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Езикова гимназия „Христо Ботев“ 

Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го създадеш сам... 

Така цял век създаваме бъдеще за успешни млади хора 

Гимназията „Христо  Ботев“, град Кърджали е първата в региона с вековна 

история. Тя е трамплин за поколения кърджалийци, прославили се с успехите 

си по целия свят, носейки гордото име ботевци. Гимназията е била и ще бъде 

онзи храм на знанието, от който всички ние се нуждаем. Тя е символ на силата 

на словото, труда и таланта на възпитаници и учители, които заедно се 

стремят към високи постижения както по роден език, така и по чужди езици, 

обществени и природни науки, изкуства и спорт.  

Като директор на Езиковата гимназия „Христо Ботев“ за мен е чест и 

същевременно голяма отговорност да управлявам този голям „мегаполис“ на 

знания и професионализъм в обучението и възпитанието на подрастващите. 

Стотиците награди на учениците и техните учители в престижни 

международни и национални олимпиади, състезания, конкурси и форуми са 

доказателство за качественото образование и бъдещото развитие на 

младежите - основна стратегическа цел, към която ръководството, заедно с 

педагогическата колегия,  се стремят във всеки един етап от живота  на 

училището.  

Изказвам своята признателност към цялата училищна общност в лицето на 

всички бивши и настоящи ученици, учители, директори, родители, партньори 

и приятели на Гимназията, които през годините са допринесли за обучението, 

напредъка и реализацията на учениците като достойни млади хора, утвърдени 

и доказали се във всички области от човешкото развитие, устремени със 

своята амбиция, ентусиазъм и неизчерпаема енергия в покоряването на 

върхове като достойни ботевци. 

Даниела Павлова 

Директор на ЕГ „Христо Ботев“- Кърджали 
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ПАРАЛЕЛКИ VIII клас на учебната 2021-2022 година 

 

VIII А клас – Профил „Чужди езици“ – Английски език с немски език 

Класен ръководител и учител по английски език – Снежана Христова 

 

VIII Б клас – Профил „Математически“ – Английски език с немски език 

Класен ръководител и учител по английски език – Мая Петкова 

 

VIII В клас – Профил „Чужди езици“ – Английски език с италиански език 

Класен ръководител и учител по английски език – Хюля Чобан 

 

VIII Г клас – Профил „Чужди езици“ – Немски език с английски език 

Класен ръководител и учител по немски език – Ваня Костова 

 

VIII Д клас – Профил „Чужди езици“ – Немски език с английски език 

Класен ръководител и учител по немски език – Мила Георгиева 

 

VIII Е клас – Профил „Чужди езици“ – Немски език с английски език 

Класен ръководител и учител по немски език – Несрин Салиф 
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15.09.2021г. 
 

Гимназията посрещна юбилейния си випуск осмокласници 

 

Училищният звънец огласи двора на ЕГ „Христо Ботев“ и постави началото 

на учебната година в най-старата гимназия в Източните Родопи 

 

Кърджали осъмна в цветя и детски гласове. По пешеходните пътеки бодро 

крачат ученици, готови за новата учебна година. Всички очакват срещата със 

своите учители и съученици. При спазване на противоепидемичните мерки 

срещу КОВИД-19 в двора на ЕГ „Христо Ботев“ бяха тържествено 

посрещнати осмокласниците. 

Началото бе поставено в 9:00 часа с посрещането на училищното знаме и 

издигането на националния трибагреник под звуците на химна. С 

аплодисменти бе посрещнато изпълнението на първия ученически гвардейски 

отряд, който вече повече от десет години вълнува всички с оригиналните си 

танцови композиции, подготвени от ръководителите на отряда Димитър и 

Елена Кондикови. 

Звуците на „Ботевия Марш“, в изпълнение на училищния фанфарен оркестър 

с ръководител Мария Митрева, също трогнаха всички присъстващи. 

С вълнение и много емоции започна първият учебен ден за най-младите 

ботевци. Водещите дванадесетокласници Калина Стайкова и Алпер Симеонов, 

за които този петнадесети септември е последният първи учебен ден, 

споделиха вълнението си чрез вълнуващите думи, отправени към техните 

следовници. 

Тържеството беше уважено от секретаря на областна администрация и 

председател на училищното настоятелство госпожа Събина Сюлюкчиева, 

която прочете поздравителен адрес от името на областния управител господин 

Даниел Делчев, а секретаря на община Кърджали господин Себахатин Риза 

поднесе поздрави от името на кмета на община Кърджали инж. д-р Хасан 
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Азис. Тържеството беше уважено и от председателя на общинския съвет 

Кърджали. 

Борислав Енчев отправи благопожелания от името на абитуриентите към 

осмокласниците, а от името на младите ботевци вълнуващи думи изрече 

Иванина Сюлюкчиева. Тя получи и символичния подарък на впуска – ключът 

на познанието, който беше връчен от директора на гимназията госпожа 

Павлова. 

За празничното настроение се погрижиха учителя по музика Любен 

Полихронов и талантливите певци на гимназията Мустахфа Идриз, Селин 

Асенова и Петя Илиева,  които изпълниха песни на различни езици. 

Гласът на звънеца и пожеланието „Да ви върви по вода!“ сложи край на 

тържеството в двора на училището и постави новото начало на учебната 2021-

2022 година. 

 

На добър час учители и ученици! 
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22.09.2021г. 

 

113 години от обявяването на Независимостта на България 

 

Ученици, гвардейци и учители от Езиковата гимназия отбелязаха 113 години 

от обявяването на Независимостта на България. 
 

