

 

 Домакините откриха своеобразния празник на езика с тържествен концерт, 

на който се насладиха над 200 участници, пристигнали от цяла България, за да 

премерят сили и да дадат своята заявка за постигнатото в овладяването на 

немския език. Разбира се бе зачетена и ролята на техните преподаватели и 

сътрудничеството им с издателство КЛЕТ България. Учениците от Кърджали 

получиха специално благодарствено писмо от организаторите за най-масово и  

успешно дългогодишно участие в инициативата. Тържественото откриване на 
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състезанието приключи с лазерно шоу, осветяващо небето над стария крепостен 

град Ловеч, самата крепост и превърналите се в символи на града – 

величественият паметник на Апостола и покритият мост над река Янтра. На 

другия ден всички участници премериха сили в надпреварата и доказаха, че 

умеят  отлично да боравят с езика на Гьоте. В очакване на резултатите от 

състезанието пожелаваме на всички много нови успехи. 
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21.01.2020 

Ученичка от Езиковата ще бъде посланик на страната ни в 

Австрия 

 

 Мария Тонева от десети клас спечели доверието да бъде посланик на 

България 

 

 Националният конкурс „Посланик за един ден 2020“ се организира от 

Британското посолство в София. В него имат право да участват младежи на 

възраст 14-18 години, които трябва да напишат есе или да направят видео на 

тема: „Ако бяхте посланик са един ден как бихте популяризирали България на 

голямата сцена?“ Избират се  10 победители, които ще имат възможността да 

работят с посланик на страна от Европейския съюз в България. Предвижда се 

посещение в президентството за среща с вицепрезидента на България – Илияна 

Йотова, също и възможност за обмяна на опит от първа ръка в международната 

дипломация. 

 

 На 11 февруари Мария Тонева ще отпътува на двудневно посещение във 

Виена, което е част от  подготовката за събитието  на високо равнище в София  

на 5 март 2020 г.Мария Тонева от 10А2. клас с изучаване на английски и немски 

език от ЕГ„Христо Ботев“  е един от избраните десет финалисти. Този факт е 

изключително висока оценка за таланта и уменията на Мария. Моралната 

награда е и за госпожа Таня Маровска, преподавател по английски език. 

Ученичката кандидатства с есе на английски език, с което впечатлява журито, 

оценяващо конкурсните работи на кандидатите. Десетокласничката бе избрана 

да работи с посланика на Швейцария – Нейно Превъзходителство Мюриел Берсе 

Коен. 
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  В следващите няколко месеца възпитаничката на Езиковата гимназия 

„Христо Ботев“ ще има привилегията да се докосне до висшата дипломация чрез 

работни срещи с дипломати и посланици от различни страни на Европейския 

съюз. По този начин  ще има възможност да развие идеята, която описва в есето 

си: „Приобщаването на различните в България и по света“. Това е признание, 

както на национално, така и на европейско ниво за Езиковата гимназия в 

Кърджали. Пожелаваме на Мария успех, като посланик и истински дипломат. 
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СЪБИТИЯТА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА 

 

1. Седмица на любовта и лозая в Езиковата гимназия 

 

2.  Роди се и поведе ни в борба, обесен бе, но нивга не умря! 

 

3. Журналистите на Езиковата на видео среща с екипа на 

телевизионното предаване „120 минути“ 

 

4. Отборът с ботевци спечели куиз „Игри на ума“  

 

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

насилието!“ 

 

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

Кърджали 

 

7. Журналистите от Езиковата гимназия „Христо Ботев“ с най-много 

награди от Националния конкурс „Григор Попов“ 
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14.02.2020 

СЕДМИЦА НА ЛЮБОВТА И НА ЛОЗАРЯ В 

ЕЗИКОВАТА ГИМНАЗИЯ 

 

 От 10.02.2020г. до 14.02.2020г. в Езикова гимназия „Христо Ботев“ – град 

Кърджали се проведе Седмица на любовта, по случай празника Свети Валентин, 

посветен на най-ценното чувство – Любовта и Седмица на лозаря – традиционен 

български народен празник в чест на Свети Трифон. 

 

 Във вторник ученици от VIII, IX и X класове посетиха лекция на тема 

„Здравно и полово образование“, която бе проведена от  гост лектор госпожа 

Надя Здравкова от организация „Loveguide“,град София. Лекциите бяха 

проведени в актовата зала на гимназията. „Нашата най-голяма сила е да 

преведем сухото, сложно и неразбираемо за учениците съдържание от 

медицинската литература на достъпен и интересен за тях език, без да сме 

вулгарни или цинични, какъвто е езикът на улицата“ – сподели госпожа 

Здравкова. Лекциите бяха полезни, слушани с интерес от страна на учениците и 

бяха на достъпен език за тях. Ученици от екипа на ученическия вестник 

„Будилник“ проведоха интервю с госпожа Здравкова. Интервюто ще бъде 

публикувано в следващия брой на вестника. 

 

 Учениците от Ученическия съвет към училището изработиха табло с 

цветни сърчица по случай празника Свети Валентин. Около таблото бяха 

поставени информационни брошури за предпазване от полово предавани 

инфекции. Учениците изработиха и поставиха до таблото специална кутия за 

валентинки, в която всеки желаещ, имаше възможност да пусне своето 

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

послания, които наричат „валентинки“ и вярват в тяхната магическа сила. 

Кутията си чакаше валентинките през цялата седмица, като точно на 14. 

февруари валентинките бяха раздадени от ученици от Ученическия съвет и 

зарадваха своите получатели. 

 

 Часовете по изобразително изкуство през седмицата преминаха с рисуване 

на рисунки по случай празника „Свети Трифон Зарезан“. Седмицата премина с 

много положителни емоции и пожелания за здраве, любов и постоянство в 

спазването на българските празници, традиции и обичаи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

20.02.2020 

Роди се и поведе ни в борба, обесен бе, но нивга не умря! 

 

147 години ни делят от февруарския вторник на далечната 1873 г., когато в 

покрайнините на тогавашна София, геният на националната ни революция 

Васил Иванов Кунчев е обесен от своите палачи.  

