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Езикова гимназия „Христо Ботев“ 

  
 

  

  
 

Най-добрият начин да предвидиш 

бъдещето е да го създадеш сам 
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21.09.2020 

 

Ради Митрев с грамота за участие в 23-та Национална олимпиада по 

астрономия.  

 

Ради Митрев, ученик от ЕГ „Христо Ботев“ гр. Кърджали, бе отличен с 

грамота за участие в 23-та Национална олимпиада по астрономия. Под 

ръководството на инж. Петър Димитров, преподавател по астрономия в 

гимназията, ученикът се класира за пети пореден път в това престижно 

съревнование. През учебната 2020/2021 година, Ради Митрев заслужено 

достигна 13-то място в Националната олимпиада по астрономия, което е 

изключително постижение за ученик от езикова гимназия. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://botev-kardzhali.com/%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b2-%d1%81-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-23-%d1%82%d0%b0-%d0%bd/
https://botev-kardzhali.com/%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b2-%d1%81-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-23-%d1%82%d0%b0-%d0%bd/
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23.09.2020 

 

БОТЕВЦИ – ПАЗИТЕЛИ НА НЕЗАВИСИМИЯ БЪЛГАРСКИ ДУХ  

 

Днес, 22 септември, се отбелязват 112 години от  Независимостта на 

България! 

По този повод Ботевци спазиха традицията да отдадат заслуженото на тези, 

които са се борили за независима България – просветители, духовници, 

революционни дейци и държавници, които не са пожалили себе си и 

благодарение на делата им България получава своята Независимост. 

В знак на почит знаменосците на ЕГ „Христо Ботев“ поднесоха венец пред 

Паметника на Освободителите в центъра на града, а в училище бе подготвен 

Кът на историята, разказващ за една от най-значимите страници в новата 

българска история. 

Извършеният акт на 22 септември 1908 година е знаменито събитие, което 

нарежда страната ни редом до всички суверенни държави в Европа и света. 

Обявяването на Независимостта недвусмислено показва, че българският 

народ притежава решимост, силен дух и е непреклонен, когато следва идеала 

да живее свободно и сам да решава съдбата и бъдещето си. 

Само когато познаваме и ценим миналото си, ще можем да изградим по-

добро бъдеще за всички нас! 

 

 

 

https://botev-kardzhali.com/%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2%d1%86%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3/
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28.09.2020 

ДЕН НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕЗИЦИ В ЕГ „ХРИСТО 

БОТЕВ“  

 

В навечерието сме на Европейския ден на езиците, който за поредна година 

се превърна в своеобразен празник на Европейското езиково съкровище в 

езиковата гимназия. За първи път този ден се отбелязва от Съвета на Европа 

на 26 септември 2001 година и оттогава присъства в празничния календар на 

училището, в което успешно и осъзнато се овладяват част от европейските 

езици. 

В цяла Европа на този ден се организират различни мероприятия с цел да се 

популяризира езиковото европейско богатство и междукултурното 

общуване. 

Най-ентусиазирани в посрещането на този празник са осмокласниците. 

Заедно със своите класни ръководители те се обединиха около мотото – 

„Езикът – възможност“. Проведоха се различни инициативи като викторини, 

презентации, изготвяне на проекти. Забавлявайки се осмокласниците 

стигнаха до убеждението, че езиковото многообразие и владеенето на езици е 

важно средство за постигане на мечти, разбирателство в отношенията между 

хората, възможност за по-добра реализация. 

Въодушевени от празника, който честват за първи път, осмокласниците 

споделиха, че да учат в ЕГ „Христо Ботев“ е огромна отговорност, с която се 

гордеят, и обещаха да продължат добрите традиции за реализация чрез 

чуждите езици в Европа и България. 

 

https://botev-kardzhali.com/%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b2-%d0%b5%d0%b3-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82/
https://botev-kardzhali.com/%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b2-%d0%b5%d0%b3-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82/
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01.10.2020 

 

Учениците от ЕГ „Христо Ботев“ с Live-Stream от Берлин  

 

На 01.10 учениците от немските паралeлки в ЕГ „Христо Ботев“ 

участваха виртуално в заключителното събитие на проекта „Jugend 

debattiert Internatioal”, което се провежда в столицата на Германия. 

Онлайн събитието бе открито   с поздравления на д-р Волфганг Шойбле, 

председател на Бундестага,  който  във видео обръщението си пожела на 

дебатантните да избягват популиските изказвания, а обективно да 

коментирата демокартичните процеси,със силата на точните данни, анализи 

и реални аргументи. Той непропусна да поздрави в аванс и 

немскоговорящата общност с наближаването на Деня на немското единство 

на 3 октомври. 

Ботевци  заедно със своите връстници от Централна, Източна и Югоизточна 

Европа обсъдиха  два онлайн дебата на следните теми: 

„Трябва ли да има минамален праг  при избори за Европейския 

парламент?“ и  „Трябва ли системите за лицево разпознаване  да бъдат 

забранени за видеонаблюдение в публичното пространство?“. 

Учениците коментираха аргументите за и против  и изразиха лична позиция 

по проблемите както за видео наблюдението на обществени места, така и за 

европейския изборен процес. 

В проекта участват представители на 14 държави, а право на участие имат 

единствено училищата, в които учениците се обучават по програмата за 

придобиване на Немска езикова диплома. 

https://botev-kardzhali.com/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b3-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2-%d1%81-live-stream-%d0%be%d1%82/
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Езиковата гимназия   от 20 година е DSD- училище , а в проекта за младежки 

дебати се включва от самото  начало на състезанието в България преди три 

години  и от тогава е фаворит сред участниците. 

Ежегодно учениците от ЕГ „Христо Ботев“ достигат до Националните  или 

Международни финали на състезанието по дебати.Успехите им се дължат на 

отличната екипна работа на двама преподаватели- Нигяр Наим, учител по 

немски език и  Марина Димова, учител по философия на немски език, която 

през следваща седмица ще представя  България в  Годишната среща 

на  участниците в проекта в Берлин. 

 

 

 

 

11.10.2020г. 

 

НИЛЯЙ И МАРИЯ ОТ ЕЗИКОВАТА С НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ЗА 

ПОЕЗИЯ И ПРОЗА  

 

 

Аз, Ива Стоичкова от Клуб „Публична реч” от ЕГ „Христо Ботев” Ви 

представям  едни крехки на пръв поглед момичета, които с талант и амбиция 

превръщат мечтите в цели и резултати. Ниляй Шериф и Мария Тонева от 11 

клас на Езиковата гимназия „Христо Ботев”, Кърджали са носителки на 

редица награди от литературни конкурси. Най-скорошното им постижение са 

призовите места от Националния литературен конкурс „Неразказани истории 

на един ловец на приключения”. Организатори на събитието са 

https://botev-kardzhali.com/%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d0%b9-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd/
https://botev-kardzhali.com/%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d0%b9-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd/
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Министерство на културата, Регионалната библиотека „Сава Доброплодни”, 

Областна администрация и община Сливен. 

Здравейте! Поздравявам Ви за поредното отлично представяне. 

Разкажете  малко повече за самото Ви участие в конкурса. 

Ниляй: Здравейте! Благодаря за милите думи! В конкурса  участвам за 6-ти 

път. За него научих във 2 клас от тогавашната си учителка Николина Делчева 

– един от примерите за подражание в моя живот. След това ме насърчаваше 

госпожа Мария Стоянова, а сега, в ЕГ „Христо Ботев”, работя с Надежда 

Карагьозова, която продължава да ме мотивира да пиша. 

Мария: Аз мисля, че училището ни дава много възможности за развитие и 

творческите провокации ни правят по-креативни и борбени по пътя към 

успеха. За мене от важно значение е семейството, чиято подкрепа постоянно 

усещам и се чувствам още по-уверена в способностите си. 

Вие сте почти 18-годишни момичета, а продължавате да творите. 

Какво е за Вас писането на поезия и проза? 

Ниляй: Вярвам, че в сърцата на всеки един човек, било то на 18, 20, 40 

години все още има по едно дете, чиито желания ,,възрастните“ се опитват да 

пренебрегнат, понеже ги смятам за твърде ,,несериозни“. Конкурсът за мен 

се е превърнал в традиция и смятам, че участвайки давам добър пример както 

на по-малките деца, които тепърва започват да пишат, да не се отказват и да 

продължат, така и на връстниците да не забравят детските си мечти. 

Мария: За мен литературата е магия, с която смятам да се занимавам и след 

завършване на Гимназията. За мен писането е призвание, също като 

професията на учителя. Участието в състезания и конкурси е много 
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вълнуващо преживяване и пътуване към непознати светове. Пишещите хора 

са пътешественици из различни светове. 

Ниляй: Съгласна съм с Мария. Аз също имам много участия и награди. Най-

пресният ми спомен е от миналата година, когато спечелих 1-во място за есе 

на Националния празник на химията, 3-то място на Националната 

конференция по история, поощрение на литературния конкурс ,,По пътя на 

Бедридин“, поощрение на Националния конкурс ,,Добро и зло“ и други. 

Литература винаги ще заема голяма част от моя живот, вероятно и в 

професионален план, но въпреки това за мен писането ще остане 

удоволствие за душата, а не средство за материални облаги. Мечтая да издам 

свои книги, дори искам някой ден да спечеля Нобелова награда и не се 

страхувам да мисля мащабно, понеже знам, че животът дава всичко на онези, 

които са достатъчно смели да го поискат. 

Какво ще кажете на връстниците си, които са по-плахи и въпреки че 

имат страстта в сърцата си, не пишат, защото ги е страх? 

Ниляй: Страхът е решение и истината е, че всички хора го чувстват, просто 

някои действат въпреки него. Ако живеем постоянно в уплаха да разкрием 

собствения си потенциал, оправдавайки се, че ни е ,,страх“ от мнението на 

хората или пък провалът, то ние ставаме роби както на околните, така и на 

собствените си мисли. Не винаги това, което правим ще се харесва от 

другите и постоянно ще има такива, които да ни съдят, но според мен в 

такива ситуации вместо да се отказваме, трябва да приемем критиката и да се 

надграждаме. 

Директорът на ЕГ „Христо Ботев” госпожа Даниела Павлова също Ви 

поздрави за поредния Ви успех. Какво Ви пожела? 
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Мария: Да, това внимание е много важно за нас. Тя ни пожела още много 

успехи и сподели, че за младите хора е важно да не забравят, че  мечтите са 

безплатни и ако ги комбинираме с усилия, се сбъдват. Затова ще 

продължаваме смело напред. 

Интервю на Ива Стоичкова – 11 клас 

от Клуб „Публична реч” 
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13.10.2020 

 

БОТЕВЦИ С ПОСЛАНИЕ: „СПАЗВАЙТЕ ПРАВИЛАТА ЗА 

БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТЯ!“  

 

Ботевци отбелязаха Европейския ден за пътна безопасност 

На 13. октомви 2020 г. в Езикова гимназия „Христо Ботев“ – гр. Кърджали се 

отбеляза Европейския ден за пътна безопасност. 

Целта на инициативата бе формиране и затвърждаване на навици за 

безопасно участие в движението по пътищата, повишаване 

на чувствителността на младите шофьори, както и на пешеходците 

и заостряне на вниманието на обществото. 

Представители от Ученическия съвет на ЕГ „Христо Ботев“ раздадоха на 

учениците и учителите в гимназията брошури с важна информация за пътна 

безопасност – правила за безопасно движение по пътищата, правила за 

шофьори, за пешеходци, велосипедисти и други участници. 

Темата в часа на класа на всички класове бе „Правила за безопасно движение 

по пътищата“. Класните ръководители проведоха беседа с учениците по 

темата, както и запознаха и припомниха правилата за безопасно движение по 

пътищата.  

Във фоайето на гимназията бе оформен информационен кът с основни пътни 

знаци, правила за безопасно движение по пътя и рисунки на ученици и техни 

послания за спазване на правилата. Инициативата се организира и проведе 

https://botev-kardzhali.com/%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2%d1%86%d0%b8-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb/
https://botev-kardzhali.com/%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2%d1%86%d0%b8-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb/
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под ръководството на училищия психолог г-ца Мюжгян Фейзи и г-жа Ширин 

Хаджиева – учител, член на Комисията по БДП в гимназията. 

Многи е важно е да се напомнят на учениците правилата за безопасност на 

пътя. Те участват в движението по пътищата като пешеходци, 

велосипедисти, а някои като бъдещи, и настоящи шофьори. 

Основните цели на Европейския ден за пътна безопасност са свързани с 

повишаване на отговорността към безопасността на движението, запознаване 

с най-добрите европейски практики, търсенето на начини за постигане на по-

добро разбирателство между участниците в движението, както и съвместната 

работа за по-безопасни пътища в Европа. 
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21.10.2020 

Честит празник, Кърджали!  

 

С радиопредаване празнично за Деня на Кърджали ботевци почетоха 

подвига на Генерал Васил Делов 

По повод 21-ви октомври – Денят на Кърджали, учениците от ЕГ „Христо 

Ботев” изнесоха открит урок по родолюбие с пилотно радиопредаване в 

Гимназията, под ръководството на Диана Георгиева, учител по история и 

цивилизации и ръководителят на клуба „Гласът на ботевци” Христо Момчев. 

Младите журналисти Елина Младенова и Елица Караусева от 10Н3 бяха 

водещи на програмата, с която отбелязаха празника на града.  

Те запознаха съучениците си с любопитни факти за последните дни от 

живота извън пределите на отечеството. На този ден през 1912г., по време на 

Балканската война, градът, който след Съединението на Княжество България 

и Източна Румелия остава в пределите на Османската империя, е завзет и 

освободен от хасковския отряд, начело с генерал  Делов. 21-ви е ден на 

признателност, ден  на уважение и гордост към българската армия, към 

хората, които са оставили костите си тук, за да можем днес да бъдем 

свободни, да бъдем част от Отечеството.  

В емоционалното си обръщение към своите съученици и учители те 

отправиха призив:  „Да пазим и обичаме скъпата на всички ни и извоювана с 

много свидни жертви Майка България!”. 

Във фоайето на Гимназията бе подготвен информационен кът със снимков 

материал и с информация за живите емблеми на ЕГ „Христо Ботев” и град 

Кърджали. Гвардейският отряд и фанфарният оркестър са неизменна част от 

https://botev-kardzhali.com/%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%ba%d1%8a%d1%80%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%b8/
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празничния календар на столицата на Източните Родопи и са достоен пример 

за живата памет и почит пред подвига на жертвите в името на България. В 

знак на признателност представители от Ученическия съвет на ЕГ „Христо 

Ботев” поднесоха венец пред паметника на генерал Делов. 

За възпитаниците на Езиковата гимназия 21-ви октомври е ден, в който се 

помни подвигът на героите и се пази идеята за един независим, свободен и 

обединен Кърджали. В края на предаването младите журналисти отправиха 

своите музикални поздрави към слушателите на училищното радио с песни 

на група „Епизод” по текстове на Вазови стихове. 
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29.10.2020 

Признание за младата поетеса Мария Тонева от ЕГ 

„Христо Ботев” – Кърджали  

 

 

Мария от Езиковата е в челната тройка за най-добър млад поет. 

Новината дойде от организаторите на Националния конкурс за 

литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски”- Русе 

2020г.  

В тринадесетото издание взеха  участие 254 млади автори от цялата страна с 

305 творби и 9 журналистически екипа. Съгласно статута на конкурса всички 

литературни произведения и журналистически материали, изпратени до 9 

октомври 2020 г., бяха обработени /разпределени по възрастови групи и 

раздели и записани под номер в специален дневник/, след което бяха дадени 

за оценяване на жури с председател Нели Пигулева, поетеса, редактор във 

вестник „Утро” /Русе/. 

Мария Тонева от 11. клас намери място в редиците на наградените 

участници. Възпитаничката на Езикова гимназия „ЕГ Христо Ботев“, град 

Кърджали се класира на трето място в трета възрастова група (8-12 клас) в 

раздел „Поезия“ със стихотворението „Аз живея“. Тя е единствената 

спечелила участничка от област Кърджали и с нетърпение очаква своята 

награда и следващото си участие в конкурси и състезания. Мотивацията за 

успех се възпитава и от учителите, които през годините окуражават и 

подкрепят творческите изяви на младите таланти. „Пожелавам й много 

успехи в областта на литературата и журналистиката. Да 

развива  творческото си умение и да прославя името на Езикова гимназия 

https://botev-kardzhali.com/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%81%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%be/
https://botev-kardzhali.com/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%81%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%be/
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„ЕГ  Христо Ботев“, град Кърджали” това са част от пожеланията на 

директора на Гимназията госпожа Даниела Павлова. 
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31.10.2020 

Силен старт за Литературен клуб „Добродетели“  

 

Днес повече от 16 милиона души от 6 държави  празнуват 31 октомври – 

Деня на Черно море. И Литературен клуб „Добродетели“ от Езиковата 

гимназия с ръководител Емилия Владева е част от този празник – 

участниците в клуба се поздравиха със силен старт в началото на творческата 

учебна година! 