С преклонение към значимата дата в българската история, учители и ученици 

от ЕГ „Христо Ботев“, почетоха един от най-светлите празници в историята на 

третата българска държава – Деня на независимостта. Представители на 

първия ученически гвардейски отряд поднесоха венец пред Паметника на 

българските войни, отдали живота си за освобождението на гр.Кърджали. 

Независимостта на България е провъзгласена на 22 септември 1908 година с 

манифест на княз Фердинанд в църквата „Свети 40 мъченици“, а след това е 

обявена и в крепостта Царевец. С обявяването на независимостта, българската 

държава отхвърля политическата и финансовата си зависимост от Османската 

империя, наложена ѝ от големите европейски държави с Берлинския договор, 

а българският княз приема титлата „цар“. 

В нощта срещу 22 септември 1908 година министър-председателят на 

Княжество България  Александър Малинов посреща княз Фердинанд I на 

яхтата „Хан Крум“ край Русе. Оттам цялото българско правителство и князът 

поемат към Търново. Царският влак, в който пътуват държавниците, прави 

почивка по маршрута си на гара Две могили. Там Малинов написва манифеста 

за независимостта, под който се подписват Фердинанд и министрите. 

Независимостта на Царство България слага венец на делото на строителите на 

съвременна България, които отдават всичките си усилия и целия си живот на 

каузата България да бъде силна и независима държава, а българският народ да 

бъде проспериращ и благоденстващ. След обявяването на Независимостта на 

дневен ред се поставя каузата за националното обединение, която в 

следващите години довежда до включването на България в цели четири войни, 

но идеалът на Независимостта остава винаги жив и съпътства живота на 
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дедите ни. Този идеал е жив и днес. Примерът на предците ни е вдъхновяващ 

и трябва да ни служи като пътеводна светлина. 

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

бе подготвен и изложен в централното училищно фоайе. 

Поклон пред героите, създали и укрепили Независима България! 

Честит празник! 
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23.09.2021г. 

 

Ботевци отбелязват Международния ден на мира  

 

Възпитаниците на Езиковата гимназия търсиха път към разбирателството 

и трайния мир 

Всяка година на 21. септември светът отбелязва Деня на мира, обявен от 

Общото събрание на ООН за ден, посветен на укрепването на идеалите за мир. 

Организацията на обединените нации призовава народите по света да си 

припомнят, че принадлежат към човешкия род и заедно трябва да градят 

бъдещето си. Призивът е отправен към всички хора, а идеята е да се 

прекратят  военните действия, а  този ден да се отбележи чрез осведомяване 

на обществеността по въпроси, свързани с мира. Истинското му значение се 

крие във възможността за участие на хората навсякъде по света в различни 

мероприятия. По този начин те могат да помислят заедно както за значението 

на мира, така и за това с какво могат да допринесат за неговото реализиране и 

опазване. 

Учениците от IX клас на ЕГ „ Христо Ботев“ се присъединиха към призива за 

изграждане на  един мирен, справедлив и устойчив свят. Те се включиха в 

различни инициативи свързани с Международния ден на мира. Трите 

паралелки, изучаващи немски език, заедно със своите класни ръководители, 

проведоха творческо занимание в двора на Гимназията. Основната идея беше 

да се изяснят градивните елементи на мира, но през погледа да учениците. Те 

се разделиха на седем групи, които трябваше да търсят значението на понятия 

като хуманност, безпристрастност, неутралност, независимост, доброворство, 

единство и универсалност. Младите хора направиха своите първи крачки по 

пътя към мира, а съществена помощ им оказа доброволката от Българския 

младежки червен кръст Росица Кючукова от XII клас, която е координатор на 

клуба в Езиковата гимназия. Класните ръководители Катерина Дикмева, 

https://botev-kardzhali.com/%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2%d1%86%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b5/
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Райна Запрянова и Рада Ангелова също участваха активно в задачите на 

своите ученици. При представянето на проектите всяка група използва кратки 

ситуации, чрез които нагледно да изведе значението на отделните понятия. 

Така младите хора показаха по какъв начин разбират уважението към 

човешката личност и идеята за мир. 

Учениците от 9 „А“ клас с класен ръководител Маргарита Стамова отбелязаха 

този ден с няколко инициативи, подготвени от тях самите. Христина 

Койнарчевa изготви и представи презентация с основни акценти, послания и 

мисли за мира, в края на която целият клас изпя песен на Джон Ленън. За 

изпълнението на идеите на Серай Мехмед, Ива Терзиева, Кремена Шикова 

учениците се разделиха на групи. Рисувайки върху картон, част от учениците 

показаха своето послание за мир чрез белия гълъб и сплетените приятелски 

ръце, а останалите ученици представиха своята гледна точка, като допълниха 

с разноцветни бои върху картон изречението „Мирът е като …“ . Накрая 

всички се съгласиха, че мирът е усмивка. 

Посланието на деветокласниците е ясно. Мирът трябва да се празнува, защото 

само по този начин ще се изправим срещу омразата и насилието. Нека 

разпространяваме състрадание, доброта и надежда! 
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26.09.2021 

 

Eзикова гимназия „Христо Ботев” отново отбеляза 

Европейския ден на езиците  
 

 

Всяка година на 26. септември се чества Европейският ден на езиците, който е 

създаден по инициатива на Съвета на Европа през 2001 г. и е подкрепен от 

Европейската комисия.  Събитието има за цел да подчертае значението на 

всички езици и култури, да накара хората да осъзнаят предимствата от 

владеенето им, да насърчи многоезичието и да мотивира европейците да учат 

чужди езици през целия си живот. По този начин се насочва общественото 

внимание към нуждата от изучаване на чужди езици и се популяризира 

културното богатство на Европа. Ежегодно на  тази дата навсякъде в Стария 

континент се организират различни мероприятия, чрез които се насърчава 

междукултурното разбирателство. 