 

 Колкото повече образът на Дякона придобива чертите на икона, толкова 

по-малко познаваме и разбираме истинския, живия Апостол. Колкото по-шумно 

възхваляваме примера му, толкова по-лесно предателстваме спрямо неговите 

идеали. За да преоткрием онзи, някогашния, неподправения и неподменения 

Левски, би било достатъчно да осмислим преображението на Дякона Игнатий в 

Апостола на свободата и да преминем по изпълнения с митарства и изпитания 

негов път от Карлово до Къкрина. Левски е роден и живее в свят, в който 

доброто и лошото, страхът и надеждите, успехите и провалите, старото и 

модерното си съжителстват, свят, в който желанието за промяна е много силно, 

но в същото време никой не предлага как това да стане бързо и успешно. И тук 

именно трябва да преоткрием магията на Апостолското обаяние, да оценим 

способността му да разбира еднакво добре и богатия и бедния, и търговеца и 

селянина, и учения и неграмотния – едно изключително ценно качество, 

позволило му да намери най-ефективното средство за превръщането на роба в 

борец за народна правда. Своята увереност и морална сила Левски черпи от 

идеала за независима, целокупна и силна България. Той вярва във възкресението 

на свободна България и посвещава цялата си енергия на постигането на тази цел, 

а с конкретната си дейност по подготовка на националната революция, той 

предава своята вяра на последователите си, кара ги да осъзнаят, че съдбата им е 

в собствените им ръце, че и те могат да бъдат като другите европейски народи. 
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Днес, ние Ботевци, почетохме паметта на Васил Левски с час по родолюбие. 

Участници бяха ученици от 9, 10, 11, 12 класове с ръководители Диана 

Георгиева, Павлина Чавдарова, Ширин Хаджиева. Постерите, които те 

изготвиха, намериха място в информационния кът на Гимназията. 

 

 С тематичната викторина за живота и делото на Апостола участниците 

впечатлиха жури и публика със знанията си. Откритият урок протече в три 

кръга: филм за Левски, викторина и послания. Аудиторията си припомни, а по-

малките ученици надградиха своите знания за живота и делото на Дякона. 

Участниците с гордост показаха, че познават Левски. За финал те отправиха 

своите послания към всички присъстващи, а за най-добрите бяха осигурени 

награди. 

 

 Още един урок по родолюбие изнесоха младежите и девойките от 

гвардейския отряд на Гимназията. С почтен шпалир и ритуал по поднасяне на 

венци и цветя пред паметника на Васил Левски те взеха участие в 

общоградското отбелязване на 147-годишнината от безсмъртието на Апостола 

на българската свобода. 
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25.02.2020 

Журналистите на Езиковата на видео среща с екипа на 

телевизионното предаване „120 минути“ 

 

 На 24. февруари 2020г. журналистите на Езиковата гимназия  бяха на 

видео-среща с екипа на популярното телевизионно предаване „120 минути“ на 

БТВ.  Срещата бе  част от програмата на Месеца на Америка в Кърджали, 

организиран за десета поредна година от Дружество „Приятели на САЩ“, 

посолството на САЩ и община Кърджали. Видео-срещата бе реализирана в 

ОДК – Кърджали с участието на ученици от клубовете по журналистика и 

фотография в града. 

 

 С голям журналистически хъс екипът на училищния вестник „Будилник“ 

на Езикова гимназия „Христо Ботев“ – град Кърджали отправяха въпросите си 

към господин Светослав Иванов  – журналист, репортер и водещ на предаването 

„120 минути“ по БТВ, продуцента Марта Евтимова и редактора Димитър 

Иванов. Младите журналистки Елица Караусева от 9 клас, Виктория Христова, 

Жулен Садула, Магдалена Бойчева, Михаела  Куцева и Седеф Рамадан от 10 

клас  засипаха с въпроси екипа на предаването, които с голяма любезност 

отговаряха. 

 

 „120 минути“ съществува от 6 години и половина. Стартира на 18 

октомври 2013 година, деня, в който се роди дъщеря ми Йоана. Това е може би 

някакъв знак от съдбата. Седем сезона, всяка седмица се стремим да даваме най-

доброто от себе си и на моменти се чувстваме като спортисти. Каквото и да се 

случва през седмицата, в неделя ти излизаш и трябва да се раздадеш докрай.“ – 

сподели Светослав Иванов. 
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 Водещият на предаването каза, че владее английски и арабски език. 

Сподели, че владеенето на чужди езици е голямо богатство и всеки трябва да се 

стреми да научи други езици. Много събеседници са сядали срещу водещия, но 

той най-силно се е вълнувал при разговора с Христо Стоичков. Призна, че и има 

хора, които постоянно отлагат гостуването си в предаването, поради 

ангажиментите и пътуванията им изън страната. Екипът на телевизионното 

предаване увери, че журналистиката като професия има бъдеще.  

 

 „От началото на нашия преход, ако има хора, които вършат своята работа, 

това са българските журналисти. Благодарение на тях знаем кой кой е. Не го 

знаем от някоя врачка, а от работата на журналистите. За това се обръщам към 

вас, младите хора. Не се самоподценявайте. Говорете, каквото ви казва сърцето, 

работете, както смятате, че е редно, разграничавайте доброто от лошото. Бъдете 

любопитни, четете много и търсете истината!“, завърши Светослав Иванов. 

 

 В края на виртуалната среща екипът на предаването се отзова на поканата 

на ботевците за обща снимка. Младите  журналистки от Езиковата гимназия 

позираха заедно на снимка, гордо държейки новия брой на училищния вестник. 

Присъстващите получиха и с интерес разгледаха новия брой на вестника на ЕГ 

„Христо Ботев“. 

 

 Всички въпроси и отговори с екипа на „120 минути“ може да прочетете в 

следващия брой на училищния вестник „Будилник“. 
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25.02.2020 

Отборът с ботевци спечели куиз „Игри на ума“ 

 

 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 
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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. 
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26.02.2020 

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.  Инициативата е популярна и като „Ден на розовата 

фланелка“. Нейната 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, държейки розови балони, се подредиха във формата на 

огромна тениска в знак на неприемане на тормоза и подкрепа на жертвите на 

тормоз и насилие. 
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 В беседи и разговори учители и ученици обсъдиха проблемите за тормоза 

в училище и семейството, за небходимостта да бъдем съпричастни и да не 

затваряме 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. 
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27.02.2020 

Най-добрият преводач сред гимназистите е от ЕГ „Христо 

Ботев” – Кърджали 

 

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 
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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“. 
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СЪБИТИЯТА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2020 ГОДИНА 

 

1. Светът се променя с пандемията от корона вирус -19 

 

2. Дистанционно обучение в Езиковата гимназия „Христо Ботев” 

 

3. Журналистите от Езиковата гимназия „Христо Ботев“ с най-много 

награди от Националния конкурс „Григор Попов“ 
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Светът се променя… 

 

ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 

 

Уважаеми ученици и родители, 

 Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с 

разпространението на COVID-19 у нас, и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. 

на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на 

Националния оперативен щаб, налага училищната система да предприеме бързи 

мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на 

активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 

16.03.2020 г. 

 

За периода 16.03-27.03.2020 г. ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали ще организира 

виртуално и дистанционно обучение  чрез електронния дневник „ШКОЛО“, 

обазователната платформа    /https://classroom.google.com/,електронната поща на 

преподавателите, групите, в които Вие и Вашите учители са включени, 

образователния сайт „Уча.се“ и др.  