В Международния конкурс „Аз обичам Черно море“ първото място за проза 

е за Весела Добрикова от 9 клас. След нея се наредиха съученичките ѝ 

Виктория Ташева и Мария Атанасова.  В конкуренция с  участници от 

България и чужбина Весела, Виктория и Мария пресъздадоха  в слово своите 

емоции и неповторими преживявания. От съприкосновението с красотата и 

богатството на Черно море се родиха прекрасни  произведения, които ще 

заемат своето достойно място в печатното издание на конкурса. 

В навечерието на Международния ден на Черно море – 31 октомври, 

талантливите ученици от Литературен клуб „Добродетели“ дълбоко вярват, 

че  хората трябва да осъзнаят ролята си на замърсители и съзнателно да 

обединят усилията си за ограничаване на замърсяването и възстановяване на 

околната среда. 

 

 

 

 

 

https://botev-kardzhali.com/%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80/
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20.11.2020 

 

НОВ ГОЛЯМ УСПЕХ НА УЧЕНИК ОТ ЕЗИКОВА 

ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ”  

 
 

Мисълта на Алберт Айнщайн, че въображението няма граници и може да те 

отведе където пожелаеш,  даде повод за размисъл и полет на 

фантазията  на  участниците в състезанието по речеви и комуникативни 

умения на английски език. То се провежда в два кръга – общински и 

национален, а участниците са разделени в две възрастови групи.  В рамките 

на определено време всеки състезател споделя разсъжденията си по темата 

пред комисия. Текстът трябва да е поднесен на правилен английски език, 

участникът да има зрителен контакт с комисията и да е готов да отговаря на 

въпроси, свързани с изложението му. Езикова гимназия „Христо Ботев” 

излъчи представители във втора възрастова група. До националния кръг 

достигна само един от цялата област с пълен сбор от точки – Илия Чавдаров 

Илиев от 11А1 паралелка. Финалното състезание се проведе на 07.11-

08.11.20г. Домакин бе Средно училище „Антим 1”,  гр. Златоград. Поради 

извънредната ситуация в страната и за опазване на здравето и живота на 

участниците, кръгът се осъществи в онлайн платформа, а провеждането му се 

администрира от училището – домакин. Илия се представи отново достойно 

и пребори много свои конкуренти от всички кътчета на страната. 

Пожелаваме му да се справя все така успешно с всички 

предизвикателства, които животът му предлага. На добър час! 

 

 

https://botev-kardzhali.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%bc-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b3%d0%b8/
https://botev-kardzhali.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%bc-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b3%d0%b8/
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20.11.2020 

Ботевци с награди от Националния конкурс 

„Вълшебният свят на Родопите 

 

 
За поредна година ученици от Езикова гимназия „Христо Ботев“, гр. 

Кърджали доказаха своя талант на Националния конкурс „Вълшебният свят 

на Родипите“. Те се откроиха сред 1180 творби (рисунки и фотографски 

снимки) от 85 населени места от всички области на страната. 

Ученичката Фейза Халил от VIII клас бе класирана на второ място в 

категория „Пейзаж и природа“ в първа възрастова група. Нейният 

ръководител е госпожа Ширин Хаджиева – учителка по изобразително 

изкуство. Във втора възрастова група ученикът Манол Димитров от IX клас с 

ръководител Мюжгян Фейзи – психолог в гимназията, получи поощрителна 

награда в категория „Пейзаж и природа“. Ученичката Серай Мехмед от VIII 

клас с ръководител Хюля Чобан – учителка по английски език, получи 

специалната награда на Кмета на Община Кърджали. 

Националният празник на  детското изкуство „Вълшебният свят на 

Родопите” се организира за тринадесета поредна година от ЦПЛР-Общински 

детски комплекс-гр.Кърджали. Празникът е посветен на Деня на Кърджали – 

21 октомври. Тази проява бе включена в Националния календар за изяви по 

интереси на МОН за 2020/2021 г. и в Културния календар на Община 

Кърджали. 

Директорката на Гимназията госпожа Даниела Павлова поздрави 

наградените ученици и техните ръководители.  Като част от пожеланията й 

към учениците бяха да продължат да надграждат своите творчески умения и 

да прославят името на Езикова гимназия „Христо Ботев“ – гр. Кърджали. 

https://botev-kardzhali.com/%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2%d1%86%d0%b8-%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba/
https://botev-kardzhali.com/%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2%d1%86%d0%b8-%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba/
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Талантливите ботевци и техните ръководители се снимаха за спомен сред 

вълшебната красота на есента пред паметника на Христо Ботев в двора на 

Езиковата гимназия. Снимка, доказваща, че светът на Родопите е наистина 

вълшебен! 
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23.11.2020 

 

Успехи по време на карантина или онлайн за 

образованието в Кърджали  

 

Гимназистът Борислав Енчев от Езиковата жъне успехи на международно 

ниво по немски език 

 

За качеството на онлайн обучението по време на пандемия се чуват различни 

позиции – от одобрение до пълно отричане. Фактите от последните няколко 

дни за пореден път потвърждават тезата, че който има желание да следва 

мечтите си, успява. 

Борислав Енчев, от Езиковата гимназия „Христо Ботев“ – град Кърджали,  е 

поредното доказателство за качеството на чуждоезиковото обучение в област 

Кърджали, а постиженията му на международната сцена са атестат за 

перфектните познания на езика на Гьоте и Шилер в конкурентната среда 

извън родината. 

Пандемията от COVID-19 не се оказва предизвикателство, а поредната 

възможност за  Борислав да презентира своите знания пред Немската служба 

за педагогически обмен и Организацията на училищата в чужбина, работещи 

по програмата за придобиване на немска езикова диплома. 

Публикацията на тема „Моето училище – обменни практики за успели 

ученици“ е единствената от България и така Борислав се превърна в 

посланик на училището си и града сред немските читатели на медията, която 

излиза два пъти в годината. Цели две страници са отделени на успешния 

ботевец в декемврийското издание на списанието.  След участието си в 

проект за обменни практики, Борислав получи и признанието на своя 

https://botev-kardzhali.com/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9/
https://botev-kardzhali.com/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9/
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връстник от Германия, който споделя мнението си в статията: „Смятам, че 

Борислав учи в училище за деца със свръхизявени способности за 

изучаването на чужди езици и някой ден го виждам като дипломат.” – това са 

думите на Емил, който живее  на повече от 2000 км. и участва в онлайн 

обмяна между Германия и България в периода май-октомври заради 

невъзможността стипендиантската програма да бъде проведена тази година. 

Денят, в който пристига списанието от Бон, стана ясно, че Борислав печели 

пето място в целия Европейски съюз в състезанието 

„PASCHeuropachallenge„, организирано от организацията на училищата в 

чужбина, подготвящи се за немска езикова диплома. Състезанието е 

организирано по повод поемане на Председателството на Съвета на ЕС от 

Германия през втората половина на 2020г. Акцентът на клиповете на 

участниците трябваше да бъде върху екологичните проблеми, последиците 

от настоящата пандемия или дигитализацията, като Борислав използва 

прекрасно възможността да покаже част от красотите на Родопите. 

Освен това той успява да се представи по забележителен начин пред 

Немското министерство на външните работи заедно със своите съученички 

Нарин Мехмед и Селин Асенова. Ежегодно то организира международен 

конкурс за издаване на електронна книга със стихотворения, разкази и есета. 

Тази година конкурсът беше под надслов “Имам мечтата да…”, като 

конкуренцията както винаги е изключителна сериозна, защото участват 

ученици от шест континента. От над 1000 изпратени творби тримата ученици 

от Езиковата получават честта произведенията им да бъдат публикувани в 

елитния сборник. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/pascheuropachallenge?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW3uQ-Slqdrz90AVYSdn1pZtM6VAoJzp79GSzJ9k3Iu-ogjVXQGDGX1o2qLpvVbVoLLO4-eahzV9UnJJLrJxn8qk8tHD_9Ufe6vvWqKByU9wXlrCiFMifpoXUKUBVGxv93zXkbUc2S899nrxEoPLnR3&__tn__=*NK-R
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Обявяването на първите три места в световното класиране ще се състои през 

месец февруари, но от ръководството на Гимназията са радостни, че малко 

преди Коледа ще можем да се насладим на дългоочакваната книга. 

Пожелаваме на учениците ни винаги да бъдат толкова вдъхновени и 

мотивирани! 
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07.12.2020 

 

Авторски филм на ученици от ЕГ „Христо Ботев“ 

отличен от МОН в инициативата „Посланици на 

здравето“  

 
Сократ е казал, че не трябва да се лекува тялото, без да се лекува душата. 

Следвайки тази максима, със забележително и оригинално мислене 

учениците от 10А1 , с класен ръководител Петя Илиевска, спечелиха призово 

място в Националния конкурс „Посланици на здравето“. 

Тридесет проекта на ученици от цялата страна се състезаваха в XII-то 

издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за 

учебната 2019/2020 г. 

Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция 

на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., по инициатива на 

Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на 

образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на 

младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Офиса на 

СЗО в България и Българския младежки Червен кръст. 

Проектът „Ново начало“ на ЕГ „Христо Ботев“, награден от МОН е тясно 

свързани с позитивните методи на филмовото изкуство и „учене чрез 

съпреживяване”. Авторският филм отразява опасността от хранителните 

разстройства, често срещани при подрастващите. Противоепидемичните 

мерки повлияха на графика на проекта, но не и на неговото цялостно 

реализиране. 

Идея за създаването на филма е изцяло на десетокласниците. От екипа на 

проекта споделят, че целта им е преди всикчо информираност, а ползата от 

https://botev-kardzhali.com/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b3-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82/
https://botev-kardzhali.com/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b3-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82/
https://botev-kardzhali.com/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b3-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82/
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него е за всички млади хора. По-този начин се насочват прожекторите към 

проблема с хранителните разстройства и се задава нов пулс в борбата с 

анорексията и булимията. Филмът е интерактивен, което лесно води до 

прилагане във всяка класна стая. 
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18.01.2021 

 

100 дръвчета за 100 – годишнината на Гимназия 

„Христо Ботев“  

 

Инициативата е част от 100-те дейности, включени в програмата, 

посветена на 100-годишнината на Гимназия „Христо Ботев“ град 

Кърджали 

Ученици на ЕГ „Христо Ботев“- Кърджали, вдъхновени от успехите през 

необичайната  и трудна 2020 година, амбициозно се готвят за вековния 

юбилей на своето училище! 

Клуб „Предизвикателство“ изпрати 2020 година с успешно реализиран 

проект, който бе под наслов: „ПЛОДНО ДРЪВЧЕ – ЗАСАДИ И 

ПРЕДИЗВИКАЙ“. Инициативата е част от 100-те дейности, включени в 

програмата, посветена на 100-годишнината на Гимназия „Христо Ботев”. 

Идеята се поражда спонтанно у учениците, които се възпитават чрез работата 

си в различни дейности за опазване на природното многообразие. 

Ръководени от своя ентусиазъм, те се обединяват около целта да  засадят 100 

плодни дръвчета заедно с  техни близки, познати и приятели от други 

български градове и от чужбина. 

Резултатът не закъснява. За пореден път се потвърждава тезата, че и 

добротворството е заразно. До момента в рамките  на проекта са засадени над 

250 плодни дръвчета. Ботевци имат засадени дръвчета освен в различни 

части на България, така и в Англия, Германия, Турция, Холандия и други 

страни, в които живеят бивши възпитаници на Гимназията. За да се докаже 

участието им в инициативата на членовете на клуб „Предизвикателство“, те 

https://botev-kardzhali.com/100-%d0%b4%d1%80%d1%8a%d0%b2%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-100-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f/
https://botev-kardzhali.com/100-%d0%b4%d1%80%d1%8a%d0%b2%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-100-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f/
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изпращат фотографии, с които стават съпричастни към идеята на младежите 

от ЕГ „Христо Ботев“, град Кърджали. 

През 2021 година инициативата продължава да се реализира в друга посока. 

По идея на учениците и ръководителя на клуба госпожа Нефие Садула, 

учител по биология и здравно образование, младежите са амбицирани да 

посадят  „Гора – Христо Ботев“. 

В чест на 100-годишнината на първата гимназия в град Кърджали, чийто 

наследник е днешната Езикова гимназия „Христо Ботев“, през първата 

седмица на месец април учениците от клуб „Предизвикателство” призовават 

своите съученици, родители и бивши ученици на Гимназията да засадят 100 

дръвчета в парк „Простор“. Предизвикателството е отправено и към всички 

училища от област Кърджали. Ботевци са изключително ентусиазирани  и 

споделят: „ Ако някое училище посади гора по-голяма от нашата, ние ще 

посадим два пъти по-голяма!“ 

Безценна е подкрепата и на Регионална дирекция по горите – град Кърджали, 

която е и основен партньор в осъществяването на инициативата.                    

 Това е още един от начините членовете на  Клуб „Предизвикателство“ от ЕГ 

„Христо Ботев“ да  насочват активността си в борбата  срещу пандемията от 

Ковид-19 и да добротворстват  под наслова: „Поотделно и заедно за чиста и 

здрава планета”. 
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20.02.2021 

Другото име на свободата или как се почита днес 

подвигът на Апостола  

 

Инициативата е част от 100-те дейности, включени в програмата, 

посветена на 100-годишнината на Гимназия „Христо Ботев“ град 

Кърджали 

Респект към знанията и поклон за патриотизма на възпитаниците на ЕГ 

„Христо Ботев“, които достойно почетоха паметта на Васил Левски 

По повод 148-та годишнина от гибелта на Васил Иванов Кунчев, ученици, 

изучаващи история и цивилизации профилирана подготовка, напътствани от 

своите преподаватели, организираха открит урок на тема: Васил Левски – 

другото име на свободата. Проявата е посветена и на 100-годишнината от 

създаването на първата гимназия в Кърджали, чийто наследник е Езикова 

гимназия „Христо Ботев“. На открития урок присъстваха представители на 

Регионалното управление по образованието  – Кърджали госпожа Ангелина 

Костова – началник отдел „ОМДК“  и Даниела Апостолова –старши експерт 

по обществени науки и гражданско образование и Религия. 

Подготовката на подобна инициатива изисква внимание и адмирации, защото 

младите хора се възпитават в родолюбие и отношение към вековната памет 

на нацията. Заслуга затова имат и учителите по история Диана Георгиева и 

Ширин Хаджиева, които инициират подобни срещи и се превръщат в 

медиатори за младежите, проявяващи интерес към историческата наука. 

Водещите Даниела Михова и Георги Кехайов разкриха факти от героичния 

път на Левски. Рецитал, подготвен от младите историци, предшества 

викторината, свързана с любопитни факти от живота на Дякона. Петя 

https://botev-kardzhali.com/%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b8%d0%bc%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%87/
https://botev-kardzhali.com/%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b8%d0%bc%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%87/
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Дейчева, Кичка Русева представиха въпросите от викторината, в която се 

състезаваха три отбора. 

Журито призна, че и трите отбора са се справили отлично и връчи награди на 

всички участници. На първо място се класираха Мария Тонева, Ангелина 

Байрактарова и Теодора Митева. На второ място – Анна Чорбаджийска, 

Ибрахим Бейсим и Ива Стоичкова, а на трето място са Василена Георгиева, 

Яна Михайлова и Явор Шанков. 

Госпожа Ангелина Костова поздрави всички участници в открития урок и 

пожела все повече такива срещи със знанието и таланта на младежите, а 

госпожа Даниела Павлова, директор на ЕГ „Христо Ботев“, връчи наградите 

на участниците във викторината и се обърна към присъстващите и учителите 

по история и цивилизации с благодарност за положения труд и изрази 

вълнението си от родолюбието, в което се възпитават учениците. 

На финала на открития урок Никол Славова – лауреат на Националния 

конкурс за есе, организиран от Общински комитет “Васил Левски” – 

Кърджали, община Кърджали, Регионална библиотека “Никола Й. Вапцаров” 

и вестник “Нов живот”, трогна гостите и участниците с есето, посветено на 

Апостола, на тема: „Да си кажем кривиците“. 