За осмокласниците от Езиковата гимназия денят беше особено вълнуващ, 

защото за първа учебна година те започват да изучават интензивно немски и 

английски език. По този повод техните преподаватели организираха различни 

занимания,  които привлякоха вниманието на учениците. Най-малките 

ботевци четоха думи и текстове на различни европейски езици, рисуваха 

постери и участваха във викторини. С много старание те  изработиха 

флаговете на всички държави членки на ЕС и ги оцветиха с подходящите 

цветове. 

На всеки отделен флаг бе написано „Знанието е дар“ на  съответния 

език.  Изключително интересни и цветни се оказаха  плакатите  с надпис 

„Сбъдни своите мечти“ на 24 европейски езика. Високата си култура 

учениците показаха, като добавиха и гербовете на държавите. 

https://botev-kardzhali.com/e%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%be%d1%82%d0%bd%d0%be/
https://botev-kardzhali.com/e%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%be%d1%82%d0%bd%d0%be/
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В междучасията пък по училищното радио звучаха различни песни на 

английски и немски език, които допринесоха за доброто настроение както на 

учениците, така и на техните учители. Накрая всички осмокласници стигнаха 

до убеждението, че езиковото многообразие е важно средство за постигане на 

разбирателство в отношенията между хората и запазването на културното 

европейско богатство. 

В деня на европейските езици  най-малките ученици от Езиковата гимназия 

научиха, че всеки един език е от изключително значение и че владеенето на 

чужд език е важно средство за комуникация, защото така се да изграждат 

мостове и прескачат бариери. 
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28.09.2021г. 

 

Опитът на педагозите от ЕГ „Христо Ботев“ влиза в 

учебни помагала по немски език  

 

Езиковата гимназия в Кърджали отдавна е доказала, че диктува тенденциите в 

чуждоезиковото обучение в областен и  регионален мащаб. За учениците, 

учителите и ръководството е много важно изучаването на чужди езици да 

бъде съобразено не само със съвременните тенденции на преподаване, но  и да 

се търсят пътища за разширяване възможностите за преподаване по предмети 

на чужд език, изучавани в  училището. 

Традиционно изданията по предмети на  чужд език са с ограничен тираж  в 

България. Учителите, преподаващи предмет на немски език сами търсят 

източници на информация, която да преведат  и адаптират  към 

общообразователната  програма по предмета.  Важно уточнение е, че от броя 

на предметите, преподавани на чужд език в една гимназия, зависи и статутът й 

на „Езикова“. Обезпечаването обаче с учебни помагала  е пречка, която 

ограничава качественото чуждоезиково обучение. 

Макар и подпомагани от предстaвители на Немската служба за педагогически 

обмен и Консултантската служба по немски език в България, за учителите 

остава труден моментът с преподаването на предмет, за който няма одобрен 

единен чуждоезиков модел. В този контекст екип от ЕГ „Христо Ботев“ пое 

отговорността за разрешаването на един мащабен проблем с национален 

обхват – нуждата от единен учебен стандарт  по философия на немски език. В 

него участваха  доказани експерти в своите области – учителят по немски език 

Нигяр Наим и преподавателят по филосфия Марина Димова, а като 

съавтори  бяха поканени и познати имена от  философските среди. 

https://botev-kardzhali.com/%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b7%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/
https://botev-kardzhali.com/%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b7%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/
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Логистичната и  организационна подкрепа на екипа по проекта бе поета 

от  Радка Попгеоргиева – дългогодишен заместник директор в  гимназията. 

Марина Димова е съавтор на учебниците по Гражданско образование за 11 и 

12 клас, училищен координатор на ЮНЕСКО, старши посланик  на 

Европейския  парламент по програмата за „Училище посланик“, част от 

експертния екип на ЕГ „Христо Ботев“ за  „Иновативно училище“, училищен 

ръководител на  международния проект „Jugend debattiert international” за 

дебати на немски език. Нейни ученици са редовни участници на олимпиади по 

фиософия и гражданско образование като достойно представят област 

Кърджали в тези дисциплини на национално ниво. 

Нигяр Наим е дългогодишен учител по немски език в гимназията по програма 

за придобиване на Немска езикова диплома DSD II. Tя  работи  активно в крак 

с предизвикателствата на новото време и прилага иновативни методи в 

учебния процес. С натрупания от нея  опит и способности допринася за 

разширяването и усъвършенстването на знанията на учениците. Носител е на 

награда на Фондация „Кирил и Методий“ за отлични постижения в 

предподавателската дейност, награда  „Неофит Рилски“ и други отличия. Член 

е на управителния съвет на Сдружението на учителите по немски език в 

България и работи за популяризиране на този чужд език сред учениците в 

областта и страната. 

Разработките  на екипа са базирани на мултимедийно учене,  с осъществяване 

на интердисциплинарни  и интерпонятийни връзки за развитие на 

творческото, логическото и асоциативно  мислене и допринасят за 

усъвършенстване на комуникативните  им способности  на немски език. В 

учебните помагала е заложено прилагането на диференциран и индивидуален 

подход в работата, което ще даде възможност на учениците да получат по-
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цялостна подкрепа в подготовката им за придобиване на Немска езикова 

диплома. 