 

  По този начин в домашни условия ще Ви се оказва подкрепа за 

самоподготовка и упражнения, като Ви се изпращат материали, линкове към 

безплатни образователни ресурси, филми и др., поставят Ви се конкретни задачи 

– индивидуални или групови, и се поддържа активна обратна връзка чрез 

коригиране и допълнителни задачи. Класните ръководители ще Ви предоставят 

линкове към  електронните варианти на учебници на различни издателства, 

както и електронните ресурси на редица доставчици, които имат разработени 

видеоуроци. Очакваме всички ученици да спазват графика на седмичното 

разписание и да са на разположение на учителите от 8:00 до края на учебния 

ден.  Нека заедно докажем, че неслучайно сме иновативно училище и спокойно 
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можем да разчупим стереотипа на класно-урочната форма на 

обучение.Предпоставки за поддържането на непрекъснатостта на обучението 

чрез преподаване и учене от разстояние са високата мотивация, добрата 

организация, свързаността и уменията на всички участници в учебния процес – 

директори, учители, ученици и родители.  

 

Вярвам, че заедно ще успеем да се справим с извънредното положение! 

 

Директор 

Маноил Димитров 
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25.03.2020 

Журналистите от Езиковата гимназия „Христо Ботев“ с 

най-много награди от Националния конкурс „Григор 

Попов“ 

 

Ботевци печелят колективната голяма награда на община Разград за 

цялостно представяне в разделите публицистика и радиожурналистика 

 

 Домакините на Деветия национален ученически журналистически конкурс 

„Григор Попов“ – Разград обявиха големите награди за тазгодишното издание и 

бяха изключително приятно изненадани от популярността на инициативата сред 

ученици от цялата страна. Сред 230 участници и при сериозна конкуренция за 

раздел „Радиожурналистика“ комисия в състав: Валентина Колева и Марина 

Бенова – журналисти и Дамян Христов – специалист „Връзки с обществеността“ 

отличиха в трета възрастова група от девети до дванайсети клас. 

 

 I място за радиопредаване: клуб „Публична реч“ към ЕГ „Христо Ботев“, 

град Кърджали – Аплодисменти  за екипа на клуб „Публична реч“, реализирал 

радиопредаването  под ръководството и дългогодишната професионална 

подкрепа, ентусиазъм и креативност на Мария Каменова – главен редактор на 

„Радио Кърджали“. Това поредно отличие е морално удовлетворение от 

дългогодишната работа участниците в клуба  – Анна Чорбаджийска, Магдалена 

Бойчева, Ралица Сидерова, Симона Гигова, Жулен Садула, Виктория Христова  

от 10 клас и за  Надежда Карагьозова – ръководител на клуба. 

 

 I място за радиоинтервю – Ралица  Сидерова от 10 клас, ЕГ „Христо 

Ботев“, успява и тази година да впечатли журито, спечелвайки отново на 

призовото място с интервю на тема: „За силата на доброто“ .                                                   
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 Комисията за раздел „Публицистика“ в състав: Иван Джебаров – 

публицист, белетрист, Галина Маринова – филолог, репортер и Димитър Петров 

– публицист, краевед присъди голямата колективна награда на община Разград 

за цялото представяне – в разделите „Публицистични материали за вестник“; за 

в. „Будилник“ и радиопредаванията в раздел „Радиожурналистика“ на екипа от 

Клуб „Публична реч“ от ЕГ „Христо Ботев“; гр. Кърджали. Адмирации за 

редакционната колегия на вестник „Будилник“, които по инициатива на 

Директора на ЕГ „Христо Ботев“ Маноил Димитров се заеха с издаването на 

училищен вестник. Идеята срещна широко одобрение и подкрепа и така за 

Коледа на бял свят се появи „Будилник“, а след това и втори брой, предстои 

издаването и на трети  и така напред из дебрите на журналистиката. 

Благодарности за професионалната помощ и споделения опит от страна на 

редакционната колегия на вестник „Нов живот“, под чието ръководство се 

осъществява  и със съдействието на учителите Надежда Карагьозова, Петя 

Илиевска и Катерина Дикмева отпечатването на  вестник „Будилник“. Ето и 

имената на ученическата редакционна колегия: Елица Караусева, Моника 

Заимова 9 клас,  Мария Тонева, Седеф Рамадан, Виктория Христова, Жулен 

Садула, Магдалена Бойчева, Михаела Куцева, Илия Илиев от 10 клас. 

 

 Поздравления и за спечелените индивидуални награди в раздел 

„Публицистика“ I място за есе комисията присъжда на Хюсеин Курт от 10 клас с 

есе на тема: „Ясни мисли за неясно бъдеще“, а с II място за репортаж бе 

отличена Калина  Стайкова от 10 клас с есе на тема: „От училищния двор до 

площада“. Благодарности за високите постижение от името на ръководството на 

ЕГ „Христо Ботев“ и пожелания за бъдещи успехи. 
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СЪБИТИЯТА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2020 ГОДИНА 

 

1. Класирани ученици за национални кръгове на олимпиадите по 

предмети  

 

2. Учениците от Езиковата гимназия „Христо Ботев“ отново на 

върха в националното състезание по български език и литература 

„Любословие“ 

 
3. Учител от Езиковата гимназия в Кърджали съавтор на учебник 

по Гражданско образование 
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11.04.2020г. 

Класирани ученици за националните кръгове на олимпиадите по 

предмети 

 

Ръководството на Езикова гимназия „Христо Ботев“ град Кърджали уведомява 

за публикувани на сайта на МОН  резултати от протоколи на Националните 

комисии за проведените областни кръгове на олимпиадите по различни 

предмети. 

Горди сме да обявим, че общо 13 ученици са допуснати до участие в национален 

кръг, както следва: 

1. Национална олимпиада по Английски език: 

Селин Ахмед Мехмед 11 клас 

Ердем Йълмаз Халил 12 клас 

2. Национална олимпиада по Немски език: 

Нурджан Иълмаз Ибрямова 9 клас 

Кирил Иванов Бояджиев 12 клас 

Антоан Анков Русев 12 клас 

Фатме Иълмаз Ибрям 12 клас 

Емре Ергюн Емурла 12 клас 

Назире Назми Юзеир 12 клас 

3. Национална олимпиада по Френски език: 

Еда Емин Халибрям 10 клас 

4. Национална олимпиада по Химия и опазване на околната среда: 

Доан Ниязи Шакир 12 клас 

5. Национална олимпиада по Астрономия: 

Ради Мирославов Митрев 11 клас 

6. Национална олимпиада по математическа лингвистика: 

Берна Метин Ахад 12 клас 

7. Национална олимпиада по история и цивилизация: 
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Иван Иванов Савов 12 клас 

Поздравяваме всички тях и техните учители с постигнатия успех. Надяваме се, 

че след приключване на обявеното  извънредно положение във връзка с 

разпространението на COVID 19, те ще могат да покажат на национално ниво 

своите знания и ще представят успешно нашето училище и област Кърджали, 

като премерят сили с представители от елитни училища и гимназии в страната. 