След тази инициатива ботевци и гвардейците на Езиковата гимназия 

поднесоха венец пред паметника на Васил Левски и отдадоха почит пред 

подвига на великия българин. 
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21.02.2021 

 

За Апостола, безсмъртието и наследниците  

 

Инициативата е част от 100-те дейности, включени в програмата, 

посветена на 100-годишнината на Гимназия „Христо Ботев“ град 

Кърджали 

Никол Славова и Митко Сариев от Езиковата гимназия „Христо Ботев“ са 

лауреати на Националния литературен конкурс за есе, по повод 148-

годишнината от гибелта на  Васил Левски. Те посвещават отличията си на 

100-те инициативи за стогодишнината от създаването на  своето училище 

Езиковата гимназия „Христо Ботев“ е доказала се във времето територия на 

иновациите и креативността. Тя е своеобразна творческа работилница във 

всички области на науката и изкуството – от постиженията в международни 

и национални състезания и конкурси до проявите, свързани със изкуството и 

спорта. 

Днес е повод за равносметка. Ден след  почитането на паметта на Апостола 

на свободата Васил Левски да си кажем и кривиците, и поводите за гордост. 

Двама ученици от 11. клас на ЕГ „Христо Ботев“ покориха сърцата на 

журито с литературните си есета, посветени на Дякон Левски. Талант, зад 

който стои професионализъм, креативност и умения за мотивация.  „Средата 

е важна, за да се развие нечий потенциал. Самочувствието се гради със 

знания, умения и резултати. Затова възпитаниците на Езиковата гимназия 

имат основание да бъдат с високо самочувствие. Витрината с награди и 

стипендии на Никол е пряко доказателство за таланта ѝ.“ – споделя Надежда 

Карагьозова, учител по български език и литература. 

https://botev-kardzhali.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%81%d0%bc%d1%8a%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%86/
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Организаторите на конкурса са Общински комитет „Васил Левски”, община 

Кърджали, Регионална библиотека „Никола Й. Вапцаров” и вестник „Нов 

живот”, а темата тази година  беше: „Да си кажем кривиците“. С първа 

награда, във  възрастовата група от 16 до 19 години, е отличена Никол 

Славова, която в есето си споделя: „Има шанс за нас да бъдем спасени. Има 

надежда за спасение на завета, спасение на България, спасение на идеала. 

Надеждата, че името и заветите ти не са забравени и ще пребъдат сега и 

завинаги. Вярвам и зная, че ще намерим сили да се обърнем към себе си да си 

кажем кривиците и да си ги поправим да сведем глави не само за почит, но и 

за прошка, защото го дължим  на тебе, Апостоле, на малкия Васил и на 

съвестта си, а после, после с Божия и твоя помощ заедно ще вървим, както ти 

ни закле!“ 

Творческият дебют на Митко Саръев също е  заявка за бъдещи успехи. Ето 

какво пише той: „Времето днес е друго. Свикнахме да приемаме свободата 

ни за даденост. Спряхме да вярваме в чудеса. Обичаме се, но онлайн – от 

разстояние. За родината вече никой не е готов да мре. Над три милиона роби 

грабнаха куфарите и напуснаха отечеството, но него си го вземат в сърцата 

си…Левски е духовното безсмъртие. Именно той разгаря пламъка, от който 

лумва по-късно и апостолският пожар на априлската епопея от 1876 

година…Точно тази духовна граница е преминал Апостола. Той е свещицата, 

която изгаряйки себе си, посочва и осветява пътя на духовно бедните хора, за 

да израснат до промяната, до раждането на свободната духом личност, която 

не бяга, а се бори за по-доброто бъдеще – своето и на отечеството.“ 

Талантливите ботевци бяха поздравени от директора на гимназията госпожа 

Даниела Павлова, която им пожела още успехи по пътя на утвърждаването 

им като отговорни  и успешни млади хора. 
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24.02.2021 

 

Ботевци с послание: „Да бъдем по-добри и по-човечни“  

 

За един по-добър и по-красив свят 

Всяка последна сряда на месец февруари се отбелязва „Денят на розовата 

фланелка“, т.е. ден против тормоза и насилието в училище. Този ден става 

популярен в България през 2012 година и оттогава всяка година на тази дата 

в ЕГ „Христо Ботев“ се поставя акцент на превенцията на насилието и 

тормоза в училище. 

Ученическият съвет, със съдействието на училищния психолог Мюжгян 

Фейзи, сътвориха „пътека на добротата и човешките ценности“. По пътеката 

минаха децата, учениците и учителите в Деня на розовата фланелка. 

Пътеката  е направена от „стъпки“ с послания за: доброта, човечност, обич, 

любезност, подкрепа, състрадание, вежливост, толерантност, емпатия, 

приятелство… 

Добротата е качество, което всеки притежава изначало в себе си, но не всеки 

може да го съхрани и показва. Това е способност само на силните и смели 

хора, защото в света, в който живеем всеки ден пред нас се изправят 

препятствия, които се опитват да ни откажат от това да бъдем добри. 

Доброто е в нас и се подарява на другите. Доброто не струва нищо, но 

означава много. Не е ли по добре да направиш добро, да помогнеш на човек в 

беда? Понякога и един мил жест и съвет означават много. Трудно ли е човек 

да бъде добър в днешния забързан свят? Добротата е единственият верен път 

на човечеството. Доброто живее в нашите сърца, ние се раждаме с него, само 

трябва да имаме смелост да го покажем, да го подарим на другите. 

https://botev-kardzhali.com/%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2%d1%86%d0%b8-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%b4%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8/
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В ЕГ „Христо Ботев“ по време час на класа учители и ученици обсъдиха 

темата за превенция на тормоза, насилието и кибертормоза. Училищният 

психолог изнесе беседа на учениците от 11. клас относно как да реагираме 

при ситуации на тормоз – ако сме жертва или свидетел на тормоз и/или 

кибертормоз. Учениците изработиха „Харта на ценностите“. Акцентът бе 

поставен  върху това, че всички хора притежават положителни качества, 

които просто трябва да ги използват в ежедневието. 

Историята на Деня на розовата фланелка започва в Канада през 2007 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 към тормозения ученик. 

Възпитаниците на Езикова гимназия „Христо Ботев“ заявявиха, че са против 

тормоза и насилието, но не за ден! 

Нека бъдем по-добри, по-човечни, по-дружелюбни и по-любезни! И нека 

всеки ден да „вървим по пътеката на добротата и човешките ценности“ и да 

се надграждаме като личности за един по-красив свят! 
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01.03.2021 

 

Младежта дебатира на немски език в ЕГ „Христо 

Ботев“  

 

Отлични умения по дебатиране на чужд език показаха участниците в 

Международния проект „Младежта дебатира на немски език”. В рамките на 

училищния кръг на състезанието  Актовата зала на ЕГ „Христо Ботев” се 

превърна в сцена за мислещи млади хора, които заедно искат да научат как 

един проблем може да бъде разгледан чрез  от различни гледни точки 

чрез  предложения и аргументи. Изборът на тема за дебата бе от сферата на 

човешките права –  „Трябва ли да бъде забранено видеонаблюдението в 

българските училища?”. Това беше въпросът, по който спориха   на немски 

език участниците в проекта –  Ачелия Ниязи, Борислав Енчев, Даниела 

Михова  и Хюсеин Курт от единадесети клас. Те бяха оценявани  по 

критерии, свързани с познание  по  темата, умение  за  изразяване на немски 

език,  способност  за  водене  на  разговор,  убедителност. 

Модераторите   на съзтезанието Даная Римпопова и Калояна Тодорова от 

десети клас обявиха регламента и запознаха публиката с основните моменти 

при провеждането на състезанието.  А то включва четири  ученици – 

съответно  двама  ЗА   и  двама  ПРОТИВ, които 

дебатират  общо  24  минути  на немски  език  по  предложения 

казус.  Форматът  на  дебата  е  точно определен: в началото всеки дебатиращ 

има две минути време да се изкаже, без да бъде прекъсван, след това следва 

12 минутно свободно говорене и накрая всеки участник има една минута 

време за заключителни думи отново защитавайки своята първоначална 

позиция. 

https://botev-kardzhali.com/%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba-%d0%b2-%d0%b5%d0%b3/
https://botev-kardzhali.com/%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba-%d0%b2-%d0%b5%d0%b3/
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След  сериозно  разискване по темата бяха определени и тримата 

финалистите от училищния кръг,  като победител  стана Ачелия Ниязи. 

Всички участници  приеха поздравления  от Директора на училището 

Даниела Павлова, която връчи    сертификатите за участие в 

пороекта.   Младите ботевци споделиха, че  за тях  дебатите развиват ценни 

умения, свързани с публично говорене, аргументация, критично мислене, 

което ще им помогне в бъдеще умело и компетентно да отстояват мнението и 

правата си и да боравят с немския език. 

Възпитаниците  на Езиковата гимназия  продължават към Националния кръг 

през месец май в град София,  където ще се съревновават с най-

добрите  немско говорещи ученици от страната.   С тях ще продължат да 

работят  Нигяр Наим, главен учител по немски език и Марина 

Димова,ръководител на проекта в Езиковата гимназия. 

Международното състезание  „Младежки дебати на немски език“ за страните 

от Централна Европа, Русия и Прибалтика се организира  от Гьоте-Институт, 

Централната служба за обучение в чужбина към Външното министерство на 

Германия и няколко фондации. Това    не е просто състезание, а  форум за 

хората, които смятат за важно да представят своите идеи и 

мнения  чрез  проучване  и търсене на аргументи, а ЕГ „Христо Ботев” вече 

години наред е единственият участник от област Кърджали в състезанието. 
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02.03.2021 

 

Езикова гимназия „Христо Ботев“ посрещна 

Представителя на УНИЦЕФ в България г-жа Джейн 

Муита  

 
Инициативата е част от 100-те дейности, включени в програмата, 

посветена на 100-годишнината на Гимназия „Христо Ботев“ град 

Кърджали 

„ Ако бяхте посланик за един ден, как щяхте да помогнете на България да се 

възстанови след пандемията“- есе на тази тема, написано  на английски и 

български език от Нарин Мехмед, ученичка от 11 клас в ЕГ „Христо Ботев“ – 

град Кърджали, бе поводът за тази спонтанна и  вълнуваща среща.  Нейното 

есе е сред отличените  в конкурса, част от инициативата „Посланик за един 

ден“, организиран  от Британското посолство в България. Надпреварата 

позволява на български момичета на възраст между 14 и 18 години (от 8. до 

11. клас) да станат посланик за един ден и да се учат от дами-посланици в 

България. Целта е да се насърчи интереса на момичета от цяла България към 

дипломацията и да ги окуражи да изразяват своите възгледи по проблеми, 

които засягат цялото общество. 

„Ако имах възможността да бъда посланик за ден, бих се спряла на следните 

области: науката, образованието и здравеопазването, защото 

те  „произвеждат“ най-важните блага“ е мотото на есето на Нарин.  Като 

финалист в конкурса тя работи в един ден  от изминалата седмица с 

госпожа  Джейн Муита и обмени с нея своите мисли и вълнения за бъдещото 

на света, в който живеем и за представата й как този свят да стане по-добър, 

по-красив и по-човечен.  Привлечена  от идеите на Нарин,, госпожа Муита 

посети  днес Езиковата и се срещна с  нейни връстници. Срещата премина 

https://botev-kardzhali.com/%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d1%81/
https://botev-kardzhali.com/%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d1%81/
https://botev-kardzhali.com/%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d1%81/
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като непринуден разговор, в който кърджалийските ученици от Гимназията 

научиха много за дейността на организацията УНИЦЕФ и за това, как тя 

защитава правата на децата по света, борейки се с бедността и защитавайки 

своята цел да осигури базов минимум на съществуване за всяко едно дете, 

независимо в кой регион  на света живее. 

Госпожа Муита бе впечатлена от знанията на младежите и умението им да 

общуват на английски език, споделяйки интересни идеи как биха опазили 

околната среда по-чиста и как биха работили в бъдеще, за да направят света, 

в който живеят по-добро място за живот. Тя изрази и своето задоволство от 

факта, че тук в училището получи възможност да се срещне с друг „посланик 

за един ден“  – финалист в същия конкурс от миналата година. Мария 

Тонева, също ученичка от 11 клас тогава работи един ден с посланика на 

Швейцария и също впечатли с младежко вдъхновение и ентусиазъм своят 

ментор. 

След увлекателния разговор всички участници заедно стигнаха до един 

впечатляващ и забележителен извод, който звучи и като лайтмотив в есето на 

Нарин, а именно: „Решението дали ще преминем през пандемията с 

опустошен свят, построен под замъглено небе и унищожена земя или ще се 

поучим от грешките си, е само и единствено наше, а това, как ще живеем в 

бъдеще, зависи само от нас самите“ 
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02.04.2021г. 

Множество награди за немскоезичните ботевци  

 

„Олимпийското“ време, в което по традиция националните комисии 

към МОН обявяват резултатите за допуснатите ученици на най-

високото национално ниво по съответните предмети, за 

немскоeзичните възпитаници на Гимназията съвпадна с обявяването  на 

резултатите от други престижни състезания по немски език. 

В олимпиадата, организирана ежегодно от Немската служба за академичен 

обмен (Pädagogischer Austauschdienst) и оценявана от комисия  от Немската 

централа за училищно дело в чужбина, отново двама ботевци бяха сред 

отличени ученици от цяла България. Борислав Енчев от 11 клас е сред 

избраните  осем единадесетокласници за пълна обменна стипендиантска 

програма Internationales Preisträgerprogramm на немската служба за 

педагогически обмен. Той участва в олимпиадата през миналата учебна 

година и още тогава бе отличен, но във връзка с настъпилата пандемия, 

програмата не бе реализирана и той не успя да посети Германия. Темата, по 

която направи проучване, бе свързана с преодоляването на прегради –

  физически, реални или въображаеми в съзнанието на хората. 

Възпитаниците на ЕГ „Христо Ботев“ не изневериха на традицията и чрез 

тазгодишното си представяне   и записаха името на училището отново сред 

най-добрите осем  в страната. Елиф Махмуд  от 10 клас спечели 

стипендиантската награда Deutschland plus на Немската служба за 

педагогически обмен. Тя  направи свое проучване на тема „Расизъм“ и бе 

избрана заедно с още 8 ученици от други езикови гимназии. Предвид 

обстоятелствата, свързани с пандемията и двете стипендиантски програми 

тази година  ще бъдат проведени онлайн. 

https://botev-kardzhali.com/%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5/
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Почти едновременно с новината за успехите на Борислав и Елиф,  в 

Гимназията посрещнаха и вестта за резултатите от друга немскоезична 

надпревара. В конкурс за есе на немски език на тема „Ерих Фрийд за нас 

днес“, организиран за ученици и студенти от катедра „Германистика и 

скандинавистика“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 

премервайки сили със студенти, изучаващи немски език, втора награда 

спечели Есра Юсеин от 12 клас, а единадесетокласникът Борислав Енчев  е с 

трета награда. Конкурсът е посветен на 100 годишнината от рождението на 

австрийския поет и есеист Ерих Фрийд и изискваше от участниците  да 

изберат  негово стихотворение да представят мнение  в есе  на немски език, 

отговаряйки на въпроса : Какви послания носи това стихотворение за нас и за 

нашето време. 

Пак в тези дни  бе достойно  оценено представянето на възпитаниците на 

училището в олимпиадата по немски език, организирана от МОН.  За участие 

в национален кръг бяха допуснати 4 ученици от немските паралелки: 

Лара Себахтин Нури от  8 клас с пети резултат, Нарин Танер Мехмед  от 11 

клас с пети резултат, Борислав Веселинов Енчев  от 11 клас с втори резултат 

и Стела Миткова Ненкова             от 12 клас с втори резултат. В деня на 

предстоящото провеждане на надпреварата, на родна територия, те 

традиционно ще представят не само себе си, но и област Кърджали, 

защитавайки авторитета и името на своето училище, премервайки сили със 

свои връстници от елитни езикови гимназии в страната. 

Всички тези успехи учениците постигат благодарение на неуморния труд на 

своите учители по немски език, които умело, професионално и с много грижа 

и всеотдайност ги водят по нелекия  път в усвояване  на езика. Призвание за 

тази висока мотивация у ученици и учители е и  фактът, че Езиковата вече за 
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втори пореден път бе избрана  да бъде домакин на националния кръг на 

олимпиадата по немски език през месец април. Пожелаваме  много бъдещи 

успехи на всички ботевци. 
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02.04.2021 

 

Трима ботевци са фаворити за финалната надпревара на състезанието 

„Кенгуру“  

 

По традиция Езиковата гимназия „Христо Ботев“ всяка година участва в 

престижното международно събитие. Учениците отново се представиха 

блестящо на състезанието „Kangaroo Global Linguistics”, което се организира 

от Асоциацията на Кеймбридж Училищата в България. Националният кръг 

на състезанието ще се проведе в София на 17 април, където най-добрите ще 

мерят сили и ще доказват своите знания и умения сред англоговорещите. 