Помагалата са част от водената от МОН политика за осигуряване на 

качествено образование чрез конкретизиране, разширяване и задълбочаване на 

учебното съдържание, както и за затвърждаване и практическо прилагане на 

усвоените компетентности. Новите учебни помагала са разработени по 

Националната програма „Разработване на учебни помагала и на методически 

ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за 

подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници 

и на проекти на учебни комплекти“. 
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04.10.2021г. 

 

Алейна Мехмед от Езикова гимназия „Христо Ботев“ 

спечели златен медал на Държавния шампионат по бокс 

за жени и девойки  

 

Младата надежда на кърджалийския клуб „Арда бокс“ се пребори за златния 

медал на втория кръг на Държавния шампионат, който се проведе в град 

Русе.  Алейна беше високо оценена от съдиите и от цялото ръководство на 

федерацията. Категоричната победа със 7:0 осигури на деветокласничката 

най-високото отличие. Тя убедително върви по стъпките на Ергюнал Сабри, 

двукратен европейски шампион и носител на бронзов медал на последното 

първенство на Стария континент за мъже в Италия, който е бивш възпитаник 

на Гимназията. 

Алейна Мехмед притежава висока мотивация, която ѝ позволява да съчетава 

училищните задължения и спорта. Ученичката успява да се справи успешно с 

трудната и много натоварена година в 8 клас, но и да се подготви за участието 

си в Държавния шампионат. Това не би било възможно без подкрепата на 

нейното семейството. Родителите на Алейна, които в началото не са били 

съгласни с избора ѝ на спорт, все пак са позволили дъщеря им да се запише 

в  „Арда бокс“. Така тя цяла година тренира при Стоян Узунов и резултатите 

не закъсняват. Нейният път едва сега започва, но тя е уверена, че с много 

желание ще се справи с всяко ново предизви 

 

 

https://botev-kardzhali.com/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%85%d0%bc%d0%b5%d0%b4-%d0%be%d1%82-%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/
https://botev-kardzhali.com/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%85%d0%bc%d0%b5%d0%b4-%d0%be%d1%82-%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/
https://botev-kardzhali.com/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%85%d0%bc%d0%b5%d0%b4-%d0%be%d1%82-%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/
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06.10.2021г. 

 

Ден на Германското единство в Езиковата гимназия  

 

Когато учиш чужд език неминуемо получавам много нови и интересни знания 

за страните, където този език се говори. В това се убедиха днес учениците от 

ЕГ „Христо Ботев“, които тази учебна година започнаха да учат немски 

език.  С необичаен и интересен урок по немско странознание 

осмокласниците  отбелязаха националния празник на Германия – 3 октомври – 

Деня на Германското единство. На тази дата през 1990 година по волята на 

германския народ и със съгласието на страните победителки във Втората 

световна война е провъзгласена Обединена Германия. 

След няколкодневна трескава подготовка учениците представиха пред 

публика чрез кратки текстове  16те провинции на Федерална Република 

Германия, като споменаха интересни факти за всяка от тях. Презентираха 

старателно подготвени постери по темата и припомниха важни събития от 

немската история. С ентусиазъм и вдъхновение изиграха специално създадена 

за целта сценка, представяща  падането на Берлинската стена и отбелязването 

на  националния празник. 

За финал учителите бяха подготвили за всички участници забавна викторина с 

въпроси, свързани с любопитни факти от немските традиции. 

Така забавлявайки се всички съпреживяха едно интересно и забавно 

„пътешествие“, което засили интереса и любопитството им към изучавания от 

тях език и ги мотивира да трупат нови знания, свързани с немската култура и 

история. 

 

https://botev-kardzhali.com/%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b2-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0/
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12.10.2021г. 

Кърджали и неговите творци 

Ученичките от кърджалийската ЕГ „Христо Ботев“ Ниляй Шериф и Кристина 

Величкова получиха награди /грамоти и парични поощрения/ от Първия 

литературен конкурс за творчество на деца и юноши от Източните Родопи, 

организиран от Гражданско сдружение „Родопско утро“. Творбите им бяха 

публикувани в четвъртия брой на списание „Южно утро“, дело на 

сдружението. Тяхната радост споделиха и преподавателките им по литература 

Надя Карагьозова и Нели Яръмбойкова. Кристина възпява в стих любовта – 

причината за всички неща, даваща крила, светлина, топлота, живост и 

показваща правилния път, а Ниляй жарко словослови Родината, която за нея е 

доверие, доброта, надежда, принадлежност, съединяваща хората с пламъчето 

на родолюбието.  

Да им са честити наградите и да продължават да търсят себе си чрез 

творчество! 
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27.10.2021г. 

Live stream в Езиковата гимназия по повод деня на ООН 

В ЕГ „Христо Ботев“ отбелязаха 76-годишнина от създаването на ООН.    Това 

е най-голямата универсална международна организация, създадена през 1945 

г. от 51 страни с цел поддържане и укрепване на международния мир, 

сигурността, развитието на сътрудничеството между държавите. 

В час по Гражданско образование учениците от единaдесети клас имаха 

възможност да участват във видео разговор с Валентина Георгиева, която 

работи в Дипломатическия институт към министерството на външните работи. 

Тя също така е възпитаник на ЕГ „Христо Ботев“  и завършва с отличие през 

2016 г. паралелка с  английски и немски език. Бакалавър е по Международни 

отношения от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Следва 

магистратура във Военната академия „Георги С. Раковски“. През 2017 г. е 

младежки делегат на СУ „Св. Климент Охридски“ в Шанхайския университет 

„Джао Тонг“, Китай. От 2018 г. е член на Екип „Европа“ към 

Представителството на Европейската комисия в България. От 2020 г. 