Желаем здраве и бъдещи успехи на всички олимпийци от нашата гимназия. 
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13.04.2020 

Тринадесет ботевски звезди на знамето на успешните 

европейци 

 Най-много възпитаници на ЕГ „Христо Ботев” са класирани за 

националните олимпиади по чужди езици, химия, астрономия и математическа 

лингвистика и история и цивилизация 

 

 За поредна година  ботевци доказват, че са най-добрите в различни 

области на науката. Пролетният ентусиазъм и добрата новина са породени от 

публикуваните резултати на  сайта на МОН от протоколи на Националните 

комисии за проведените областни кръгове на олимпиадите по различни 

предмети. 

 

 Повод за гордост са 13 ученици от ЕГ „Христо Ботев” – град Кърджали, 

допуснати до участие в национален кръг. 

 

 Франкофоните от ЕГ „Христо Ботев” ще защитят своите знания на 

Националната олимпиада по Френски език, представяни от Еда Емин Халибрям 

от  10 клас. 

 

 За  Национална олимпиада по Английски език се класират Селин Ахмед 

Мехмед 11 клас и Ердем Йълмаз Халил 12 клас. 

 

 Сериозно е присъствието на цял олимпийски отбор по Немски език. 

Нурджан Иълмаз Ибрямова 9 клас, абитуриентите Кирил Иванов Бояджиев, 

Антоан Анков Русев, Фатме Иълмаз Ибрям, Емре Ергюн Емурла и Назире 

Назми Юзеир ще участват на Националната олимпиада по немски език. 
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 Зрелостникът Доан Ниязи Шакир от 12 клас ще демонстрира знания и 

самочувствие на Национална олимпиада по Химия и опазване на околната среда. 

 

 Тази година на присъствие на наш възпитаник ще се радват и домакините 

на  Националната олимпиада по Астрономия. Честта на Езиковата гимназия 

„Христо Ботев” ще бъде защитена от Ради Мирославов Митрев- 11 клас. 

 

 Изключителен е и успехът на абитуриентката Берна Метин Ахад, която се 

класира на Националната олимпиада по Математическа лингвистика. 

 

 Сред най-добрите на Национален кръг по История и цивилизация  се 

класира и Иван Иванов Савов от 12 клас. 

 

 Адмирации за талантливите момичета и момчета за постигнатите 

резултати. Похвала и за неуморния труд на техните учители.  За пореден път те 

доказаха един общоизвестен факт – най-добрите и  мотивираните за успех учат 

на адрес: град Кърджали, Езикова гимназия  „Христо Ботев”. Ръководството на 

Гимназията желае здраве и бъдещи успехи на всички олимпийци  и възпитаници 

на училището. 
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24.04.2020 

Учениците от Езиковата гимназия „Христо Ботев“ отново 

на върха в националното състезание по български език и 

литература „Любословие“ 

 

 За девета поредна учебна година Сдружението на учителите филолози 

„Любословие” организира национално състезание по български език и 

литература. Целта е да се проверят уменията на учениците за разбиране, 

осмисляне и използване на информация от текст, както и за създаване на текст 

по конкретна задача. Проверката на функционалната грамотност на учениците е 

една от целите в работата на Сдружението. Състезанието се провежда в два 

кръга, а форматът за проверка на знанията и уменията на учениците за всеки от 

класовете е писмен тест с въпроси от отворен и от затворен тип, а като 

допълнителен компонент – задача за създаване на текст. 

 

          Резултатите от втория финален кръг на националното състезание по 

български език и литература „Любословие” отново са повод да поздравим 

участниците и техните преподаватели от Езиковата гимназия. Ботевци 

премериха сили със свои съученици от цялата страна, а резултатите им говорят, 

че подготовката по български език и литература в Гимназията е на национално 

ниво. Учениците не само се класираха на финалния кръг, но и показаха много 

високи резултати. Ниляй Шериф от X клас зае III място, а успехите в XI клас са 

още по-големи, защото там са присъдени две първи места. Отличените са  

Полина Иванова и Симона Михова. Веднага след тях е Петя Беловска, която 

заема почетното II място. Успехи бележат и зрелостниците, които също са 

отлично подготвени. Антоан Русев е втори по успех в страната, а Зорница 

Димитрова е на III място. Силната мотивация, постоянството и упоритият труд 
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на учениците са ключът към успешното представяне. Значителен е и приносът 

на техните учители, които са до тях и ги подкрепят и напътстват. 

 

 Учениците от Езикова гимназия „Христо Ботев“  за поредна година 

доказват с резултатите си своята любов, знания и компетентности по български 

език и литература. 
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30.04.2020 

Учител от ЕГ „Христо Ботев“ автор на учебник по 

Гражданско образование 

 

 В разгара на дистанционното обучение учителите са ангажирани с още 

една отговорна задача – оценка на приложимостта на учебните комплекти за 11 

клас. За първи път в българското образование   влиза и нов задължителен 

предмет Гражданско образование.Приятната изненада е участието на Марина 

Димова, преподавател в ЕГ“Христо Ботев“  в екипа на учебника на издателство 

„Педагог 6“. Младата и амбициозна преподавателка  е разработила темите, 

които се отнасят за демокрацията,   медийната грамотност, гражданското 

участие и обществото. В комплекта са включени и “Книга за учителя“ с нейни  

методически разработки и „Работни листове“, които могат да бъдат използвани 

директно за допълнителна работа с учениците по предмета. 

 

  Вече над 14 години Димова  възпитава младите ботевци да имат ясна 

изградена позиция и знания как да защитават и аргументират възгледите си. 

Нейните ученици са редовни участници на Националните олимпиади по 

философия и гражданско образование. Да припомним, че  Димова 

самостоятелно разработи   единствения  училищен   проект по Гражданско   

образование в България  – „Ние, Републиката“ , финансиран по Програмата за 

НПО в България, по финансовия  механизъм за Европейско икономическо 

пространство. Проектът  развива основите на гражданското образование, 

демокрацията, правата на човека и доброто управление в училището. 

 

              Благодарение на  активността й   ЕГ „Христо Ботев“   получи официална 

грамота   „Глобално училище”  за въвеждане на  добри практики   на глобално 
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образование, както и  насърчаване  участието на учители и ученици в 

инициативи, подкрепящи изпълнението на Целите за устойчиво развитие. 