Трима са финалистите с резултати близки до максималния. На  националния 

кръг на състезанието знанията си по английски език ще покажат Естер 

Чаушева от 8 клас с 97.5 точки, Жасмин Ялчън от 9 клас с 97.5 точки и Дилек 

Емин от 11 клас с 92.5 точки. 

За Дилек Емин това участие в надпреварата не е първо и тя споделя, че 

посвещава успеха си на 100-годишнината на своето училище – първата 

гимназия в град Кърджали. Знаем, че конкуренцията на финалния кръг е 

изключително сериозна, но сме сигурни, че възпитаниците на Гимназията 

отново ще се върнат с новини за спечелени призови места. 

 

 

 

 

 

 

 

https://botev-kardzhali.com/%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2%d1%86%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%84%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82/
https://botev-kardzhali.com/%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2%d1%86%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%84%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82/
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14.04.2021 

 

3-ТО МЯСТО ЗА ЕДА ХАЛИБРЯМ ОТ ЕГ „ХРИСТО БОТЕВ“ НА 

НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК  

 

Още един повод за гордост и радост за франкофоните в Кърджали 

Изключително успешно е представянето на единайсетокласничката Еда 

Халибрям от Езиковата гимназия в Кърджали на Националната олимпиада по 

френски език, след като спечели престижното 3-то място. За този невероятен 

успех тя получи грамота от Министерството на образованието, която ѝ бе 

официално връчена от Директора на гимназията, госпожа Даниела Павлова. 

Мечтата на Еда да научи този толкова красив и мелодичен език се появява 

през 2016 г., когато за пръв път посещава Франция и се влюбва в тази 

приказна страна с необятно архитектурно и културно богатство. През 

следващата 2017 г. тя прави първата стъпка – записва се да учи в Езиковата 

гимназия и за разлика от повечето си връстници с огромно желание тя избира 

паралелка с изучаване на френски език. Тя има щастието да се обучава от 

най-добрите специалисти. Впоследствие постиженията на Еда напълно 

оправдават този избор. 

Големите й успехи започват в 9. клас, когато се явява на изпит за френска 

езикова диплома Делф – ниво Б1 и го взима  с 90,5 точки, а също така 

участва в националния кръг на олимпиадата по френски език и постига 

много добър резултат-84,5 точки. В 10-ти клас получава втората си езикова 

диплома Делф – ниво Б2 с 81,5 точки, а на националния кръг на олимпиадата 

по френски език се класира на 7-мо място в цялата страна с 86 тoчки. През 

настоящата година Еда вече е на 3-то място в страната с 88,5 точки. 

https://botev-kardzhali.com/%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b1%d1%80%d1%8f%d0%bc-%d1%81%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82/
https://botev-kardzhali.com/%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b1%d1%80%d1%8f%d0%bc-%d1%81%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82/


48 

 

„Еда е нашата гордост. Успехите й са напълно закономерни“,  споделя 

преподавателят по френски и италиански език Нурай Садулов. „Тя е 

изключително мотивирана, откроява се със своята ученолюбивост, с 

упоритостта, постоянството и целеустремеността си. Убеден съм, че ще 

продължава да ни радва с нови и още по-големи постижения.“ 

Днес Еда Халибрям с право се нарежда сред най-добрите ученици във 

вековната  история на Гимназията. Логична е и огромната ѝ благодарност 

към учителите Нурай Садулов, Маргарита Чобанова, Елена Константинова, 

Станислава Иванова и Мила Кулова, без чийто труд и професионализъм 

успехът ѝ не би бил възможен. 

Една мечта вече е осъществена! 

Еда, успех в сбъдването на следващите ти мечти! 
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16.04.2021 

EUROSCOLA LIVE – Ученици от ЕГ „Христо Ботев“ с участие във 

виртуална сесия на Европейския парламент в Страсбург  

 

За активната си и съдържателна дейност, за заявената си устойчива 

гражданска позиция  през учебната 2019-2020 г.  младшите посланици  от ЕГ 

„Христо Ботев“ спечелиха участие в ежегодната инициатива на Европейския 

парламент „Евроскола” 2021. Днес 16.04.2021г. те участваха в онлайн 

заседание на парламента в Страсбург, в което се включиха  1300 ученици от 

102 училища от 24 страни. 

Участниците бяха поздравени от председателя на Европейския 

Парламент  Давид Сасоли, от неговия заместник – Отмар Карас, а след това 

участваха в дискусия на тема “ Киберсигурността в ЕС. Как можем да 

защитим дигиталното си бъдеще? “ със специалното участие на Маркус 

Варасин, секретариат на Специалната комисия за външна намеса в 

демократичните процеси на ЕС 

По време на сесията за въпроси  и предлагане на иновативни идеи чрез 

онлайн чат младшите   посланици на ЕГ „Христо Ботев“ се отличиха с 

отлична езикова култура на английски и немски език. Техните въпроси бяха 

свързани с дигиталното образование, кибер – дипломацията, защитата от 

киберзаплахи чрез квантово криптиране,   сигурната комуникационна 

среда,  и голяма част от тях  се появиха на електронното табло в 

парламентарната зала. След дискусията участниците  в сесията се включиха в 

онлайн гласуване за приемане на предложение, което официално да бъде 

внесено за разглеждане от Европейския парламент. 

https://botev-kardzhali.com/euroscola-live-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b3-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2-%d1%81-%d1%83%d1%87%d0%b0/
https://botev-kardzhali.com/euroscola-live-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b3-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2-%d1%81-%d1%83%d1%87%d0%b0/
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Ученици от  ЕГ „Христо Ботев“ многократно са били депутати за един ден в 

Европейския Парламент в Страсбург по програма „Евроскола“, но сега за 

първи път участваха в това вълнуващо събитие онлайн и отново достойно 

представиха на международна сцена  себе си и училището. Затова Езиковата 

гимназия като  образователна институция ще  продължи да бъде посланик на 

европейските ценности и да изгражда дух на гражданска активност  и 

солидарност у своите възпитаници. 
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19.04.2021 

 

138 педагози ще се обучават как да работят с малцинствата в проект за 

234 хил. лева  

 

 

138 учители, директори и образователни медиатори от ПГИ „Алеко 

Константинов“, ЕГ „Христо Ботев“ и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ в 

Кърджали ще преминат обучение за работа в мултикултурна среда. По време 

на специализираните дейности те ще усвояват нови знания и умения за 

комуникация с децата от различните етнически общности и ще търсят 

ефективен подход за заздравяване на връзката между училището и техните 

семейства. 

Обучението е по проект за обогатяване на компетенциите на педагозите, 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ 2014-2020 г. и изпълняван от сдружение „ОМЕГА“ в партньорство с 

ПГИ „Алеко Константинов“, ЕГ „Христо Ботев“ и ОУ „Св.Св.Кирил и 

Методий“. Общата стойност на проекта е 233 987,04 лв, срокът  на 

изпълнение – 30 месеца. Целта е да бъдат създадени оптимални условия за 

социализация и развитие на способностите на всеки ученик в мултикултурна 

среда. Потребността от подобни специфични умения стана особено 

осезаема  в условията на пандемия и социална изолация, когато педагозите 

трябва да прилагат адекватен подход към децата от различните етноси, дори 

и извън обичайната учебна среда. 

 

 

https://botev-kardzhali.com/138-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b7%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8f/
https://botev-kardzhali.com/138-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b7%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8f/
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а новина, свързана с френския език. Тя е лауреат в категория поезия на 

Националния конкурс за креативно писане на френски език и продължава да 

изумява с невероятните си успехи на национално ниво. 

Състезанието е ежегодно и се организира от Асоциацията на 

преподавателите по френски език в България (АПФБ) и Френският институт. 

Маратонът по креативно писане е по случай деня на Франкофонията. 

Участниците могат да напишат есе, разказ или стихотворение на френски 

език, като едно от изискванията е да използват в своите продукции десет 

предварително избрани думи, а темата на тазгодишното издание беше „Да 

дишаме свободно“. 

Ученичката от Кърджали с ръководител Нурай Садулов участва в конкурса с 

поема, която получи всеобщото признание на националното жури и спечели 

безапелационно първото място в раздел поезия. 

Поздравления, Еда! 

Продължавай вековната традиция на успешното семейство на Гимназията 

по този блестящ начин!  
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20.04.2021 

 

ПЪРВО МЯСТО ЗА ЕДА ХАЛИБРЯМ ОТ ЕГ „ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА 

КРЕАТИВНО ПИСАНЕ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК  

 

 

„Стана, както ви обещах. Продължавам да следвам мечтите си.“ С тези думи 

на единайсетокласничката Еда Халибрям от Езиковата гимназия „Христо 

Ботев“ научихме поредната добра новина, свързана с френския език. Тя е 

лауреат в категория поезия на Националния конкурс за креативно писане на 

френски език и продължава да изумява с невероятните си успехи на 

национално ниво. 

Състезанието е ежегодно и се организира от Асоциацията на 

преподавателите по френски език в България (АПФБ) и Френският институт. 

Маратонът по креативно писане е по случай деня на Франкофонията. 

Участниците могат да напишат есе, разказ или стихотворение на френски 

език, като едно от изискванията е да използват в своите продукции десет 

предварително избрани думи, а темата на тазгодишното издание беше „Да 

дишаме свободно“. 

Ученичката от Кърджали с ръководител Нурай Садулов участва в конкурса с 

поема, която получи всеобщото признание на националното жури и спечели 

безапелационно първото място в раздел поезия. 

Поздравления, Еда! 

Продължавай вековната традиция на успешното семейство на Гимназията по 

този блестящ начин! 

 

https://botev-kardzhali.com/%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be-%d0%bc%d1%8f%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b1%d1%80%d1%8f%d0%bc-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b3-%d1%85%d1%80%d0%b8/
https://botev-kardzhali.com/%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be-%d0%bc%d1%8f%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b1%d1%80%d1%8f%d0%bc-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b3-%d1%85%d1%80%d0%b8/
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21.04.2021 

Борислав Енчев от ЕГ „Христо Ботев“ с най-висок резултат на 

олимпиадата по Гражданско образование от област Кърджали  

 

Единадесетокласникът Борислав Енчев се класира за националния кръг на 

олимпиадата по Гражданско образование  с най-висок брой точки от 

областта. Неговата разработка за кариерното ориентиране в училище го 

нареди сред първите в страната. Рецептата му за успеха е свързана с интереса 

му към проектната работа, който се изразява във възможността да 

изнесе  случващото се извън училище и да съчетае  ученето с реалния 

живот.  И това не е случаен факт,  а  е и резултат от подготовката и 

обучението му по програма за придобиване  за немска езикова диплома DSD 

II. Работата по тази програма му помага  в рамките на  гражданското 

образование той да развива този свой интерес и умения. Учениците от тези 

класове се подготвят в часовете по немски език по специални изисквания, 

според които кулминация е разработването и представянето на дипломна 

работа по тема, избрана от самите тях. В последствие чрез устна защита пред 

комисия учениците трябва да докажат, че наред с овладяването на немски 

език са изградили своята основна и най-важна идентичност – станали са 

граждани и могат да изкажат собствено мнение по обществено значима тема. 

Затова и изискванията на немската страна към разглеждания проблем 

съвпадат в голямата си част с тези на регламента на олимпиадата по 

гражданско образование: темата да е избрана и формулирана индивидуално 

от ученика, да засяга съществен съвременен социален проблем, да 

предполага изява на различни гледни точки, да стимулира творчество в 

използваните методи и техники на проучване и презентация,  и съвсем не на 

https://botev-kardzhali.com/%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b3-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2-%d1%81/
https://botev-kardzhali.com/%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b3-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2-%d1%81/
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последно място – с актуалността си да предизвиква заемане на определена 

гражданска позиция. 

В момента Боби се подготвя за националния кръг през месец май,  на който 

ще трябва да  решава казуси и отново да изрази своята гражданска позиция. 

В подготовката му помага госпожа Марина Димова, учител  по философия в 

ЕГ „Христо Ботев“ и автор на учебниците по Гражданско образование за 11 и 

12 клас. Да припомним, че той се  класира с втори резултат и за Националния 

кръг на олимпиадата по немски език, с което се открои като двукратен 

„олимпиец“. 

Пожелаваме му достойно да представи  себе си и училището си на 

национална сцена. 
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24.04.2021 

Изкуството да дебатираш на немски език  

 

 

Тази седмица приключиха финалите на състезанието „Младежта дебатира на 

немски език“ като в него участваха 32 ученици от елитни езикови гимназии в 

България. От тях осем ще вземат участие в международен лагер за най-

добрите дебатьори от Европа. Поради пандемията от коронавирус  той ще се 

проведе в онлайн  среда 

Гордост за Езикова гимназия „Христо Ботев“ и клуба по дебати на немски 

език е класирането на Борислав Енчев от 11 клас сред най-добрите в 

страната. Той ще се бори за място на Международните финали в Прага, 

Чехия. За представянето си на проведените  национални дебати той получи 

специални  поздравления от журито и от г-н Бернд  Бухолц, главен 

консултант за обучението по немски език в България към Централната 

служба за обучение в чужбина  към Немското посолство в София. 

Същността на дебата се състои в силна аргументация   по 

предложените  теми – за полуфинала  „Трябва ли учениците  да бъдат  с 

включени камери по време на онлайн обучението ?“  и финала „Трябва ли в 

България 16-годишните да имат право да гласуват?“.  Крайната цел е 

немското жури  да се убеди в уменията за водене на дебат на 

участниците.  От голямо значение са и способностите за изразяване на 

собствено мнение на немски език с непоколебима правота и компетентност 

за разговор върху по обществено значими теми. 

В словесната схватка на национално ниво в немското състезание   участваха 

и Ачелия  Ниязи, която също демонстрира решителност и опит в публичните 

https://botev-kardzhali.com/%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%88-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%b7%d0%b8/
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изказвания и Даниела  Михова, която смело реагира на коренно 

противоположните мнения и вербалните борби. И тримата участници са в 11 

клас и се обучават по програма за придобиване на немска езикова диплома 

DSD II. Младежите от Езиковaта  гимназия  показаха  богат речников 

запас,  езикова грамотност, широка  обща култура и знание за обществено 

значими теми и процеси в България и света.  За тях  отстояването на 

собствени убеждения   е  важен процес, в който изразят своето истинско 

светоусещане и показват умения да изразят това на чужд език. 

Постиженията  на младите ботевци  са следствие от високата им мотивация и 

задълбочената им работа както в клуба по дебати, така и в часовете по 

немски език. За всичко това естествено допринасят и техните учители, които 

с много желание и отдаденост ги насочват и водят по пътя към успеха. 
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09.05.2021г. 

Единни в многообразието 

По повод 9 май – Ден на Европа, младите европейци от ЕГ „Христо Ботев“ 

организираха и проведоха различни инициативи. 

От Рим до Париж, през Берлин и Лондон „отворените” виртуални врати на 

световните музеи и галерии приканваха към пътешествие учениците от 9 

клас, които посетиха Лувъра, Британския музей, музея на Ватикана, 

Пергамон музей и др. След нестандартната обиколка ботевци трябваше да 

споделят своите впечатления от света на европейското  изкуство  на един 

от  чуждите езици, които изучават. 

Уеб базираната игра Quizizz провери знанията на учениците за възникването, 

историята и познаването на интересни факти, свързани с Европейския съюз и 

България. 

 Предизвикателство бе и съставянето на синквейн на думата „Европа“. Това е 

малък стих, нова стихотворна форма състоящ се от 5 реда, вдъхновена от 

японското   хайку и с ясен принцип на изграждане. Първият ред се състои 

само от една дума, втората линия- от две прилагателни, за третата се 

използват  причастие или глагол, четвъртата е най-дългата  и  трябва да 

изрази  лично мнение по отношение на темата, петата се състои само от 

една  дума-синоним. 

            Дванадесетоклaсниците се включиха във флашмоб  под звуците на 

песента „Jerusalema“ на DJ Master KG и Nomcebo Zikode, придобила огромна 

популярност сред младите хора със свежите си афроритми  и приятна 

хореография. Тази дейност беше осъществена заедно с ученици от други 
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европейски държави  и стана  символ на обединението, на духовното 

обогатяване чрез различни култури, традиции, езици и общи ценности и 

прозвуча като призив за мир и просперитет. 
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12.05.2021г. 

Звезден час за математиците от ЕГ „Христо Ботев“ 

Математиката е занимателна и интересна.“ С тези думи участниците в 

състезанието, проведено по случай 100-годишнината на Езиковата гимназия 

„Христо Ботев“ Кърджали се забавляваха и демонстрираха своите знания в 

царицата на точните науки – математиката. 