Валентина Георгиева работи в Дипломатическия институт. 

Тя разказа интересни исторически факти за създаването на ООН, за 

структурата, целите и принципите на организацията като акцентира 

върху  функцията ѝ в кризисните райони и дейността ѝ за поддържане на мир 

и разбирателство между народите. Сподели пред младежите по какъв начин те 

могат да станат бъдещите делегати, които да бъдат гласа на младите и да 

представят страната ни в Ню Йорк, където  е и главната квартира на ООН. 

Учениците от 11Б клас се включиха с ентусиазъм в дискусията. За тях такива 

срещи са особено интересни, защото по този начин виждат, че  когато човек е 

упорит и целеустремен, успява. Затова една от инициативите за 100 – 
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годишнината на Гимназията е именно представянето на успешно 

реализирани  бивши възпитаници. Това мотивира учениците да вярват в себе 

си и да разчитат на собствените си сили. 
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27.10.2021 

Първо предаване на Радио „Гласът на Ботевци“ 

 За всички ни е ясно- живеем в трудни времена. Всичко започна преди почти 

две години. Тогава за пръв път чухме за кризата наречена КОВИД. Гледахме 

на нея като сериозна, но временна ситуация, която няма да продължи дълго и 

все някога ще отмине. И е така! Със съвместни усилия, отговорност и надежда 

скоро отново ще можем да се прегърнем. “ 

С тези думи започна излъчването на рубриката в училищното радио. 

Предаването беше подготвено в партньорство с Ученическия съвет на 

гимназията. Водещите Марияна Лозева и Десислава Ликова представиха на 

своите съученици заповедите на здравния и образователния министър. 

Гимназистите се запознаха и с наредбата относно спазването 

на  противоепидемичните мерки на територията на училището. 

Председателят на Ученическия съвет- Десислава Ликова заедно със своя екип 

създаде платформа, чрез която учениците и учителите можеха в реално време 

да задават въпроси. Предаването продължи с думите: 

„Българите имаме една прекрасна поговорка „Трябва да направя крачка назад, 

само за да се засиля повече“. Ние направихме крачка назад, времето за 

няколко месеца спря и трябваше физически да се отдалечим един от друг, но 

колкото повече се отдалечавахме физически, толкова по-близки си 

ставахме. Научихме се да ценим времето с близките си, да тренираме вкъщи, 

да работим от вкъщи и най-важното – научихме се да не губим надежда. 

Намерихме нови начини да учим, да работим и да живеем пълноценно. Не 

знаем още колко ще продължи тази криза, но за да продължим да живеем в 

новото нормално трябва да бъдем отговорни един към друг и да спазваме 

въведените от компетентните органи мерки. Всички знаем колко трудно е 



25 

 

онлайн обучението и колко усилия положихме заедно със своите учители, за 

изключително кратко време да се мобилизираме и да покажем, че въпреки 

трудностите ние можем да се справим. Сега все още имаме възможността да 

бъдем присъствено в училище и всички заедно, учители и ученици, да се 

постараем да завършим тази учебна година, както я започнахме – очи в очи.“ 

На финал от името на всички свои съученици и учители, водещите и техният 

ръководител Христо Момчев изразиха своята благодарност към всички, които 

се намират на първа линия в борбата с корона вируса и с признателност се 

обърнаха към тях с думите: „Вие сте нашите герои!“ 
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02.11.2021 

Две възпитанички на ЕГ „Христо Ботев“ отличени 

за журналистически талант 

Дванайсетокласничките Ива Стоичкова и Есра Юсеин се нареждат в челната 

тройка сред най-добрите млади журналисти в страната. Това стана ясно от 

приключилия преди дни ХІV Национален ученически конкурс за литературно 

творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2021. С участието 

си в този престижен форум младите журналисти от Езиковата гимназия 

поставят добра традиция. 

В миналогодишната надпревара тяхната съученичка Мария Тонева взе 

наградата за най-добра поетеса. В тазгодишното издание на конкурса се 

съревноваваха над 85 млади творци от цялата страна. В раздел журналистика с 

есе Ива Стоичкова спечели 2-ро място, а Есра Юсеин се класира на 3-то 

място. Това е още един повод за радост и за госпожа Надежда Карагьозова, с 

която момичетата работят в клуб „Публична реч“. 

Конкурсът за литературно творчество и журналистка ,,Стоян Михайловски“ е 

вписан в националния календар на Министерството на културата, в културния 

календар на община Русе и се провежда с подкрепата на Регионалното 

управление на образованието-Русе и фонданция ,,Русе-град на свободния 

дух“. 

          Поздравяваме отличените гимназистки и им пожелаваме бъдещи успехи. 
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08.11.2021 

Деветокласниците от Езиковата гимназия активно се включиха в 

кампанията „Купи една книга. Дари я на своето училище!“  

 

По случай Деня на народните будители – 1 ноември, стартира  инициативата 

„Купи една книга“, която цели да подпомогне съхраняването на  книгата като 

ценност и да гарантира нейното бъдеще. С призива „Бъди съвременен 

будител“ кампанията за насърчаване на четенето и любовта към 

книгите „Купи една книга. Дари я на своето училище!“ приканва учениците да 

дарят на училищната библиотека нова любима книга. 

Това провокира учениците от девети клас на Езиковата гимназия да се 

включат в инициативата, като подберат своите любими заглавия. По този 

начин те предоставят на своите съученици възможността да се докоснат до 

произведения, които са интересни и актуални за младежите. 