 

            Димова споделя, че за съставянето на учебника много  е помогнала 

преподавателската й дейност на немски език, както и многобройните семинари и 

обучения, които е  преминала в България, Германия и Австрия. 

 

            Тя е училищен координатор на ЮНЕСКО в училището, старши посланик  

на Европейския  парламент по програмата за „Училище-посланик“ и е част от 

експертния екип на ЕГ „Христо Ботев“ за  „Иновативно училище“. Училищен 

ръководител на  международния проект „Jugend debattiert international” за дебати 

на немски език. Предмет на състезанието е дебатирането на немски език по теми 

от областта на училищното ежедневие, гражданските и човешки права, история 

и Европа. 
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СЪБИТИЯТА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2020 ГОДИНА 

 

1. С отличието „Неофит Рилски” на МОН бяха отличени 8 педагози 

от Кърджали 

 

2. Кристина от Езиковата с отличие от инициативата Виртуална 

книга „Азбука на добротата“ 

 

3. Поздравителни адреси за празника на славянската писменост и 

българската култура, просвета и книжнина – 24 май 

 

4. Рицари на словото от Езиковата гимназия с поредни завоевания 

на литературната сцена 

 

5. Кристина от Езиковата с отличие от инициативата Виртуална 

книга „Азбука на добротата” 
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23.05.2020 

С отличието „Неофит Рилски” на МОН бяха отличени 8 

педагози от Кърджали 

 

В навечерието на 24 май – Денят на българската просвета и култура, осем 

педагози от Кърджали бяха удостоени с почетното отличие „Неофит Рилски” на 

Министерството на образованието и науката. Това стана на церемония във 

фоайето на РУО, а наградите връчи неговия началник Гроздан Колев. 

 

Сред наградените са учители, директори на училища, синдикални дейци в 

сектора на образованието, а това, че толкова много педагози са отличени от 

област Кърджали, говори за високото качество на гилдията в региона, коментира 

след награждаването Гроздан Колев. 

 

Наградените са: Станка Стамова от СУ „Отец Паисий”, Радка Попгеоргиева от 

ЕГ „Христо Ботев”, Костадинка Кралева от ПГТ „Д-р Асен Златаров”, Недялка 

Кюпрюджиева  – директор на СУ „Йордан Йовков”, Екатерина Бакърджиева от 

СУ „П.Р. Славейков”, Сийка Бъчварова от СУ „В.Д. Майстора”, Нели Арнаудова 

от ОДК и Атанаска Мешелиева от ПГ по икономика „Алеко Константинов”, 

която е и сред номинираните за наградата „Свети Йоан Рилски” на МОН. 

 

Гроздан Колев припомни, че почетно отличие „Неофит Рилски“ е сред най-

високите отличия, връчвани от МОН и то е за дългогодишна, цялостна и 

високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета и 

принос в развитието на образователното дело в България. 
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24.05.2020г. 

Ръководството на Езикова гимназия „Христо Ботев“ гр. 

Кърджали поздравява всички свои учители и ученици по 

случай 24 май – Деня на българската просвета и култура 

 

Скъпи Ботевци , колеги, 

 

Поздравяваме ви с празника и ви желаем крепко здраве, много вдъхновение и 

успехи! 

 

“Език свещен на моите деди…” 

 

            Род, народ, родина! Три свидни думи, които са в основата на българското 

национално съзнание и които чрез историята и словото са свързани в едно 

неделимо цяло. 

 

            Българската държава е оцеляла през всичките ХIII века не само заради 

силата на меча, а защото е имала едно друго мощно оръжие – това на словото, на 

духовността. Заедно с градежа на непристъпни крепости са се развивали и 

израствали българската писменост и култура. Вярата в силата на писмеността, 

на речта успява да съхрани мъждукащия български дух и да го изведе на светлия 

друм на Българското възраждане. 

 

            Без буквите нямаше да знаем за Златния век на Симеон Велики, нямаше 

да опознаем мощта на Иван-Асеновата България, нямаше да оцелеем и да 

прогледнем в робския мрак, нямаше да чуем тревожния зов на Паисий и словата 

на дедите ни, нямаше да погледнем от Вола и от “чутовния” връх Шипка. 
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            Нямаше да го има и най-свещения, най-светлия, най-българския празник 

– 24 май – Деня на славянската писменост и на българската просвета и култура. 

Заредени сме с национално самочувствие и гордост, че и „ний сме дали нещо на 

света“, че през всички превратности на времето и съдбата делото на братята 

Кирил и Методий е оцеляло. 

 

 Този празник идва със светлината на майското утро, с пъстротата на 

пролетните градини, с веселата глъчка на децата в училищните дворове, с 

шарените венци от разцъфтели цветя. И с една обична песен, която трепти във 

всяко българско сърце: 

 

Върви, народе, възродени, 

към светли бъднини върви… 

 

 Повече от един век на 24 май мощно звучи българският всеучилищен химн 

на Стоян Михайловски и Панайот Пипков – химн, изпълнен с дълбок 

просветителски оптимизъм, с вяра в разума, в светлината на знанието, в силата 

на науката. 

 

            От кирилометодиевските извори и днес блика живата вода, която напоява 

дълбоките корени на нашата традиция и която е в основата на разлистването на 

българската духовност. От нея пият хората, отдали се на словото, за да хвърлят 

 мост към бъдното и към вечното. 
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24.05.2020 

Честита награда на ученици и учители! 

 

24.05.2020г. – Ден на славянската писменост и култура. Отличени Ботевци – 

честита награда на ученици и учители! Бъдете много вдъхновени и все така 

успешни. 
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28.05.2020 

Рицари на словото от Езиковата гимназия с поредни 

завоевания на литературната сцена 

 

Десетокласничките Мария Тонева и Ниляй Шериф от Езиковата гимназия 

„Христо Ботев“ – Кърджали спечелиха поредното национално признание за своя 

белетристичен и поетически талант. Чрез магията на словото и умението да 

пътешестват в света на въображението, двете девойки впечатлиха журито на 

Националния литературен конкурс „Неразказани истории на един ловец на 

приключения”. Инициативата е дело на организаторите на XXII Национален 

фестивал на детската книга в България.  

 

В конкурса  участват деца и юноши на възраст от 7 до 18 години, а 

всеки участник има право да представи до две литературни творби – разказ, 

приказка или стихотворение, специално създадени за конкурса. Мария Тонева  

печели трето място при най-големите участници в раздел поезия, а Ниляй 

Шериф – поощрителна награда в раздел проза. 