Учениците от 11. и 12. клас участваха в надпреварата, организирана от 

преподавателите по математика и борбата за наградата на  турнира „Звезден 

час“ беше изключително оспорвана. Участниците, разпределени в 5 отбора, 

състоящи се от по 5 ученици, решаваха занимателни математически задачи 

като уникално е, че в два от кръговете условията на задачите са на английски 

език. 

Независимо от  COVID-19 пандемията, надпреварата беше проведена 

съобразно мерките на пандемичната обстановка, но това не попречи на 

възможно най-много хора да се включат. Журито и директорът на ЕГ 

„Христо Ботев“ наградиха най-добрите и съобразителни състезатели и 

пожелаха на всички участници бъдещи успехи в света на математиката. 
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14.05.2021г. 

Конкурс за превод по повод месеца на Америка 

По време на 11-то издание на Месеца на Америка, организиран от  дружество 

„Приятели на САЩ“, посолството на САЩ и община Кърджали се проведе 

традиционният конкурс за превод. В конкурса участваха ученици от 10, 11 и 

12 клас. 

Членове на журито бяха известният преводач Алеко Дянков и Милена 

Попова, носител на награда за превод „Кръстан Дянков“ на фондация 

„Елизабет Костова“. Председател на журито и тази година беше Анжела 

Родел, директор на Комисия „Фулбрайт“. 

На 13.05.2021 Валентина Иванова, председател на Дружество „Приятели на 

САЩ” и г-жа Даниела Павлова Директор на ЕГ“Христо Ботев“ връчиха 

наградите на учениците от ЕГ „Христо Ботев“ отличили се по време на 

конкурса. За 10 клас това са Радослава Йорданова и Ивайла Ставрева от 10 А, 

класирани съответно на 2 и 3 място. Яна Михайлова  получи грамота и 

награда за завоюваното 2 място от единадесетокласниците. На 

награждаването присъстваха и учителите на отличените ученици – г-жа Петя 

Илиевска и г-жа Таня Маровска. 

Пожелаваме на учениците и техните учители здраве и нови успехи! 
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14.05.2021г. 

Мария Тонева грабна златото и среброто за преводи 

 Най-добрият млад преводач на английски език е Мария Тонева от 

Езиковата гимназия „Христо Ботев“ – град Кърджали 

По случай деня на светите равноапостоли Кирил и Методий и патронния 

празник на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, от 

ръководството на университета обявиха резултатите от последното издание 

на конкурса за превод „Трансформации 2021“. 

„За мен е истинска радост и чест да бъда на първо и второ място, сред 

толкова много мои връстници от България и Европа. Благодарна съм на 

моето семейство, на госпожа Таня Маровска и на всички мои учители от 

Езиковата гимназия „Христо Ботев“. Наистина съм много щастлива и 

горда от себе си и от успехите, които постигам.“ – споделя Мария. 

За превода си на поезия от английски на български език, Мария получи 

призовото първо място, а в раздел проза е отличена на второ. Това е огромен 

успех за възпитаничката на Езиковата гимназия „Христо Ботев“, която ще 

получи електронен сертификат, удостоверяващ нейното участие в конкурса. 

Поздравленията са и за нейната учителка по английски език Таня Маровска, 

която е също толкова щастлива, колкото и самата Мария. 

В надпреварата за най-добър превод умения демонстрираха 385 участници от 

училища и университети в България и чужбина с общо 766 превода на 

текстове от 20 езика в два раздела: поезия и проза. Получените преводни 

текстове бяха от 18 езика на български език – от английски, албански, 

арабски, гръцки, италиански, испански, китайски, немски, нидерландски, 
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полски, португалски, румънски, руски, словашки, сръбски, 

хърватски,  френски, японски.  Студентите, изпратили своите преводни 

текстове, учат в 10 университета на България и в 25 университета на 15 

други държави. Общо 182 ученици представиха 40 средни училища и 

гимназии в България и 27 училища в 13 други държави. Благодарение на 

любезното съдействие на Дирекция „Образование на българите зад граница и 

училищна мрежа“ от Министерството на образованието и науката в конкурса 

взеха участие и много ученици от български неделни училища зад граница. 

Текстовете за превод са подбрани внимателно и целенасочено, за да 

привлекат интереса към емблематични и ярки детайли от различните култури 

и творчеството на отделните автори. Големият брой преводи бяха проверени 

с любов и отговорност от всички екипи по чужди езици във факултета. За 

конкурсното жури, което включва над 40 преподаватели и чуждестранни 

лектори с дългогодишен опит в преподаването на чужди езици, усвояването 

на преводаческото майсторство е равносилно на откриване на път към 

безценното културно богатство на света и приобщаване като пълноправен 

участник в диалога на езици и култури. Затова всички участници в 

интелектуалната надпревара получават сертификат за своето участие. Както 

всяка година, отличените кандидат-студенти ще се ползват с предимство при 

кандидатстване в специалностите на Филологическия факултет на 

Великотърновския университет. 
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17.05.2021г. 

Възпитаници на ЕГ „Христо Ботев“ сред най-добрите по чужди езици 

Град София бе домакин на приключилото преди дни най-мащабно 

Национално състезание по английски език, организирано от Асоциацията на 

Кеймбридж училищата в България. Лингвистичната надпревара е с 

дългогодишна традиция и се радва на интереса на стотици ученици от цяла 

България. На тазгодишното петнадесето издание за националния кръг, който 

се проведе на 15.05.2021 г.,  се класираха над 550, което е поредното 

доказателство за мащаба на състезанието. 

Естер Чаушева от осми клас, Жасмин Ялчън от девети клас и Дилек Емин от 

единадесети клас  мериха знания и умения с 550 ученици от цялата страна. 

Резултатите от националния кръг ще бъдат обявени в началото на месец юни. 

По традиция победителите на националния кръг се награждават на 

грандиозна церемония по време на Кеймбридж ден. 

KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS (KGL) е най-голямото училищно 

състезание по английски език в света. То се организира от International 

Testing Authority и Institute for the Development of Educational Assessment. В 

страната ни се организира от сдружение „Асоциация на Кеймбридж 

училищата в България“. В KGL могат да участват всички ученици от 

организации, които са членове на „Асоциацията на Кеймбридж училищата в 

България. Целта на състезанието е учениците да премерят знанията си по 

английски език с връстниците си в България (на вътрешноучилищен и 

национален етап), а победителите – и на международен етап, с ученици от 

други страни. 
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Това e състезание по английски език, отворено за всички ученици от 8- до 18-

годишна възраст. 

KGL се провежда по цял свят от International Testing Authority (ITA) и от 

Institute for the Development of Educational Assessment (IDEA), а за България 

със съдействието на издателство КЛЕТТ. Тестът се осъществява в три кръга: 

училищен, национален и международен. Пандемичните обстоятелства бяха 

причина националният кръг, вместо през март тази година, да се проведе 

през май, но участниците запазиха ентусиазма и знанията си. 

Благодарим на учениците на ЕГ „Христо Ботев“ и техните учители  и им 

пожелаваме успехи! 

Нека нищо не спира стремежа ви към знания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

17.05.2021г. 

БОРИСЛАВ ЕНЧЕВ С БРОНЗ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО 

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Поредният успех на единайсетокласника Борислав Енчев е третото място 

на националната олимпиада по гражданско образование. Първото му 

участие в олимпиадата по предмета го отвежда до национален кръг и го 

поставя в челната тройка сред учениците в страната. За пътя до успеха му 

ще ни сподели самият той. 

През годините си взимал участие в различни национални олимпиади, с 

какво се отличава според теб тази по гражданко образование и постави 

ли тя пред теб нови предизвикателства? 

Олимпиадата по гражданско образование е единствена по рода си в  богатата 

палитра на национални олимпиади, организирани от Министерството на 

образованието и науката. Отличаващото и правещото уникална олимпиадата 

по гражданско образование, е изработване на проектна работа, като 

участниците имат право сами да изберат темата на разработката си, както и 

тук условието за класиране на национален кръг не са заветните 90% от 

максималния брой точки на свръхсложен тест на областния кръг на 

олимпиадата. Обръща се много по-голямо внимание на креативността и 

аналитичното мислене, както и успешното разглеждане на различни гледни 

точки – компетенции от съществено значение в живота след последния 

училищен звънец. Конкуренцията е изключително голяма, като тази година 

само около 40% от предложените ученици от областните комисии бяха 

допуснати до националния кръг на олимпиадата, който заради пандемията от 
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COVID-19 се проведе по региони, заради което нямах възможността да 

представя проекта си пред националната комисия. Запази се единствено 

етапът, свързан с разработването на казус по актуален проблем, на който 

успях да изкарам 97т. от максимален брой 100т., с което съм участникът с 

най-висок резултат на този компонент от олимпиадата в цялата страна. 

 Каква тема избра за своя проект и защо? 

Темата за моя проект е свързана с кариерното ориентиране на гимназисти от 

езиковите гимназии в страната с акцент върху възможностите за реализация 

в рамките на родината чрез високото ниво на владеене на чужди езици. 

Смятам, че има доста възможности за развитие и в България, които могат да 

бъдат доразвити, като мотивирането на младите българи към такова решение 

не е от по-малко значение. 

Как протече подготовката за олимпиадата? 

Подготовката за олимпиадата протече изцяло с помощта на моя ръководител 

и учител по гражданско образование в училище – г-жа Марина Димова. 

Работата по проекта отне няколко месеца и активно анализиране на 

българската пазарна икономика и възможностите за добро висше 

образование в страната. Подготовката за националния кръг се състоя в 

решаване на казуси от моя страна и информиране за актуалните проблеми на 

страната и ЕС. Разработените от мен казуси бяха изключително внимателно 

рецензирани от г-жа Димова, като след това обсъждахме заедно по какъв 

начин могат да бъдат подобрени, както и представянето на дадения проблем, 

така че то да отговаря на критериите и начина му за бързо и ефективно 

решаване. С немалко усилия се стигна до този сериозен успех. 

Ако можеше да добавиш още нещо към своята работа какво би било то? 
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Единствено бих се радвал да добавя данни и анализ на проучване, свързано с 

икономическото развитие и висшето образование в страната в периода март-

май 2021г., така, че да бъде максимално актуална.  

Тази година освен по гражданско образование си пожънал успехи и в 

други области, какво те мотивира да бъдеш активен и да намираш време 

за разнообразните си занимания?  

Любовта ми към логичната структура на немския език, както и желанието да 

защитавам и утвърждавам по най-добрия възможен начин името на 

Езиковата в национален мащаб, ме подтикнаха да работя изключително 

интензивно в тази област. Като много голяма лична победа отчитам 

спечелването на пълната стипендия на немската служба за педагогически 

обмен, за която успяха да се преборят само 8 ученици от цялата страна. Не 

по-малко се гордея с класирането ми за националния кръг на националната 

олимпиада по немски език, националния кръг на състезанието по немски 

език, организирано от издателство “Клет България”, както и достигането до 

полуфинала за България на проекта “Младежта дебатира на немски език“, за 

който в момента се готвя усилено.  

Поздравления за Борислав Енчев и ръководителя му г-жа Марина Димова! 

Нека това за него е първата от многобройни победи в областта на 

гражданското образование. Надяваме се примерът му да мотивира младите 

граждани и ученици да се стремят към най-доброто за тях и другите около 

тях. 

С пожелания за още много бъдещи успехи! 

Интервюто взе  Даниела Михова – клуб „Публична реч“ – ЕГ „Христо Ботев“ 
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СЪОБЩЕНИЕ 

От 31 май се разрешава присъственият учебен процес на всички ученици, 

съгласно заповед РД-01-355/18.05.2021 г. на МЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://botev-kardzhali.com/wp/wp-content/uploads/2021/05/zapovedrd-01-355-18052021.pdf
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24.05.2021г. 
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Отново е 24. Май! 

И буквите, и думите, и звуците,  и краските, и глиненият чар 

  попиват още вечното в капчуците,  магията на светлия звънар… 

Защото да оставиш на света  това, което със душа дочуваш,  е сътворение 

на светостта… 

24.май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, 

просвета и култура и на славянската книжовност 

Денят, в който зрелостниците от Езикова гимназия „ Христо Ботев“ за 

последен път прекрачват прага на своето училище, за да поставят ново 

начало в житейския си път. 

Хората неслучайно се срещат и неслучайно поемат по даден път. 

В майското утро родители, учители и гости се събраха в двора на 

Гимназията, за да изпратят тържествено поредния випуск 2021, който остави 

трайни следи в 100- годишната ú история. Зазвучаха думи на благодарност, 

радост, равносметка, сълзи изпълниха очите на абитуриентите. 

Директорът на ЕГ „Христо Ботев“ госпожа Даниела Павлова  поздрави 

дванайсетокласниците със завършването и с празника на духовността – 24. 

май и им пожела да бъдат борбени и отговорни, да пазят жив Ботевия дух и 

прекрасните спомени от Гимназията. „Всеки един от Вас притежава 

необятния потенциал да продължи своето развитие в полето на знанията и 

компетентностите във всяка област, която пожелае. Вие сте нашата 

гордост с многобройните постижения на национални и международни 

олимпиади и състезания, издигайки за пореден път престижа и 
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авторитета на Езиковата гимназия“. С думи на благодарност за неуморния 

труд, професионализъм и творчески устрем тя се обърна  и към учителите, 

защото няма успех без подкрепата и професионализма на хората, 

прокарващи браздите на познанието. 

Сабина Сюлюкчиева- главен секретар на областна администрация, прочете 

Поздравителен адрес от името на областния управител Даниел Делчев и 

пожела на всички ученици вдъхновение и упоритост в овладяване на 

познанието. 

Кметът на община Кърджали д-р инж. Хасан Азис лично приветства 

учителите и учениците на Езиковата гимназия „Христо Ботев“ за празника на 

българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и заяви, 

че учителите трябва да са горди с плодовете на своя труд. На абитуриентите 

той пожела да бъдат  всеотдайни, амбициозни и да допринасят за 

изграждането на един по-добър свят. 

Стефка Илиева поздрави зрелостниците от името на родителите и им пожела 

попътен вятър в следването на техните мечти. 

Дойде ред и за награждаване на випуск 2021. Директорът на Гимназията 

госпожа Павлова връчи награди и грамоти на изявените през годините на 

своето обучение абитуриенти, общо 53 зрелостници за отличен успех и 

цялостен принос за издигане престижа на Гимназията. Бяха връчени две 

стипендии за патриотизъм и родолюбие, учредена от името на проф. Иван 

Гавраилов; шест награди на „Серта“ България, три награди на абитуриенти – 

лауреати на национални олимпиади и състезания от фирма „Халойла-

България“. 
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На прощаване по традиция бе запален и предаден символично огънят на 

познанието. Абитуриентът Ради Митрев  предаде факела на познанието на 

Борислав Енчев, който от името на единайсетокласниците обеща, че с 

гордост ще продължават достойно по пътя на успеха. 

Настъпи тържественият момент, в който всички абитуриенти от Випуск 2021 

се заклеха, че където и да се намират, ще носят в сърцата си името на 

Езикова гимназия „Христо Ботев“ и красивия град Кърджали, и се простиха 

със знамето на училището. А небето се изпълни с десетки балони, символ на 

свободния летеж на младите хора към висините на необятните хоризонти на 

новите познания. 

По-късно на общоградското тържество кметът на община Кърджали награди 

изявени ученици  от всички училища в града в различни възрастови групи. 

Сред наградените бе отличен учителят по френски и по италиански език 

Нурай Садулов заради изключителните постижения на 

единайсетокласничката Еда Халибрям- трето място на Националната 

олимпиада по френски език и лауреат на Международния маратон за писане 

на поезия  на френски език  

И тук бяха отличени най-успешните за настоящата учебна година ботевци. 

Осмокласничката Лара Себахтин Нури и единайсетокласничката Еда Метин 

Халибрям получиха награди за многобройните изяви през годината, в които 

са защитавали не само честта на своето училище, а и са представяли град 

Кърджали. След изброяване на редица награди, постижения и отличия 

абитуриентът Ради Мирославов Митрев получи „Стипендия Кърджали“ за 

2021г., а отличието на „Ротари клуб“ – Кърджали, бе връчено на Станимира 

Димитрова Илиева. 
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31.05.2021г. 
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31.05.2021г. 

Трима възпитаници на Езиковата с призови места 

в национални литературни конкурси. 

Когато си на върха, всички те поздравяват.  Аплаузите за възпитаниците от 

Езиковата гимназия „Христо Ботев“ не стихват, защото маратонът на 

успешните гимназисти продължава. Дни преди патронния празник на 

Гимназията, учителите по български език и литература имат повод за радост. 