Ocвен обновяване на фонда на училищната библиотека, деветокласниците се 

надяват да предизвикат  желание за четене в своите съученици. Всеки клас от 

випуска заедно реши какви произведения да подбере, за да се включи в 

кампанията. Любими заглавия се оказаха „Под игото“ от Иван Вазов, 

поредицата „Пърси Джаксън и боговете на Олимп“ от Рик Риърдън, романът 

на Елиф Шафак „Любов“, американската класика „Малки жени“ от Луиза Мей 

Олкът, романът „Кралица в сянка“, който представя блясъка по времето на 

Наполеон и едноименният роман на Уолтър Тевис от 1983 г. „Дамски гамбит“. 

Интересно за учениците е и предаването на българската история през очите на 

немския журналист Рихард Фон Мах, който в книгата си „Из българските 

бурни времена. Спомени от 1879 – 1918“ представя времето на Третата 

българска държава. Учениците избраха и един практически наръчник за 

https://botev-kardzhali.com/%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0/
https://botev-kardzhali.com/%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0/
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тренировки по обич към себе си, а именно „Избрано от Луиз Хей: Аз обичам 

себе си“ от Дейвид Р. Хамилтън. 

Деветокласниците поднесоха избраните книги на Даниела Павлова, директор 

на Гимназията. Тя с голяма радост посрещна учениците и остана приятно 

изненадана от желанието, с което те се включиха в кампанията. Госпожа 

Павлова изрази своята благодарност към младите хора и ги изпрати с думите: 

„Продължавайте да четете, защото книгата дава крила и разкрива нови 

хоризонти!“. 
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16.11.2021 

 

Млади историци от ЕГ „Христо Ботев“ – отличени на Националния 

конкурс, посветен на 36-тия поход „По стъпките на четата на Таньо 

войвода” 

Инициативата през настоящата година е на КПД „Родно Лудогорие“, гр. 

София, и клуб „Родолюбие“ при ОУ ”Св. Климент Охридски“, гр. Попово, с 

подкрепата на Министерство на образованието и науката (МОН) и РУО на 

МОН в страната. Сред многобройните участници, разпределени в три 

категории и две възрастови групи, възпитаниците на ЕГ „Христо Ботев“ се 

представиха достойно и спечелиха призови места  в две от категориите – за 

есе и за  мултимедийна презентация. 

На първо място за есе бе класирана Ива Стоичкова, ученичка в дванайсети 

клас. Нейното оригинално творческо виждане и нестандартен поглед върху 

Априлското въстание 1876 г. и значението му за последвалата Руско-турска 

освободителна война 1877-1878 г. впечатли журито и тя заслужено спечели 

призовото място. 

Признание получи и друг млад историк от ЕГ „Христо Ботев“ Ясемин Садък, 

ученичка от 11. клас. Тя бе класирана на второ място за мултимедийна 

презентация. Успехът на момичетата се дължи на любовта към историческата 

наука и помощта на учителката по история и цивилизации Диана Георгиева. 

Целите на конкурса са да се създадат условия за формиране на ценностни 

ориентации и качества, свързани с чувството на национална идентичност и 

любов към Родината и уважението към другия, както и да се създадат условия 

за развитие на потребности, интереси и нагласи за учене и 

самоусъвършенстване при изразяване и отстояване на активна жизнена и 

гражданска позиция. 

https://botev-kardzhali.com/%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%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-%d0%be%d1%82%d0%bb/
https://botev-kardzhali.com/%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%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-%d0%be%d1%82%d0%bb/
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20.11.2021 

 

На експедиция до Египет, Древна Елада и Рим  

Единайсетокласници от ЕГ „Христо Ботев“ посетиха древни страни и 

представиха културното им многообразие  в един по-различен урок по 

история 

„Държави, общества и култури през Античността“ — това е темата на 

обобщителния урок в профил история ХІ клас, който се проведе на 18.11.2021 

г. в ЕГ „Христо Ботев“ – Кърджали. Интерактивният час комбинира знания от 

няколко области: държави, култура, обществено развитие и всекидневен 

живот. 

Единадесетокластниците, с преподавател г-жа Диана Георгиева, отведоха 

гостите и съучениците си в епохата на древните цивилизации, като по 

различен начин представиха културата и духовността на човечеството през 

Античността. Предварително поставени задачи, подбор на интересна 

информация по темата и работа на проектен принцип, въведоха 

присъстващите в пътешествието из Древен Египет, Древна Тракия, Елада и 

Древен Рим. Целта бе да дадат възможност на съучениците си да се потопят в 

атмосферата на древните цивилизации. 

Презентации, постановки, видеоклип, специално изготвени информационни 

брошури, притчи и макети, както и разказаха подробно за интересния античен 

живот. Част от учениците се превъплътиха в ролите на различни обществени 

групи и с помощта на театралното изкуство направиха своето представяне по-

интерактивно. 

В урока беше включена и задача, в която чрез снимков материал учениците 

трябваше да разпознаят цивилизацията и да я представят с кратък текст. 

https://botev-kardzhali.com/%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%be-%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b8/


31 

 

Накрая всяка група завърши своето представяне с послание. Чрез своите 

дейности по емоционален начин те показаха компетентности и умения за 

прилагане на специфични техники на историческото познание, като акцентът 

е поставен върху уменията за развиване на критическо мислене и 

самостоятелно  обработване на информация, за осъзнато възприемане на 

културното разнообразие като ценност, за изява на отношение на 

толерантност и подкрепата на другия. 