 

Постиженията и на двете момичета са очаквани. През годините на обучение в ЕГ 

„Христо Ботев“ те развиват своя талант, участвайки в множество състезания  и 

конкурси по български език и литература. За миналата година, наред с богатата 

колекция от награди, Ниляй Шериф спечели и стипендия за талантливи ученици 

от община Кърджали за своите изключителни постижения. Мария също има 

сериозни постижения на национални литературни конкурси. 

 

И двете момичета участват в различни извънкласни форми на работа, но особено 

приятни са заниманията им в клуб „Публична реч“ с ръководител Надежда 

Карагьозова, където се проявяват и като журналисти. Запомнящи са срещите и 
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работата им с екипа на „Общинско радио Кърджали“ и редакционната колегия 

на вестник „Нов живот“. Мария и Ниляй са познати на кърджалийската 

общественост с писането на статии, репортажи, есета и стихотворения, както и с 

участието в радио предавания и издаването на училищния вестник „Будилник“. 

Тези занимания  им дават опита, самочувствието и увереността, че словото е 

сила, която е повод за още много успехи. 
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30.05.2020 

Кристина от Езиковата с отличие от инициативата 

Виртуална книга „Азбука на добротата“ 

 

Нека имаме човечност, усмивки на лицата, разум, идентичност и любов в 

сърцата! 

 

 Това са думи на ученичката Кристина Юлиянова Величкова от IX клас в 

Езикова гимназия „Христо Ботев“ град Кърджали, която  е наградена с отличие 

от инициативата на РУО – Монтана по повод 24. май – Ден на българската 

просвета и култура и на славянската писменост: Виртуална книга „Азбука на 

добротата”. Конкурсът се проведе  под мотото: „Пътят към разума се крие в 

силата на добротата и човечността”и в него ученичката е наградена с отличие в 

категория „Стихотворение“. 

 

 Освен нея още четирима ученици от ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали 

участваха в инициативата.  Осмокласниците Мирослав Асенов Теодора 

Момчилова и Илкай Байрям участват в категория „Рисунка“, а  в категория 

„Други“ с много въздействаща презентация се представя Мирослав Асенов. 

Творбите на Кристина, Теодора  и  Илкай са публикувани във виртуалната книга 

„Азбука на добротата“. 

 

 Успехът на Ботевци е поредното доказателство, че работата в 

дистанционна среда не пречи на развитието на творческите им способности и те 

се вдъхновяват и мотивират по виртуален начин да разкрият своя талант и да 

творят добро.  С творбите си те приканват хората да споделят и да утвърждават 

най-ценните човешки качества като: доброта, разум, идентичност, коректност, 

търпение, приветливост, надежда, уважение. 
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СЪБИТИЯТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2020 ГОДИНА 

 

1. Честване на патронния празник на Гимназията онлайн 

2. Празничен брой на училищен вестник „Будилник” 

3. Награди от Национално състезание „Празник на химията” 

4. Награди от състезание за Превенция от зависимости 

5. Изпращане на ятото на отличниците 

6. Връчване на дипломи на випуск 2020 

7. Коктейл за награждаване на изявени ученици и учители 
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02.06.2020г. 

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! 
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02.06.2020г. 

ВЕСТНИК „БУДИЛНИК”– ПРАЗНИЧЕН БРОЙ 

  

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! 
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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: Телевизии „ТЕХНОЛУКС“ и „ГЛОБАЛ 

НЕТ” 
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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 другипо-добри, по-
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силни, но и пречистени.Усещаме, че не сме сами, защото с нас и пред нас крачат 

вечните ни знаменосци – нашите безсмъртни герои. 

 

За живота на безсмъртния… 

 

 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 
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“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…  

 

 

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 
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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“! 
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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 
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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 
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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 дела! 
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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  
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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,  
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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  
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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  
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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, А 

постол 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  
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и пием докато сърцето забрави. З 

атуй 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, о 

бичай 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. 
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 И моля ти се днеска, Боже,  

прати си го при нас отново.  

Никол Славова - Х клас Второ място за поезия  
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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 
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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 
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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 
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 Объркани мисли в подреденото бъдеще  

(Есе) 

 

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 
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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 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

 

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  
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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?  
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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 
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08.06.2020 

14 ученици от Езиковата гимназия, класирани в 

проведения онлайн „Празник на химията“ 2020 г. 

 

Конкурсът „ХИМИЯ ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ“ бе организиран от Съюза на 

Химиците в България, СУ „Св. Климент Охридски“ – Факултет по химия и 

фармация, Дружеството на учителите по химия и РУО-София. 18-тия пореден 

Празник на химията 2020 беше проведен онлайн, поради възникналото 

извънредно положение за ограничаване разпространението на COVID 19. 

Подготвените от участниците презентации, постери и есета бяха приети и 

изпратени на тричленни Комисии за оценяване. 

 

След внимателно и задълбочено оценяване от страна на Комисиите във всяка 

категория и възрастова група бяха отличени първо, второ и трето място, както и 

специални и поощрителни награди. Всички участници в Празника на химията 

2020 и техните ръководители получиха Сертификат за участие, а отличените – 

Диплом със съответна награда. 

 

Учениците от ЕГ „Христо Ботев“ участваха в конкурса за възрастова група 9-12 

клас. Те имаха право да избират между писане на есе, изработване на 

презентация или проект. Ботевци заеха първите три места в категорията за есе. 

Очаквано, Ниляй Шериф от 10 клас е класирана на първото място. На второ е 

Нанси Андреева от 9 клас, а на трето – Мария Тонева от 10 клас. Суна Исмаил от 

11 клас получи поощрителна награда за постер. Най-много ученици  са 

участвали в категорията за презентации. Първо място спечели Александра 

Русева от 10 клас. Поощрителни награди получиха и  десетокласничката Петя 

Тончева и единадесетокласника Виктор Иванов. След участвалите с презентации  
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са десетокласниците: Борислав Енчев, Кичка Русева и Селин Асенова,  Хелин 

Ремзи и Десислава Бурова, Севги Осман, Серкан Алиосман. 

 

Адмирации и за учителите по Химия и опазване на околната среда – Нефие 

Садула и Здравка Дунгова! 
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09.06.2020 

Ботевци спечелиха онлайн конкурс за есе за превенция на 

употребата на наркотични вещества 

 

Ученичките Виктория Пламенова и Виктория Ташева от осми клас в Езикова 

гимназия „Христо Ботев“ – гр. Кърджали спечелиха съответно първо и трето 

място от онлайн конкурс за есе на тема: „Свободата като илюзия и илюзия за 

свобода“. Конкурсът бе организиран от Общински съвет по наркотични 

вещества – Кърджали. В конкурса се включиха ученици не само от училищата 

на Област Кърджали, а и от град Пловдив, Пазарджик и Бургас. 