Ибрахим Ахмед от 11Е клас спечели първо място в конкурса „Моят любим 

учител“, организиран с подкрепата на Регионалното управление на 

образованието  Стара Загора. Целта на конкурса беше да се разкаже за 

учители – личности, които са не само добри професионалисти, а и хора с 

мисия. С примера си те променят света на своите ученици, мотивират ги да 

се развиват и усъвършенстват, да мислят и действат като достойни и модерни 

личности на 21 век . 

Мария Тонева от 11Б клас спечели второ място в националния литературен 

конкурс „Живеем в земята на Ботев” с есето си „Апокалипсис“, а за поредна 

година Никол Славова от 11Е клас е сред най-добрите в страната. Тя спечели 

трето място за стихотворението си „Писмо до рая“ . Конкурсът е организиран 

от община Враца и  ЦПЛР „Център за работа с деца“ Враца със съдействието 

на Министерството на образованието и науката, Национален дворец на 

децата и Регионално управление на образованието – Враца. Целите на 

конкурса са да приобщят участниците в конкурса към делото на 

революционера Христо Ботев и към дълбоко – хуманното му творчество. 

Силата, с която Ботев присъства в националния пантеон на безсмъртието да 

помага за укрепване духа на патриотизъм и българщина в младото 
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поколение.  Конкурсът е посветен на 145 – та годишнина от героичния 

подвиг на Христо Ботев и неговата чета. В него взеха участие 308 ученици от 

различни области в страната, разделени на две възрастови групи. 

Поздравления за успехите на ботевци и нека не забравяме, че те са огледало 

на труда на не един и двама учители. Образованието е инвестиция с 

дългосрочен капитал. От първата буква и сричка, написани в тетрадката, до 

развиване на таланта и мисълта. Не на последно място стои мотивацията за 

успех и вдъхването на вяра в младежите, че са можещи и знаещи! 
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31.05.2021г. 

Трима ученици от Езикова гимназия „Христо Ботев“ – град Кърджали 

спечелиха четири награди на Националния конкурс 

През учебната 2020/2021 година Общински съвет по наркотични вещества – 

Благоевград организира конкурс по превенция на наркоманиите на тема 

„Човекът – свободен и независим“ за ученици от 6 до 19 години. Учениците 

имаха възможност да участват в различни категории: разказ, есе, 

стихотворение, рисунка, постер, мултимедийна презентация. Участниците 

имаха право да избират дали да творят в посока независимият от наркотици 

човек и това какво причинява дрогата на личността, или да представят 

личности и събития, които спомагат за освобождението на нашия край и 

България като цяло. 

Ученици от Езикова гимназия „Христо Ботев“ се представиха достойно и 

спечелиха призови места. Талантливата Кристина Юлиянова Величкова от X 

клас с ръководител Мюжгян Фейзи – училищен психолог, спечели второ 

място за оригинално стихотворение. Мирослав Христов Асенов от IX клас 

към Литературен клуб „Добродетели“ с ръководител госпожа Емилия 

Владева, бе удостоен с трета награда за трогателния му разказ „Живот на 

кръстопът“. Деветокласникът Манол Димитров Димитров, с ръководител 

госпожа Валентина Петлешкова, спечели трета награда за есе. Той спечели и 

поощрителна награда за мултимедийна презентация. 

Поради противоепидемичните мерки в страната, церемония по награждаване 

в град Благоевград не се състоя. Учениците получиха награди и грамоти за 
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участие и оригинално представяне в конкурса по превенция на наркоманиите 

„Човекът – свободен и независим“. 

Поздравления на отличилите се ученици и техните ръководители! 

Пожелаваме им здраве, творческо вдъхновение и още много бъдещи успехи! 
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31.05.2021г. 

Немски победи на родна почва  

На 29 май в град Ловеч се състоя националния кръг на осмото национално 

състезание, организирано от издателство  „Клет България” – водещ 

образователен издател в областта на чуждите езици. Сложността на задачите, 

високата конкуренция и огромният брой участници от авторитетни езикови 

институции от цялата страна правят състезанието едно от най-важните 

събития за всички български ученици, изучаващи езика на Гьоте и Шилер. 

Немскоезичните ученици от ЕГ „Христо Ботев“ Кърджали не отстъпиха и 

тази учебна година от типичния си маниер да се включат активно с 

състезанието. Те бяха най-многобройните участници, класирали се  за 

финала на престижната надпревара. Дванадесет ботевци премериха знания си 

с най-добрите от България във всички възможни нива на състезанието (А1, 

А2, В1, В2 и С1). Те разнесоха отново славата на град Кърджали и 

училището си, представяйки успешно своите отлични знания и умения за 

владеене на немски език. Сигурни в своя успех сега с нетърпение очакват 

резултатите от класирането, което ще им донесе призови места. 

След отстъпващата пандемия от COVID-19 желанието на учениците и 

техните ръководители да  покоряват нови върхове не само в учебната 

подготовка бе допълнено с интересна  екскурзиантска програма. 

Възпитаниците на кърджалийската езикова гимназия отделиха време да 

отдадат дължимото на родната култура и история. Те посетиха  Музея на 

розата в Казанлък, храм – паметника „Рождество Христово” край село 

Шипка и се изкачиха на историческия връх. С интерес разгледаха стария 

Ловеч  и Ловешката средновековна крепост, които са символични 

дестинации за всеки гост в  града на люляците. 
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Пожелаваме на всички участници още бъдещи успехи и много 

интересни  вълнуващи дестинации! 
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01.06.2021г. 

Четиредесет и двама дипломанти по немски език 

25 май 2021 бе вълнуваща дата за 42 абитуриенти от ЕГ „Христо Ботев“ 

Кърджали и за техните учители, родители и близки. На официална 

церемония в хотел Кърджали традиционно бяха раздадени тазгодишните 

немски езикови дипломи на Постоянната комисия на министрите на 

образованието и културата на Федерална Република Германия – DSD II. На 

празника присъства  и господин Бернд Щендер – консултант по немски език 

за Южна България. Връчвайки така желаните сертификати за владеене на 

немски език, даващи възможност на притежателите им да получат място във 

всеки немскоезичен университет в Европа, той изрази своето задоволство от 

показаните резултати: „Скъпи дипломанти, щастлив съм да споделя този 

тържествен момент с вас, вашите родители и вашите учители. Искам да ви 

поздравя с постигнатите от всички вас високи успехи, които нареждат 

вашата гимназия в топ училищата в света“ сподели той. В словото си  г-

н  Шендер подчерта, че Езиковата гимназия в Кърджали  е една от най-

добрите в България  и е  модел за подражание  както с многопосочните 

дейности, развивани в нея, така и със забележителните резултати на своите 

ученици.  След това изтъкна, че за писмената част от изпита, проведен през 

месец ноември 2020 година кърджалийските гимназисти са постигнали 

среден успех от 20,5 точки при максимум 24. Това според всички немски 

представители на програмата в България е невероятен резултат, който 

доказва, че учениците, изучаващи немски език  в родопския град са сред най 

– мотивираните, най-добре подготвените и най-успешните български 

ученици. В допълнение той благодари на учителите, подготвили така добре 

своите ученици и на ръководството на училището, осигурило най-
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благоприятните условия за провеждане на изпита въпреки трудностите, 

свързани с COVID-пандемията. 

В речта си господин Шендер отдели особено място и на  невероятния успех 

на трите дипломантки, спечелили тази година престижната DAAD 

стипендия, осигуряваща им средства за  целия период на следване в 

Германия. Станимира Илиева, Стела Ненкова и Синем Юсеинчауш са три от 

общо осем стипендианти за цяла България, което е безпрецедентен резултат 

за българско DSD-училище. Това според него  е закономерен успех за 

Кърджалийската гимназия, в която всички заедно гледат в една посока и 

полагат съответните усилия. Съвсем естествено тези отлични постижения 

трябва да  изпълват всички с гордост, с удовлетворение от свършената 

работа и вяра във бъдещата успешна  реализация. 

Трепетите и вълненията през изминалите пет трудни, но успешни години 

сподели с присъстващите абитуриентката Синем Юсеинчауш, която 

благодари  за подкрепата и безрезервната помощ  на всички – съученици, 

учители, ръководство и родители. Дипломантите бяха поздравени и от 

господин Хасан Азис, кмет на община Кърджали, който сподели и личните 

си вълнения предвид факта, че неговата дъщеря също получава така 

желаната диплома, която ѝ отваря вратите на всички немскоезични 

университети в Европа.  За постигнатия невероятен успех учители, ученици 

и ръководство бяха поздравени и от господин Гроздан Колев – началник  на 

РУО Кърджали.  Вълненията на родителите сподели с присъстващите и д-р 

Семра Изетова, майка на DSD дипломант. Тя не скри гордостта и радостта 

си, че нейните две деца преди години са направили правилния избор, 

избирайки Езикова гимназия „Христо Ботев” и със задоволство сподели: 

„Всички вие, ръководство и учители, всеотдайно помагахте на децата ни да 

израстват  в интелектуален, личностен и духовен аспект, като им дадохте 
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реални знания  за  стабилна  бъдеща реализация. За всичко това сърдечно ви 

благодарим”. 
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01.06.2021г. 

Победители на олимпиадата по немски език 

 

Месец преди приключване на трудната и изпълнена с много 

предизвикателства учебна година не спират добрите новини за успехите на 

учениците, изучаващи немски език в Езикова гимназия „Христо Ботев“ град 

Кърджали. След  новините за успеха на 42та дипломанти с немски езикови 

дипломи и тази за активното участие на немскоезичните ботевци в 

националното състезание на КЛЕТ,  днес всички в училището се зарадваха и 

на следващата вест за успешно класиране на възпитаници на училището на 

призови места в национален мащаб. 

След обявяване на резултатите от проведения през месец май Национален 

кръг на олимпиадата по немски език на МОН, на който Езиковата гимназия 

бе домакин, стана ясно, че  абитуриентката Стела Ненкова е извоювала 

призово място с втори резултат и получава оценка Отличен 5,75.  Това е 

закономерен успех за нея след като тя пет години участва традиционно в тази 

олимпиада и други състезания по немски език и винаги достига до 

национално ниво. Затова неслучайно тя преди месец получи и престижна 

стипендия на Немската служба за академичен обмен, която ѝ осигурява 

средства за  целия период на следване в Германия. Ако пък реши да следва в 

България, получената от нея оценка от олимпиадата по немски език ѝ 

осигурява място в специалност „Германистика“ на Софийския университет. 

Каквото и да е нейното решение всички ние сме убедени, че Стела ще 

продължава да защитава  не само своя авторитет, но и този на Езиковата 

гимназия. 
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В същата надпревара Борислав Енчев от 11 клас се класира на трето място и 

това също е пореден  и закономерен успех  за него. Той  участва мотивирано 

и всеотдайно в много и разнообразни  състезания и инициативи и винаги се 

нарежда сред най-добрите. Борислав е сред избраните  осем 

единадесетокласници за пълна обменна стипендиантска програма 

Internationales Preisträgerprogramm на немската служба за педагогически 

обмен. Участието му в олимпиадата по гражданско образование също го 

отведе до национален кръг и премервайки сили с по-големи ученици от 12 

клас той отново се нареди в челната тройка на участниците от цялата страна. 

С тези свои класирания Борислав  ще получи стипендия от програмата на 

МОН за закрила на деца с изявени дарби. Гордост за Езикова гимназия 

„Христо Ботев“ и клуба по дебати на немски език е и неговото класиране 

сред най-добрите в страната в състезанието „Младежта дебатира на немски 

език“. Тази седмица той ще участва в националния финал и ще се бори за 

място на Международните финали в Прага, Чехия. Стискаме му палци и му 

желаем много бъдещи успехи. 

Другите две участнички в националния кръг на олимпиадата по немски език 

– Лара Нури от 8 клас и Нарин Мехмед от 11 клас също представиха отлично 

не само себе си, но и област Кърджали  и  защитиха достойно славата и 

името на своето училище, премервайки сили със свои връстници от елитни 

езикови гимназии в страната. 
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02.06.2021г. 

Поклон, поете! 

„Продължавайте да съхранявате жив Ботевия дух“! С това послание 

господин Боян Ботьов – председател на Фондация „Христо Ботев“  и един 

от родствениците на гениалния поет и революционер, се обърна към 

учители и ученици от Езиковата гимназия в Кърджали и постави началото 

на инициативите, свързани с патронния празник 

На първи юни се постави началото на поредица инициативи, свързани 

с  честването на патронния празник на Езиковата гимназия „Христо Ботев“. 

В двора на училището, под звуците на Ботевия марш, в изпълнение на 

фанфарния оркестър, гвардейците се подредиха в почтен шпалир за 

посрещането на скъп гост – господин Боян Ботьов. Той бе на посещение в 

Езиковата по покана на ръководството на училището и във връзка със 

честването на  вековния юбилей на първата гимназия в Източните Родопи. 

Господин Ботьов присъства на откриването на пътуващата изложба, от 

Национален музей „Христо Ботев“ град Калофер, която е достъпна за всички 

гости на гимназията в рамките на една седмица. След това се състоя 

вълнуваща среща разговор с ученици от профил български език и литература 

и история и цивилизации и техните учители. Директорът на ЕГ „Христо 

Ботев“ госпожа Даниела Павлова откри събитието и приветства гостите 

Срещата бе уважена и от Даниела Апостолова – старши експерт от 

Регионалното управление по образованието Кърджали. 

Въпросите на учениците породиха неповторима атмосфера на диалог с Боян 

Ботьов, който за пореден път изрази своето възхищение от  любознателните 

и талантливи ботевци. Той представи любопитни факти, свързани с 

детството на Христо Ботев и в увлекателен разказ за тефтерчето на поета и 
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революционер, един от малкото запазени автентични предмети, представи 

неговия живот и дело. Стихове, есета, презентация и взив от емоции 

изпълниха залата, в която през цялото време звучеше  едно име – Христо 

Ботев. На финала на срещата Директорът на Гимназията връчи като 

подарък  на госта снимка на училището, което чества своята стогодишнина  и 

пожела на възпитаниците на училището да продължават да пазят жив 

Ботевия дух. 

На 2.юни, в 9.00 ч., в двора на Гимназията, пред паметника на гениалния 

поет и революционер, с минута мълчание, присъстващите почетоха паметта 

на героя. Гости на тържеството бяха Павел Гатев – заместник областен 

управител, както и Ангелина Костова – експерт от РУО – гр. Кърджали. 

Фанфарният оркестър на Гимназията, с ръководител Мария Митрева, откри 

официално началото на празника. Гвардейският отряд се подреди в почетен 

шпалир за поднасяне на венци и цветя. Ученици от осми клас и девети клас 

бяха подготвили рецитал, в който звучаха огнените стихове на Ботев, както и 

поезия за него. Пред лика на своя патрон, те засвидетелстваха уважението и 

благодарността си към героя. За поредна година ученици от Езиковата 

гимназия са наградени в Националния литературен конкурс за стихотворение 

и есе „Живеем в земята на Ботев“. Това са  единадесетокласничките Мария 

Тонева с есето си „Апокалипсис“ и  Никол Славова със стихотворението 

„Писмо до рая“. Творбите на младите таланти развълнуваха всички  и 

провокираха присъстващите към размисъл за истинската стойност на 

саможертвата. Директорът на Гимназията, госпожа Даниела Павлова, 

награди със специални грамоти и предметни награди отличените 

участници  в обявения от Гимназията конкурс за дигитална творба. Техните 

произведения бяха показани  във фоайето на училището. Тържествената част 

приключи с традиционната Ботева клетва, която учениците от осми и девети 

клас обещаха да бъдат достойни Ботеви потомци. С този уникален ритуал те 
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засвидетелстват своята принадлежност към училището и преклонение пред 

подвига на Христо Ботев. 

Честването на патронния празник  на Езиковата гимназия продължи с 

представянето на дейността на клубовете по интереси. Клуб 

„Предизвикателство“ с ръководител госпожа Нефие Садула демонстрира 

изработването на икебана. Госпожа Ширин Хаджиева и младите творци 

от  клуб „Арт занимания“ представиха своите красиви бижута изработени от 

смола. Литературно четене проведоха членовете на клуб „Добродетели“, 

който ръководи госпожа Емилия Владева. Емблематичният кораб „Радецки“ 

оживя благодарение на младите художници, които се включиха в ателието 

„Рисувай с мен“. Ива Невелинова от 10.клас показа на участниците как да се 

справят технически със задачата, а госпожа Марина Димова, организатор на 

събитието, вдъхнови учениците с линия си пример. Изкуството е 

вдъхновение и за изпълнителите от клуб „Музика“ на господин Полихронов, 

които  изненадаха присъстващите със своя изключителен талант. 