„Провеждането на подобни уроци мотивира учениците към оригинално 

творчество и креативно мислене, а това, от своя страна,  води до развиване на 

навици за общуване и диалог, работа в екип, мотивиране на децата 

за  активното им участие в учебния процес.“ С тези думи Директорът на ЕГ 

„Христо Ботев“ госпожа Павлова поздрави учениците за различното и 

изчерпателно представяне на темата на урока, и им пожела да бъдат все така 

ентусиазирани и да постигат нови творчески успехи. 

Ето така завърши всичко – с много усмивки, задоволство от добре свършената 

работа, нови знания и желание за още много такива срещи. 
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20.11.2021 

 

Ботевци казаха „Не!“ на насилието  

 

С радиопредаване ботевци отбелязаха  19. ноември – Световния  ден за борба 

с насилието над децата 

Живеем в глобален свят. В свят, все по-свързан с технологиите, които станаха 

част от нашето ежедневие. Часовете пред компютъра и в интернет мрежата са 

полезни и приятни за всички нас, но също така крият и рискове, които е важно 

всеки да познава, за да се предпази от тях. 

Това беше темата на второто предаване младите журналисти, работещи в 

училищното радио на Езиковата гимназия „Христо Ботев“. То бе посветено на 

една много сериозна и значителна тема, а именно – насилието над деца кибер 

пространството. Инициативата бе осъществена от Ученическия съвет, а в 

подготвката на сценария и информационните материали се включиха 

училищният психолог Мюжгян Фейзи и ръководителят на клуб „Гласът на 

ботевци“ Христо Момчев. Водещи на предаването бяха Весела Добрикова и 

Мария Дерменджиева, ученички от десети клас. 

Водещите на радиопредаването представиха рисковете и заплахите за децата и 

младите хора в интернет. Изясниха какво представлява кибернасилието, което 

може да доведе до дълбоки последици върху психическото състояние на 

детето или младежа. Младите журналисти разсясниха какво представлява 

кибертормозът. Той е съвкупно понятие за действия, които могат да навредят 

на даден индивид в интернет и включват заплахи, злоупотреби, следене или 

друго агресивно поведение, което е продължително във времето. 

Кибертормозът може да включва обидни реплики, използване на чужди 

профили, публикуване на снимки в интернет без разрешението на 

https://botev-kardzhali.com/%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2%d1%86%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be/
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притежателя им, споделяне на видеоклипове, които могат по някакъв начин да 

накърнят достойнството и доброто име. Весела и Мария запознаха учениците 

как да се предпазват от насилието в социалните мрежи и как да процедират, 

ако станат жертва на кибернасилие. 

Водещите на предаването призоваха всички да спазват правилата за етично 

поведение в онлайн пространството, защото: „Да бъдем онлайн е нещо съвсем 

реално и много публично, въпреки че невинаги ни се струва така.“ 

Уважавайте себе си и другите! Знайте правата си (Конвенция за правата на 

детето)! Бъдете информирани! Бъдетете бдителни! Бъдетете отговорни към 

себе и околните! Поставете нещата под контрол! Не толерирайте насилието и 

кибернасилието над деца! 
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22.11.2021 

 

Езиковата гимназия отбеляза Световния ден за възпоменание на 

жертвите от пътнотранспортни произшествия  

И през 2021 година  Езикова гимназия „Христо Ботев“ в град Кърджали 

отдаде почит на пострадалите при пътнотранспортни злополуки и техните 

семейства и призова всички да спазват правилата за безопасно движение по 

пътищата 

Всяка година в третата неделя на месец ноември се отбелязва Световният ден 

за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Началото 

на инициативата по света е поставено през 1995 г. от Европейската федерация 

на жертвите от ПТП, като през първите години се отбелязва само на Стария 

континент. Много бързо добива глобална популярност и през 2005 г. е обявен 

с резолюция на ООН за Световен ден за възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортни произшествия. Целта е да напомни за всички загинали при 

ПТП, да им отдаде почит, но и да достигне до съзнанието на участниците в 

движението, за да помислят както за собствената си отговорност, така и за 

последствията от неразумното шофиране. 

И тази година мотото на ициативата бе „Помним! Подкрепяме! Действаме!“ – 

„Помним“ (тези, които са загинали), „Подкрепяме“ (тези, които са 

пострадали), „Действаме“ (за по-добра реакция по пътищата). 

Инициативата в елитното училище бе организирана от Комисията по 

безопасност на движението по пътищата, училищния психолог и Ученическия 

съвет. В Гимназията се изготви специален кът с табло, което 

включваше  послания за спазване на правилата за безопасно движение по 

пътищата: „Лесно е да спасиш живот, просто спазвай правилата!“, „Гледай 

пътя, не телефона!“, „Намали скоростта, спаси живот“, „Безопасността 

https://botev-kardzhali.com/%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd/
https://botev-kardzhali.com/%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd/
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на пътя е споделена отговорност“. Таблото включваше още изобразени 

основните пътни знаци  като предупредителни пътни знаци за опасност, знаци 

за предимство, забранителни знаци.  Интерес в къта предизвикаха и 

информацията за първите правила за движение на моторни превозни средства 

и любопитните факти за движението по пътищата в различните страни по 

света. 

Ученическият съвет  запозна възпитаниците на Езиковата гимназия с 

тематични видеоклипове относно правилата за безопасно движение по 

пътищата и призова всички за отговорно поведение на пътя. Младите 

гимназисти разпространиха брошури с важна информация за пътна 

безопасност – правила за безопасно движение по пътищата, правила за 

шофьори, пешеходци, велосипедисти и други участници. 