 

Цел на конкурса бе да  се развие критично мислене и да се изградят 

съпротивителни сили срещу  употребата и злоупотребата с наркотични 

вещества. 

 

Ученичките показаха оригиналност и творчески подход, изразяване на лична 

позиция, използване на подходящи стилови и езикови средства за постигане на 

убедителност и въздействие относно превенция на употребата и злоупотребата с 

наркотични вещества. Двете ученички посещават литературен клуб 

„Добродетели“ при госпожа Емилия Владева – учител по български език и 

литература в гимназията. 

 

През учебната 2019/2020 година със съдействието на училищния психолог 

Мюжгян Фейзи бяха реализирани множество инициативи във връзка с 

превенция на употребата на психоактивни вещества, като част от тях бяха: 

посещение на филм за превенция на употребата на наркотични вещества, 

изготвяне на информационен кът в училище, обучителни лекции по темата и 

други. 
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„Да не позволяваме на злото да победи, докато се опитваме да превърнем най-

мрачните си дни в блестящи, а да го победим, като оставим след себе си една 

достойна приказка за разказване и да станем главните герои в нашия реален  и 

истински живот, за да имаме истинската свобода!“ – призив на Виктория 

Ташева.  

 

  „Свободата е способността на човека сам да избира по какъв път да тръгне – 

дали по пътя на доброто или лошото, на свободата или на слободията. Вървейки 

по трънливия път на живота, плавайки сред огромни вълни,  много често човек 

се оказва на такъв кръстопът, водещ до удоволствието от свободата или до 

кошмара на слободията, граничеща със зависимостта…Свободата е великата 

дарба да се противопоставим на злото, да излезем от зоната на забързаното 

ежедневие, да пътуваме, да творим,  да преследваме мечтите си.“ – откъс от 

есето на Виктория Пламенова. 

 

Пожелаваме на двете ученички още много бъдещи успехи, ентусиазъм и добри 

дела. 
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Випуск 2020 на Езиковата гимназия, град Кърджали – 

ятото на отличниците 

18.06.2020 

 

 

Изключително успешна е учебната година за зрелостниците и за учителите от 

випуск 2020 на ЕГ „Христо Ботев“-145 са отличните оценки за випуска на 

Държавните зрелостни изпити по всички предмети. Общият успех от матурите е 

Много добър (5,08), което отново нарежда Гимназията на челна позиция в 

национален мащаб. Запазва се традицията Езиковата гимназия „Христо Ботев“ 

да е на първо място по успех в област Кърджали. 

Абитуриентите Антоан Русев и Борис Матеев са с две пълни шестици на 

матурите по български език и литература и по чуждите езици – немски език и 

английски език. Отличните оценки за випуска от най-масовия държавен 

зрелостен изпит по български език и литература са 64 от явилите се 168 

ученици, а средният успех е Много добър (5,09). Със седем пълни шестици са 

зрелостниците, явили се на матура по немски език, а отличните оценки са 22. 

Средният успех е Отличен (5,62). На матурата по английски език има четири 

пълни шестици и 32 отлични оценки. Средният успех е Отличен (5,53). Много 

добър (5,09) е средният успех на зрелостниците, явили се  на изпита по история 

и цивилизация. Един зрелостник има пълна шестица, а шестима са с отлични 

оценки. Седем са отличниците на матурата по математика, а средният успех е 

Много добър (4,70). Много добър (4.61) е средният успех от философския цикъл 

науки, а Много добър (4,50) е средният успех по биология и здравно 

образование и френски език. 

Успехът на випуска се дължи на качественото образование, което предлага 

Гимназията като иновативно училище. Съчетаването на традиционни и 

съвременни методи на работа през петте години на обучение са успешната 

http://botev-kardzhali.com/%d0%b2%d0%b8%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-2020-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4-%d0%ba%d1%8a/
http://botev-kardzhali.com/%d0%b2%d0%b8%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-2020-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4-%d0%ba%d1%8a/
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формула, с която за пореден път се увенчават усилията и на ученици, и на 

учители. Тези резултати показват, че когато се учи задълбочено и с мотивация, 

знанията и уменията са най-сигурните криле за успешния полет на всекиго. 
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Емре Емурла: Където и да отида, винаги ще нося 

Езиковата гимназия и Кърджали в сърцето си 

23.06.2020 

Емре Емурла е възпитаник на ЕГ „Христо Ботев“ в  Кърджали. Неизброими са 

наградите му от национални и международни състезания и конкурси, от 

олимпиади по немски език, по математика, по български език и литература. 

Член е на „България на младите“. Участва в „Модел Република България“ – 

симулация на Парламента за ученици, както и в „Модел Европейски съвет“ – 

София 2019, организирано от Европейската комисия за България. 

Стипендиант е на Американската фондация за България, на Посолството на 

Азербайджан. Представя Кърджали пред министъра на образованието на 

Бавария. Стипендиант и на Баварското правителство, и на Европейския 

университет Виадрина във Франкфурт на Одер по програма за пробен 

студент, а на 24 май бе удостоен и със „Стипендия – Кърджали“ от кмета 

инж. Хасан Азис. 

„Роден съм и съм израснал в град Кърджали. Тази година завърших ЕГ „Христо 

Ботев“. На 19 години съм и планирам да следвам медицина в Германия като 

стипендиант на DAAD. Посланик съм за областта на неправителствената 

организация „България на младите“, разказва Емре, докато стяга куфара за 

страната на Гьоте и Шилер. И подчертава, че където и да отиде, винаги ще 

носи любимото си училище ЕГ „Христо Ботев“ и Кърджали в сърцето си. 

 

 

 

 

 

 

 

http://botev-kardzhali.com/%d0%b5%d0%bc%d1%80%d0%b5-%d0%b5%d0%bc%d1%83%d1%80%d0%bb%d0%b0-%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b8-%d0%b4%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%b8-%d1%89/
http://botev-kardzhali.com/%d0%b5%d0%bc%d1%80%d0%b5-%d0%b5%d0%bc%d1%83%d1%80%d0%bb%d0%b0-%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b8-%d0%b4%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%b8-%d1%89/
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На добър час Ботевци! 