Ботевци се отличават и със своите постижения в спорта. Те показаха 

състезателен дух и висока физическа подготовка в своите индивидуални, но 

и отборни участия. Гост на събитието беше Тодор Радев, който поздрави 

участниците за тяхната отговорност, дисциплина и упорита работа. 

Учениците се включиха в надпреварите по футбол, тенис на маса, волейбол и 

народна топка, а учителите им по физическо възпитание ги мотивираха и 

подкрепяха в надпреварите.  Директорът на Гимназията, госпожа Даниела 

Павлова, награди всички с грамоти и спортни шапки. 

Има личности, чиито имена ще красят за вечни времена нашата култура и 

борческа история. Сред тях Христо Ботев остава най-великият ни истински 

гениален поет, който дълбоко отразява в поезията си характера, борбите и 
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идеалите на нашия народ. Със своята идеология и национално революционно 

дело Христо Ботев е най-високият връх в развитието на нашия народ до 

Освобождението, оставайки завинаги един от великите национални герои на 

България. 

Точно в 12.00 часа звукът на сирените из цялата страна ни призовава към 

размисъл за стореното от хилядите самоотвержени и родолюбиви българи, 

благодарение на които днес живеем в свободна и демократична държава. 
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02.06.2021г. 

Журналистите от Клуб „Публична реч“ честват патронния 

празник с предаване по Радио Кърджали 

 

По традиция за втори юни членовете на Клуб „Публична реч“ подготвят и 

излъчват радио предаване за празника на Гимназията. Предаването е 

представителна проява на клуба, който и тази година работи по Проект 

„Занимания по интереси“. 

В ефира звучат патриотични песни и думи на признателност и равносметка 

за постиженията на голямото и успешно семейство на Езиковата гимназия 

„Христо Ботев“. 

Сплотеният екип на младите журналисти се радва на подкрепата на 

професионалистите от Общинско радио Кърджали с главен редактор Мария 

Каменова, журналистът Павел Тенчев, тонрежисьорът  Илия Илиев и 

ръководителя на клуба Надежда Карагьозова. Интервюта, статии и 

репортажи предават една звукова картина от пъстрата мозайка на успешните 

ботевци, които имат самочувствието на знаещи и можещи млади хора. 

Основание за това са многобройните постижения и отличия на 

международни и национални състезания, конкурси и олимпиади. 
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04.06.2021г. 

Не учим за училището, учим за живота! Национална конференция за 

иновациите в образованието се проведе в Кърджали 

Вчера на регионална конференция „Иновативни практики в училище – 

Кърджали 2021“ по програма „Иновации в действие“ ученици и учители от 

ЕГ „Христо Ботев“ представиха провеждащата се всяка учебна година в 

гимназията иновативна проектна седмица. Госпожа Михалевска – директор 

на дирекция в МОН, сподели, че опирайки се на опита и резултатите, 

постигнати в езиковата гимназия по време на ежегодната иновативна 

седмица в Министерството на образованието са взели решение този 

иновативен подход да бъде заложен в училищните учебни планове. 

„ Гордея се, че съм възпитаничка на тази гимназия, която с това, което прави 

за учениците си,  дава свобода. Идеята за съчетание на междупредметни 

връзки и осмисляне на определена тема от различни аспекти развиват 

творческото мислене и формират нови умения у учениците да прилагат 

знанията на практика.  Точно такова трябва да бъде съвременното 

образование – да вдъхновява и твори“, подчерта тя. 

Радостни сме, че идеята на нашата иновация е била разбрана вярно, оценена 

достойно  и има възможност да бъде разпространена в други училища. Това е 

нашият принос днешното училище да се превърне  в пространство на 

знанието, таланта и толерантността с информирани, търсещи, мислещи и 

мотивирани млади хора и учители, насочващи тази енергия в положителна 

посока. 
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04.06.2021г. 

Математиците от Езиковата гимназия преоткриха света на 

математиката 

В света на математиката е интересно и забавно – това показаха учениците от 

ЕГ „Христо Ботев“ на всички малки, големи и още по-големи, бивши и 

настоящи ученици на Гимназията и на обществеността на град Кърдажали. В 

градската градина, на 3. юни,  се проведе празникът „Математиката в нас и 

около нас“, организиран от учителите по математика Мария Митрева, Елена 

Петрова, Керка Милушева, Маргарита Стамова, Миглена Николова, и 

Милена Кьосева. Празникът на математиката е една  от инициативите по 

повод 100-годишния юбилей на Гимназията и патронния празник на 

училището – Деня на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на 

България. 

„Има на света една  cтрана, която не ще намерите на никоя карта, макар и тя 

да съществува. Името на тази чудна страна е МАТЕМАТИКА. Всеки може 

да отиде там, но за да броди, за да открива нейните прелести трябва добре да 

се подготви, да се тренира, да развива у себе си ценни качества – 

наблюдателност, съобразителност, навик към строго логическо мислене, 

способност да разсъждава.“ С тези думи водещите на празника поставиха 

началото на състезанията и арт заниманията, в които се включиха и ученици 

от I, II, III клас на ОУ „Св.Св. Кирил и Методи‘ с учители Маргарита 

Грозева, Тинка Хоркисян и Николина Делчева. 

Празникът се проведе на няколко сцени. Състезанията Математически пъзел 

– „Танграм или седемте камъка на мъдростта”, Математическа щафета, 

Математическо ориентиране със занимателния си характер и положителните 

емоции от правилно решените задачи, повдигнаха настроението на 
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участниците и публиката. Учениците се състезаваха отборно, като екипите 

включваха и най- малките ученици. Директорът на Езиковата гимназия 

„Христо Ботев“  госпожа Даниела Павлова поздрави участниците  и награди 

победителите  в отделните състезания, като им пожела много успехи. 

Арт заниманията „Нарисувай математиката”,   „Нарисувай цветно 

математическо пано” дадоха възможност на всички желаещи да рисуват 

върху асфалт или тениски математически мотиви, мозайки, фолклорни 

мотиви.  Изложбата  „МАТЕМАТИЧЕСКА ГАЛЕРИЯ” представи рисунки и 

снимки на ученици от Гимназията,  показващи приложението на 

математиката в изобразителното изкуство и живота в нас и около нас.  Серай 

Мехмед от 8А клас и Ива Невелинова от 10Е клас пред всички присъстващи 

сътвориха със смесена техника картина, изобразяваща древногръцкия 

математик и философ Питагор и теоремите му, които всеки помни. 

А богинята Математика, съпроводена от един от своите мъдреци, 

наблюдаваха с удовлетворение радостта в очите на децата, щастливите 

усмивки на учениците, справили се с решенията на задачите, веселото 

настроение на всички – участници и публика, преминаващите граждани, 

които с любопитство се спираха и приветстваха образователните игри. 

Учениците доказаха, че математиката е навсякъде около нас, дори и ние да 

не го забелязваме понякога. По-важно е да не спираме да търсим, да бъдем 

любопитни, и да не се отказваме. 
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04.06.2021г. 

Трудна, но спорна година за членовете на клуб „Добродетели“ 

В чест на своя патронен празник 2 юни  учениците от Литературен клуб 

„Добродетели“ на Езиковата гимназия с ръководител Емилия Владева 

представиха своята творческа дейност от изминалата учебна година. Девет от 

участниците в клуба получиха общо 14 награди и очакват и мечтаят за още 

до края на учебната година! 

Силното начало бе дадено от деветокласниците Весела Добрикова, 

Виктория Ташева и Мария Атанасова, които грабнаха първите три места в 

Международния конкурс „Аз обичам Черно море“ в Бургас.  В конкуренция с 

участници от шест страни Весела, Виктория и Мария пресъздадоха  в слово 

своите емоции и неповторимите си преживявания. 

Само след няколко дни Виктория Ташева бе зарадвана от нов успех – тя 

получи званието Лауреат на националния конкурс на МОН във Варна, а 

съученичката ѝ Елиза Халилова стана носител на златен медал за 

прекрасната си фотография към художествените творби. 

Въпреки затрудненията покрай дистанционното обучение и въпреки 

продължителния престой у дома, учениците от клуб „Добродетели“ не 

загубиха желание за работа, защото наближаваше Коледа, а по Коледа 

винаги се случват чудеса! И тази година Чудото не закъсня – в 

международния Коледен конкурс в София Виктория Пламенова взе 

Голямата награда за есе, Бюшра Рашид стана носител на Голямата награда 

за проза, а Специалната награда получиха Виктория Ташева и Елиза 

Халилова. Със същия успех трите момичета грабнаха първите три места и в 
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миналогодишния Коледен конкурс на МОН в Бургас. Не закъсня и „зимната 

приказка“ за Александра Атанасова и Кристиян Александров от десети 

клас, които заеха двете трети места в националния конкурс „Зимно 

вълшебство“. 

По традиция клубът участва и по традиция печели награди в ежегодния 

национален конкурс на МОН по превенция на наркоманиите, организиран в 

гр.Благоевград. Поздравления за достойното представяне на Мирослав 

Асенов от девети клас. Неговият вълнуващ разказ за цената на 

приятелството и стойността на живота дълбоко впечатли журито, което му 

отреди третото място в конкурса. 

Годината беше трудна за всички, но успешна, защото младите творци от 

литературен клуб „Добродетели“ се стремяха във всяко нещо да виждат 

онова, което още никой не е видял и върху което никой не е мислил. А след 

това всичко трябваше да се подреди в една разумна последователност. Това е 

едно самотно занимание, което винаги  носи вълнение, радост и 

удовлетворение. 
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04.06.2021г. 

Трима ботевци отличени на национален конкурс за 

философско есе 

Международното дружество „Елиас Канети“ и ПГИУ „Елиас Канети“– 

Русе  отличи най-добрите размисли по тазгодишната темата на едноименния 

национален конкурс  „Да се опълчиш срещу разбираемото” (из „Записки 

1942-1985“). 

Гордост за област Кърджали е отличното представяне  на учениците от ЕГ 

„Христо Ботев“ Митко Сариев, Александра Бодурова и Мария Тонева от 11 

клас, с ръководител Марина Димова. Учениците участваха със 

свои  разработки  по темата в  разделите за есе и стихотворение и бяха 

удостоени с грамоти и предметни награди. 

Конкурсът по мисъл на Канети се провежда вече над десет години, като 

ежегодно в него се включват ученици от цялата страна. Тази година 

участниците бяха от София, Пловдив, Гоце Делчев, Плевен, Нова Загора, 

Стара Загора, Силистра, Варна, Тръстеник, Русе, от българското училище в 

Линц (Австрия) и в Братислава (Словакия). Над 150 бяха творбите, измежду 

които журито отличи най-добрите. Наградените творби във всеки жанр 

бяха  представени на литературно четене и изложба по повод патронния 

празник на ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе  и публикувани в сайта на 

училището –организатор. 
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07.06.2021г. 

Борислав Енчев е в топ три по немски език на национално ниво 

Борислав Енчев, ученик от  11 клас в ЕГ „Христо Ботев“ гр. Кърджали 

отново представи  достойно себе си и училището на престижно национално 

състезание. Заедно с още седем ученици от цяла България  той участва във 

полуфинала и финала на единственото по рода си състезание за дебати на 

немски език „Jugend debattiert international“, който се проведе в София на 03. 

и 04. Юни. За участието си в надпреварата Борислав се подготвя през цялата 

учебна година и премина през различните му етапи с много мотивация и 

целеустременост и не без основание бе класиран от националното жури на 

трето място. 

По време на финалния дебат  четирима български ученици от водещи 

езикови гимназии в страната се срещнаха, за да  дебатират по актуална тема 

на немски език, предварително избрана от организаторите. Учениците 

обсъдиха въпрос, който от известно време насам занимава  обществото и 

правителствата на много страни по света: „Трябва ли ваксината срещу 

коронавирус да е задължителна, щом това стане възможно?“.  Дебатът  се 

проведе в залата на Гьоте-институт в София, бе  излъчван на живо онлайн и 

премина при широк интерес от страна на ученици и учители от участващите 

в проекта 18 български училища и представители на немското посолство у 

нас. При откриването на събитието поздравления към участниците отправи 

тазгодишният патрон на проекта, Кристина Баксанова, емблематичен 

репортер и главен редактор на отдел „Международни новини“ в bTV 

Новините. 

В представянето си Борислав показа отлични познания по темата като 

изгради своята теза „За ваксината“ убедително с много научно обосновани 
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доказателства и примери  и въпреки трудните научни термини впечатли 

журито с добрата си подготовка и уменията си за свободно изразяване на 

немски език. Той показа толерантност към другите участници, както  и 

умения да  изслушва събеседника, да проследява неговата позиция и да я 

оспори в подходящ момент, защитавайки своята собствена, подкрепяйки я с 

убедителни аргументи.  Ученикът от кърджалийската езикова не отстъпи по 

ораторски умения на немски език пред останалите участници и заслужи 

овациите на публика и жури в края на надпреварата. С това своя представяне 

Борислав Енчев защити достойно и славата на Езиковата гимназия в 

Кърджали, чиито немскоезични ученици участват ежегодно с това 

състезание и винаги са сред финалистите. 
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17.06.2021г. 

Иновативни, талантливи и креативни 

Ученици от две иновативни и едно неиновативно училища на обмен за добри 

практики в град Правец 

От 9-ти до 12-ти юни група от ученици и учители от училища ЕГ “Христо 

Ботев“ гр. Кърджали и СУ “Максим Горки“ гр. Стара Загора гостуваха в 

училище  ПГПЧЕ “Алеко Константинов“ гр. Правец по Национална 

програма „Иновации в действие“. По стара българска традиция с пита и 

мед,  домакините заедно с директора на училището в Правец  г-жа Цветанка 

Щерионова посрещнаха партньорите по Програмата. Още от входа на 

правешката езикова гимназия участниците влязоха в съдебна зала, за да 

гледат наказателно дело срещу един от най-противоречивите политици в 

историята на Третата българска държава Стефан Стамболов. 

Главен заподозрян за сценария по процеса се оказа младият учител по 

история и цивилизация г-н Цанко Цолов, който заедно с учениците от 10-ти 

клас подбра интересни факти на съвременници от живота и политическата 

кариера на  Стефан Стамболов. 

Г-жа Стефка Атанасова, учител по английски език, заедно с ученици 

от  клуба на англоговорящите, преведоха съвсем професионално пледоариите 

на обвинението и защитата на английски език, а талантливите ученици от 

иновативните паралелки заеха позиция в съдебната зала като съдии, 

прокурор, съдебни заседатели, пристав, съдебен секретар и  адвокат. Гости и 

публика се изправиха на крака и станаха свидетели на изключително 

драматичен съдебен процес. 

След обедната почивка учители и ученици от трите гимназии се запътиха 

към къщата музей на Тодор Живков. В голямата експозиционна сграда те 
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разгледаха чат от колекцията лични подаръци на бившия държавен глава, 

които в действителност носят духа на държавата, от която 

идват.  Посетителите бяха впечатлени от родната къща на видния български 

политик. След обстойната обиколка на обекта, всички заедно се запътиха към 

училище, където да се приготвят за интервюта, в които да демонстрират 

своите уметия по предприемачество. 

Всички ученици от Стара Загора, Кърджали и Правец, бяха разделени на 

групи по пет човека в две отделни стаи. Обучителите споделиха своите 

впечатления от уменията на младежите и проведоха интересна дискусия, в 

която интервюираните получиха информация за резултатите от 

събеседването. След това гости и домакини се отправиха към Правешкия 

манастир „Св.Теодор Тирон“. 

Последният ден от обмяната на опит по програма „Иновации в действие“ в 

Правец беше посветен на работа в групи и изготвяне на презентация от 

гостуването в град Правец. 

За поред път се доказва,че подобни посещения се превръщат в  своеобразни 

работилници за обмен на идеи и добри практики, в които младите хорасе 

проявяват като иновативни, талантливи и креативни. 
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17.06.2021г. 

Гимназията с вековна традиция изпрати поредния випуск абитуриенти 

 

 Вълненията покрай абитуриентските балове и матурите вече отминаха, а с 

тях дойде и краят на училищния живот за дванадесетокласниците от Езикова 

гимназия „Христо Ботев”. Преди да се сбогуват окончателно със своето 

училище и да направят първата крачка по същинския си житейски път, на 

абитуриентите им предстоеше един от най-дългоочакваните моменти – 

получаването на дипломите, знаков момент за всеки млад човек. 

    Емоционално, вълнуващо и различно бе дипломирането на зрелостниците 

от юбилейния випуск 2021 на ЕГ „Христо Ботев“ . 

    Преди да започне тържеството, бившите вече дванадесетокласници бяха 

посрещнати от своите класни ръководители на фона на приятната музика, 

озвучила двора на училището. 

  В началото на тържествената церемония директорът на Гимназията – г-жа 

Даниела Павлова, се обърна към абитуриентите с прочувствено слово и им 

пожела да запазят най-скъпите човешки ценности – добродетел и 

безкористност, достойнство и упоритост, разум и благородство, да намерят 

своето щастие, да постигнат успехи и никога да не забравят училището, 

което са завършили. 

В присъствието на своите родители , учители и близки зрелостниците 

получиха  дипломите си  за завършено средно образование и се простиха с 

родната гимназия. 

Трогателна бе раздялата на випуска с класните ръководители в техния 

последен общ „учебен“ час. 
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28.06.2021г. 

Когато можеш, успехите са традиция  

Когато можеш, пречките не служат за оправдания, а за предизвикателства, 

които мотивират и вдъхновяват за поредни или нови успехи. Това доказват 

успехите на немскоезичните ботевци, които за пореден път през тази 

„пандемична“ и „дистанционна“ година показаха , че този труден за 

изучаване език не може да им се „опре“ и в национален мащаб трябва всички 

да се съобразяват с тях. Резултатите от националния кръг на 8. състезание по 

немски език на издателство Клет са красноречиво доказателство за знанията 

на учениците по немски език. Две първи места: за Нурджан Ибрямова на 

ниво Б1 с 93 точки и Борислав Енчев на ниво Б2 с 63 точки, които познават 

вкуса на победите и успехите.  За малко с първото място се разминават Лара 

Себахтин Нури и Синем Юсеинчауш, които са на второ място съответно на 

нива А1 и С1. Успешното представяне на учениците от Езикова гимназия 

„Христо Ботев“ продължава с третото място на Селин Асенова на ниво Б2 и 

Ирем Караджа и Елиф Махмут, на които не им достигат по 0,50 точки за 

третото място. Другите участници  – Кристина Величкова, Дария Асенова, 

Джейда Салиф, Калина Манева и Елица Ликова – също за малко не успяха да 

усетят вкуса на победата, но представиха достойно своите знания и защитиха 

авторитета и престижа на училището и преподавателите си по немски език. 
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28.06.2021г. 

Иновации в Езиковата гимназия представят творчески решения как 

културата ще спаси света 

Как би изглеждала съвременната Мона Лиза? Какво е влиянието на 

мобилните телефони върху поведението на младежите? Кога говорим за 

опростачване на отношенията? Защо идентифицираме културата с народните 

традиции? На тези и много други въпроси ботевци дадоха отговор по време 

на иновативната седмица в гимназията, преминала под надслов „Културата 

ще спаси света“. 

Културата през погледа на младите хора е също толкова разнолика, колкото 

и самото понятие. В това се убедиха всички участници и гости по време на 

третата изява на ЕГ „Христо Ботев“ като иновативно училище. 

От 21. до 25. юни 26 паралелки  се бориха за вниманието на публиката и за 

всяка точка на журито, имащо нелеката задача да оцени предложените 

проекти по шест критерия. С  видеофилми, танци, скечове, възстановки на 

обичаи учениците преодоляваха епохи, континенти и галактики. Двадесет и 

шестте творчески работилници се оказаха тесни за въображението и таланта 

на ботевци, но пътя към почетната стълбичка поеха само тези, които успяха 

да убедят с оригиналност, спазване на езиковите норми, научност и 

познавателност и създаване на интердисциплинарни връзки. 

На върха в четирите випуска се подредиха: VIII A, IX Б, IX Г, X Д и XI Б 

класове 

Подгласници в ранглистата са: VIII Б, IX А, X Е и XI Д класове 

Трето място завоюваха: VIII Д, IX Д, X А и XI Е 

Артистичността и цялостният принос за успеха на проекта определи и 

носителите на много индивидуалните награди. 

На най-емоционалните изпълнители, палци стискаха и гостите на 

иновативната седмица – иновативното училище Профилирана гимназия с 
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преподаване на чужди езици „Алеко Константинов“, гр. Правец и 

неиновативното училище Средно училище „Братя Петър и Иван 

Каназиреви“, гр. Разлог, които бяха гости във връзка с реализирането на 

дейностите по НП „Иновации в действие“. Без съмнение всички те вече 

знаят, че за ботевци културата не е абстрактно понятие. Културата дава 

свобода, но в същото време задължава. Тя е отговорността  да бъдем българи, 

но да мерим постиженията си с аршина на световната култура. 
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30.06.2021г. 

Борислав Енчев от 11Г клас е победител на състезание по немски език 

За шеста поредна година ЕГ „Христо Ботев”  е част от семейството на 

„четящите лисици”, международен проект, в рамките на който учениците от 

клуба „Lesefüchse International”, водени от любовта си към книгите и идеята 

да се докоснат до съвременната немска литература, четат избрани творби и 

дискутират върху поставените проблеми. Независимо от създалата се 

ситуация участниците запазиха своя ентусиазъм и вдъхновение и работиха 

върху книгите „Was wir dachten, was wir taten” (Lea-Lina Oppermann) и 

„Immer kommt mir das Leben dazwischen” (Kathrin Schrocke). Произведенията 

представят широк спектър от теми и проблеми, актуални за нашето съвремие 

– междуличностните взаимоотношения, влиянието на социалната среда 

върху индивида, училищният тормоз и последствията от това, процесът на 

израстването, любовните трепети, отношенията между поколенията, търсене 

на собствената идентичност.  По регламент училището избира победител, 

който участва в националния кръг на състезанието. 

        На проведения училищен финал „четящите лисици”  Теолина 

Величкова, Кристина Величкова (10 клас), Селин Асенова, Борислава 

Синапова и Борислав Енчев (11 клас) показаха, че четенето на книги на 

немски език е не само предизвикателство, но може да бъде и истинско 

удоволствие. Гост на събитието беше г-н Бернд Щендер, консултант по 

немски език за Южна България. Участниците в дискусията изразиха своята 

позиция по различни въпроси, анализираха ситуации в творбите, показаха 

отлично владеене на езика и комуникативни умения. Борислав Енчев спечели 

състезанието и получи възможността да представи училището на 

националния кръг. 
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        На 24.06.2021 в град Ловеч се проведе националният кръг на 

състезанието „Lesefüchse International” 2021, където сили 

премериха  училищните победители от Кърджали, Плевен, София, Ловеч, 

Пловдив, Хасково и Сливен. Домакин на съревнованието беше ПЕГ „Екзарх 

Йосиф I“. Кметът на община  Ловеч г-жа Маринова и началникът на РУО г-н 

Начев приветстваха финалистите,  а БТВ направи репортаж за събитието. 

Изключително горди сме с участието на Борислав Енчев, който пребори 

конкуренцията и заслужено бе избран за „четяща лисица” 2021. Той ще 

представи България на предстоящия през септември международен 

финал.  Младите читатели обсъждаха и анализираха три съвременни 

произведения – „Was wir dachten, was wir taten” (Lea-Lina 

Oppermann),  „Immer kommt mir das Leben dazwischen” (Kathrin Schrocke) и 

„Voll verkackt ist halb gewonnen” (Tom Limes). Борислав показа отлично 

познаване на литературните творби, задълбочена и прецизна аргументация, 

убедително изразяване на лична позиция и забележителни езикови познания. 

След надпреварата нашият победител сподели: „ Литературното състезание 

„Четящи лисици” безспорно е прекрасна възможност за развиване на 

критичното мислене на младите хора, както и за опознаване на други такива 

от различни училища и държави. Чувството, което в момента изпитвам, е 

чувство на неописуема удовлетвореност предвид положения труд , високото 

езиково ниво и конкуренцията на самото състезание. Смятам, че това е 

отлично представяне на цялата ни област в национален мащаб, като 

обещаваме, че ще положим и необходимите усилия за международния финал 

през септември.” 

        Надяваме се чрез този проект да мотивираме все повече млади хора да 

четат книги на чужд език, да бъдат любознателни и вдъхновени, да откриват 

нови светове. На Борислав пожелаваме успешно представяне на 

международния финал през есента! 
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01.07.2021г. 

Последният урок по биология на френски език в Гимназията 

 

Кое отличава едно учебно заведение със статут на езикова гимназия от 

останалите средни училища, които имат паралелки с чуждоезиков профил? 

Изискването да се изучават най-малко три учебни предмета на чужд език – 

условие, повишаващо нивото на усвояване на езика чрез овладяване на 

различна терминология и лексика. 

От създаването на Езиковата гимназия „Христо Ботев“ през далечната 1983 г. 

до сега само обучението в паралелките с профил френски език отговаряше на 

това условие. Учебната 2020/2021година е последната, в която биологични и 

химични процеси се преподаваха на френски език, тъй като този език вече не 

е в план-приема на Езиковата гимназия. 

Последният учебен час по биология на френски език в Х клас се проведе на 

29.06.2021г. и бе организиран с много любов и с мъничко тъга в 

нестандартна форма като състезание в различни области на биологията. В 

продължение на месеци учениците разработваха различни проекти, част от 

главната тема Biologie en français. На това прощално занятие присъстваха и 

гости, които с удоволствие подкрепиха желанието на учениците да покажат 

постиженията си и в научната, и в езиковата област. Вълненията на 

възпитаниците на ЕГ „Христо Ботев“ споделиха г-жа Павлов – директор на 

училището, г-жа Йоана Ташева – старши експерт по чужди езици в РУО – 

Кърджали, г-н Петър Димитров – заместник-директор в Гимназията, 

преподавателите по биология г-жа Нефие Садула и г-жа Ваня Янкулова, г-жа 

Миглена Николова, преподавател по математика и по математика на френски 

език, г-жа Диана Георгиева, преподавател по история и цивилизация. 

Биологичното състезание между отбори, сформирани от учениците в Х Ж 

клас, бе организирано в три тура. В първия тур състезателите представиха 
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макети на различни обекти от област Биохимия. Двата отбора на френски 

език не само обясняваха отделните елементи на макета, но и отговаряха на 

въпроси за материалите, от които са изработени, както и проследиха етапите 

на изработването им. Във втория състезателен етап бяха представени 

проекти от област Анатомия на човека, като учениците се справиха с 

предизвикателството да обяснят на гостите функциите на различните 

системи в човешкото тяло. Но истинската надпревара, която реши и 

победителя в състезанието, беше в третия тур, където по зададени 

показатели, фотографии и рентгенови снимки участниците трябваше да 

разпознаят определени заболявания и да посочат симтомите им. 

За да се създаде не само добрата организация на напрегнатото и оспорвано 

състезание, но и самата атмосфера, заредена с желание за победа, 

определяща роля имаше и водещата на „биологичния дуел“ Еда Халибрям, 

ученичка от XI Ж клас – лауреат на националния конкурс за креативно 

писане и на Националната олимпиада по френски език. Еда демонстрира 

както изключително ниво на владеене на френския език, така и отлични 

познания в областта на биологичната наука. Независимо от наближаващия 

край на учебната година и от витаещия в училищните коридори ваканционен 

дух учениците от Х Ж показаха устойчиви знания, желание да получат 

признание за усилията си, амбиция за победа  и се справиха успешно с 

предизвикателствата на поставените задачи. 

Строгото жури в състав г-н Садулов и г-жа Иванова, преподаватели по 

френски език в училището, следеше стриктно за прецизен изказ и за 

правилно произношение на френски език, а г-жа Константинова оценяваше 

степента на компетентностите, свързани с учебното съдържание по биология. 

Последният час по биология на френски език завърши с думите на г-жа 

Константинова, изразяващи искрена благодарност и добри пожелания за 

бъдещи успехи към нейните ученици, с които се разделя, но които винаги ще 

бъдат за нея последният випуск, изучавал на френски език биология и химия, 
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последният випуск, научил този аристократичен европейски език в класните 

стаи на Езикова гимназия „Христо Ботев“ – Кърджали. 
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02.07.2021г. 

На официална церемония отличиха най-добрите ботевци 

 

В края на учебната година, с тържество в двора на РИМ – Кърджали 

ръководството на ЕГ „Христо Ботев”  по традиция отличи над сто ученици за 

изключителни постижения на международни и национални състезания, 

конкурси и олимпиади. Гости на събитието бяха госпожа Ангелина Костова, 

старши експерт от РУО – Кърджали, както и родителите на изявените 

гимназисти. Началото бе поставено от емблематичния за града фанфарен 

оркестър и от приветствието на директора на Гимназията госпожа Даниела 

Павлова. Тя поздрави всички присъстващи ученици за постигнатите от тях 

успехи и за непрестанната им мотивация и стремеж за изява и благодари на 

учителите  за професионализма и себераздаването през тази нелека учебна 

година, изпълнена с много и необичайни предизвикателства. Отправи думи 

на признателност и към родителите за подкрепата, търпението и доверието 

към колектива на училището. 

Последният звънец отбелязва една изключително успешна година за 

учителите и учениците от Езиковата гимназия „Христо Ботев”. 

Четиринайсет  гимназисти покориха олимпийските върхове на Националните 

кръгове по различните учебни предмети. Абитуриентката  Божидара 

Атанасова се представи достойно и се нареди сред най-добрите финалисти в 

страната по български език и литература. 

Доказателство за най-качественото чуждоезиково обучение в област 

Кърджали са изключителните постижения по английски, немски и френски 

език. Александра Александрова и Селин Мехмед са безапелационните 

победители по английски език. Борислав Енчев, Нарин Мехмед, Стела 

Ненкова и Лара Нури са най-добрите по немски език. Еда Халибрям е в 

челната тройка на Националната олимпиада по френски език. 
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Успехите на ботевци не спират до тук. Последователите на Херодот Ивайло 

Илиев, Екатерина Стоянова и Ясемин Садък са финалистите на 

Националната олимпиада по история и цивилизации. Борислав Енчев се 

класира в челната тройка на олимпиадата по гражданско образование и е 

единственият гимназист, който печели  в две национални олимпиади. Той е и 

национален първенец на състезание по четене на немски език – Lesefüchse и 

ще представи училището на международната надпревара. Ниляй Шериф е 

финалист по философия, а  зрелостникът Ради Митрев е сред класираните на 

Националната олимпиада по астрономия. 

Изводите са, че и тази нетрадиционна учебна година, проведена под знака на 

пандемията от Ковид-19 и вековният юбилей на Гимназията, е изключително 

успешна. От ръководството бяха отчетени и високите резултати от 

проведените ДЗИ и НВО в десети клас, като бяха връчени награди на 21 

учители, чиито ученици имат национални и международни постижения на 

олимпиади, състезания и конкурси. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

Вместо финал 

 

И тази година отмина някак неусетно. Тя бе по-различна от останалите. 

Дните се откъсват леко като венчелистчета от маргаритен цвят и отлитат в 

историята с лекотата на пух от прецъфтяло глухарче...  

 

От увертюрата до финалните акорди на симфонията, озаглавена: „Учебна 

година 2020-2021“ се премина през множество събития, независимо от 

призрачното и не толкова призрачно присъствие на вируса КОВИД-19. 

Много се срещнаха с болестта. Някои загубиха тежката битка за глътка 

въздух, а други оцеляха и се върнаха на работа и на училищната скамейка 

със страх и променени завинаги.  

 

Национален щаб наложи за дълго извънаредно положение и множество 

ограничителни мерки, но те в България в повечето случаи оставаха само 

добри пожелания. Междувременно  мнозина заподозираха световната мафия 

в поредната ковид-конспирация. Училищата останаха в онлайн режим на 

работа, университетите обучаваха бъдещето на нацията от разстояние, но 

ресторантьори, хотелиери и съдържатели на нощни заведения работиха и 

протестираха, че бизнесът колабира... 

 

Българите се изправиха пред множество трудни избори. От търсене на 

промяна в политиката до избор на цвят и модел предпазна маска и ваксина 

срещу КОВИД-19. 

 

Въпреки трудностите, парадоксите и недоразуменията, въпросната учебна 

година за ЕГ „Христо Ботев“ беше определена  като успешна. Над сто са 

възпитаницинте на училището, които завоюваха награди от престижни 

национални и международни състезания и конкурси. Над сто бяха поводите 
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за аплодисменти към познанието и таланта, подкрепени от твърдата ръка и 

професионализъм на учителите, надграждащи развитието на успешните 

ботевци. За една част от колегите тази учебна година ще е последна, защото 

те ще се отдадат на заслужена почивка, а за други, училището ще бъде 

новото им работно място, където трябва ежедневно да се доказват като 

специалисти и човеци. 

Вместо финал си пожелавам следващата година в училище да е по-здрава и  

сигурна. Иска ми се да сме свободни не само в придвижването, но и в 

общуването и  в близостта с околния свят. Моля се на юбилея на Гимназията 

да имаме двойно повече причини да се видим, поздравим и да празнуваме 

вековната традиция на просветата в Кърджали. 

 

10.07.2021г. 

Надежда Карагьозова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