28.06.2020 

Тържествено връчване на дипломи за средно образование и изпращане на 

зрелостниците от випуск 2020 на ЕГ „Христо Ботев“ 

 

На 26.06. абитуриентите от випуск 2020 на ЕГ „Христо Ботев“ за последен път 

излязоха от своето училище, за да поемат пътя към университетите в страната и 

чужбина и да покоряват своите лични и професионални върхове. Със 145  

отлични оценки на Държавните зрелостни изпити по всички предмети и среден 

успех Много добър (5,08) завършва учебната година за XII клас. Добрите 

резултати са плод на дългогодишна работа от страна на учители, ученици и 

родители. В този вълнуващ ден общо 166 зрелостници получиха своите дипломи 

за завършено средно образование. Училищното ръководство награди със 

статуетка „Полет“  и грамота общо 46 зрелостници за цялостен принос и и 

утвърждаване авторитета на Гимназията. С решение на Педагогическия съвет на 

училището Ергюнал Сабри Себахтин и Ема Иванова Кръпова получиха награди 

за патриотизъм и родолюбие – стипендия, учредена от името на проф. Иван 

Гаврилов. Абитуриентите Антоан Анков Русев и Борис Матеев Матеев са с две 

пълни шестици на матурите по български език и литература и по чуждите езици 

– немски език и английски език. Те ще получат престижната „Национална 

диплома“ от МОН. 

 

Освен свидетелствата си за средно образование и грамотите за отлични 

постижения, 44 зрелостници от немските паралелки получиха и своите Немски 

езикови дипломи на Постоянната комисия на Министерството на образованието 

и културата на Федерална република Германия. Учениците на ЕГ „Христо 

Ботев“ имат невероятната възможност да се обучават по програмата за 

придобиване на немски езикови дипломи, с които пред младежите се отварят 

възможностите за обучение в престижни европейски университети. За трета 

http://botev-kardzhali.com/%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%80-%d1%87%d0%b0%d1%81-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2%d1%86%d0%b8/
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поредна година Гимназията има одобрена кандидатура за пълна стипендия на 

Немската служба за академичен обмен. Носителят тази година е Емре Ергюн 

Емурла, който е отличен с множество награди  от национални и международни 

състезания и конкурси, от олимпиади по немски език, по математика, по 

български език и литература. Поздравления и пожелания към завършващите 

отправиха специалните гости на събитието.  Господин Буххолц – Началник на 

консултантски отдел по немски език към посолството на Федерална република 

Германия и госпожа Вендлер – Консултант към отдела по немски език към 

Посолството на Федерална република Германия. 

 

Директорът на Гимназията господин Маноил Димитров изпрати абитуриентите с 

последния училищен звънец. С пожелание да бъдат всеотдайни, амбициозни и 

да допринасят за изграждането на един по-добър свят той изпрати випуск 2020. 

Господин Димитров отправи призив към зрелостниците да не забравят уроците и 

напътствията на своите учители, да вървят смело по пътя си и да защитават с 

чест името на своя  патрон. 

 

Заместник – директорът на Гимназията и отговорник за Програмата за Немски 

езикови дипломи госпожа Радка Попгеоргиева поздрави абитуриентите и им 

пожела попътен вятър. Тя изтъкна, че високата мотивация, упоритият труд и 

целеустремеността са ключът към успеха. 

 

Дванадесетокласникът Кирил Бояджиев се обърна към своите съученици с 

трогателни думи за изминалите пет години в Гимназията. Той им пожела много 

здраве и късмет във всички начинания. Не пропусна да благодари и на 

учителите, които с много любов и търпение са подкрепяли всички свои 

възпитаници по пътя към високите постижения. 
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Накрая завършващите положиха клетва за вярност към своето училище и 

тържествено  се  сбогуваха  със  знамето,  предавайки  го  на  бъдещите 

абитуриенти. 

На добър час, зрелостници! 
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За важните избори, правилните решения и 

сериозните постижения 

 

Последният звънец отбеляза символичното приключване на учебната година, но  

новините  с поредните високи постижения на възпитаници на Езиковата 

гимназия продължават да попълват училищната витрина с отличия. 

 

Селин Мехмед от 11. клас, се класира на второ място на Националния кръг на 

олимпиадата по английски език, а Иван Савов от 12. клас е с отлична оценка на 

Националната олимпиада по история и цивилизация. Антоан Русев от 12. клас е 

на пето място на националната олимпиада по немски език. С отлични оценки 

сред най-добрите в страната се класират зрелостниците Фатме Ибрям и Назире 

Юзеир, следвани от Емре Емурла и Кирил Бояджиев. Постижението на Нурджан 

Ибрямова от девети клас я нарежда в челната десетка сред връстниците й. 

Десетокласничката Еда Халибрям се класира на седмо място на олимпиадата по 

френски език и това е още едно постижение към ботевското й портфолио. 

 

Изводите са, че  тази учебна година е изключително успешна като за учениците, 

така и за учителите от ЕГ „Христо Ботев” Двама зрелостници са номинирани за 

Национална диплома от МОН за постигнати отлични оценки на ДЗИ  и през 

петте години на обучение.  

 

Първите дни от лятната ваканция са изключително важни и за кандидат-

гимназистите. Те трябва да изберат училището, в което да продължат средното 

си образование.  Младостта и правото на избор вървят някак естествено с  

мъдростта на  правилното решение. Има рецепта и тя е успешното семейство на 

Езиковата гимназия „Христо Ботев” – Кърджали.  Аргументите „За”  са повече 

от красноречиви. Поколенията успешни ботевци са повод за гордост не само за 
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Гимназията, но и за града. Те се реализират в престижни университети по целия 

свят и поставят основите на една дългогодишна добра традиция. 

 

Повод за гордост са и наградите от Национални  конкурси и състезания по 

български език и литература. Носители на голямата награда, на три първи, една 

втора и една трета награда са членовете на Литературен клуб „Добродетели” от 

Националния литературен конкурс „Рождество на спасителя”. Младите творци 

имат призови награди и в други национални конкурси. Двама са лауреатите за 

поезия, а трима са с поощрителни награди от Националния литературен конкурс 

„Живеем в земята на Ботев”. Престижната награда на община Разград, три първи 

и една втора награда от Националния журналистически конкурс „Григор Попов” 

за радиожурналистика и публицистика са за Клуб „Публична реч” и 

редакционната колегия на училищния вестник „Будилник. Носители на златни, 

сребърни и бронзови грамоти от Националното състезание „Любословие”са 

гимназисти от десети, единайсети и дванайсети клас. Списъкът с ученически 

постижения е дълъг. 

 

Достойно място през годината заемат и постиженията на гимназистите в 

областта на точните науки. Коледното математическо състезание е венец от 

постижения за математическия талант на ботевци. Във всички възрастови групи 

призовите места са с адрес: ЕГ „Христо Ботев” – Кърджали. Имат  финалист на 

Националното състезание по Математическа лингвистика. Младите математици 

демонстрираха и изключителни познания на Националното състезание за 

финансова грамотност, където най-високите постижения са за езиковата 

гимназия. 

 

Когато едно училище има стратегия и визия за развитие, съчетани с  екип от 

професионалисти и мотивация за успех сред учениците, резултатите са 

обясними, а изборът на следващите ботевци – повече от логичен. 