Безопасността на движението по пътищата е споделена отговорност. Нека 

обединим усилия в името на живота и всеки от нас да даде своя принос! 
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01.12.2021 

 

Езиковата гимназия каза „Стоп“ на СПИН  

 

Датата е обявена за Световен ден за борба със СПИН – Синдром на 

придобитата имунна недостатъчност. Определена е през 1988 година по 

инициатива на Световната здравна организация с цел да насочи общественото 

внимание към проблемите на ХИВ/СПИН и да подчертае необходимостта от 

подкрепа и разбиране за хората, живеещи с това заболяване. Тази година, 

обявеното мото от Обединената програма на ООН за СПИН (UNAIDS), е „Да 

премахнем неравенствата. Да спрем СПИН. Да победим пандемиите“. 

Международният символ на този ден  е червената панделка. Тя символизира 

съпричастността към болните от СПИН по света и обединява усилията на 

хората в общата борба срещу болестта. Червеният цвят на панделката 

едновременно символизира любовта, кръвта, яростта, също така е 

предупреждение да не се подхожда лекомислено и да не се пренебрегва един 

от най-големите проблеми на нашето съвремие. 

Представители от Ученическия съвет в Езикова гимназия „Христо Ботев“ 

изработиха червени панделки и ги раздадоха на всички ученици и учители в 

училището. Всеки получи и от специално подготвените здравнообразователни 

брошури, които бяха част от АНТИСПИН кампанията. Основната задача на 

това събитие е да бъдат запознати учениците в гимназията с превенцията и 

контрола на ХИВ/СПИН. Членовете на Ученическия съвет отправиха призив 

към всички в училище на първи декември да носят червени дрехи и аксесоари 

в знак на съпричастност към болните и към загубилите битката от коварното 

заболяване. 

 

https://botev-kardzhali.com/%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bf/
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Във фоайето на Гимназията активистите от Ученическия съвет, които са и 

доброволци в БМЧК – Кърджали, подготвиха специален информационен кът с 

плакати, брошури и информация за ХИВ – вируса, превенция и лечение на 

заболяването. Младежите, обучаващи се в Езиковата гимназия, бяха запознати 

както с историята на заболяването и същността му, така и с начините за 

откриване и контрол на болестта. 

Посланията, които отправи Ученическият съвет, бяха: „Живеем един живот – 

нека бъдем разумни, отговорни и внимателни! Няма рискови групи – има 

рисково поведение! Обичайте се безопасно!“ 
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09.12.2021г. 

Феерия от звук и светлина  

Езиковата гимназия „Христо Ботев“ грейна в коледна премяна 

Всеки, който влиза в областния град се наслаждава на новата украса, която 

грейна в навечерието на Коледните и Новогодишни празници и осветява 

сградата на ЕГ „Христо Ботев и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. По 

инициатива на директора на Гимназията и Ученическия съвет беше украсена 

шестметровата елха, която е в двора на училището и се намира до паметника 

на Христо Ботев. Ученици украсиха фоайетата и класните стаи. Те се 

погрижиха всяко кътче в училището да носи празнично настроение и да се 

усеща духът на Коледа. Кулминацията на предколедната треска бе в 

навечерието на студентския празник – 8. декември. В двора на гимназията се 

събраха юбилейният випуск абитуриенти и ученици от 11. клас на 

тържествена церемония по запалването на светлините на Коледната елха. 

Началото бе поставено от председателя на ученическия съвет Десислава 

Ликова, която прикани всички присъстващи да включат мобилните си 

телефони и да предават на живо церемонията в социалните мрежи. По този 

начин ще направят съпричастни всички бивши и настоящи ботевци, 

независимо в коя точка на света се намират. Тя поздрави своите съученици с 

настъпващите празници и пожела здраве и успехи през идната 2022 година. 

Директорът на Езиковата гимназия госпожа Даниела Павлова се обърна към 

присъстващите гимназисти и всички учители с пожелания да има светлина в 

очите и топлина в душите. Да е мирна и щастлива Новата 2022 година и да се 

радваме на здраве и успехи. 

Настроение сред присъстващите създадоха и Коледните песни в изпълнение 

на младите музикални таланти на училището. Дванайсетокласниците не се 

https://botev-kardzhali.com/%d1%84%d0%b5%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-%d0%b7%d0%b2%d1%83%d0%ba-%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0/
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сдържаха и преброиха от едно до дванайсет, а директорът на Гимназията ги 

призова да направят обратно броене и всички избухнаха в аплодисменти при 

грейването на светлините. Пъстрата картина се допълни и от пищна заря, 

която озари небето над училището. И за да е пълна феерията от слово, музика 

и светлина тържеството приключи с българско право хоро, на което се 

заловиха всички присъстващи. 

Да посрещнем Коледа и Новата 2022 година с надежда и с пожелания да е 

здрава и успешна! 
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09.12.2021 

Осмокласници от ЕГ „ Христо Ботев“ пресъздадоха немския празник 

посветен на свети Николай 

Всяка година на 6. декември отбелязваме Никулден. Денят е посветен на свети 

Николай Мирликийски. Легендите казват, че в бялата му брада се крие зимата. 

Докато ходи, от брадата му падат снежинки, затова около 6. декември вали 

първият сняг. В Германия този ден също е специален. Там празникът се 

нарича Николаус (der Nikolaustag). Той е един от най-почитаните светци в 

християнството и до днес. Смята се за покровител на децата, моряците, 

търговците и рибарите. Според легендите епископът на Мира винаги 

милостиво и щедро е раздавал дарове на бедните. Това го прави най-важният 

пратеник в навечерието на Коледа. На някои места децата все още оставят 

обувките си до прозореца или вратата през нощта на 5. декември. Те се 

събуждат на следващия ден (6. декември), за да открият малки подаръци и 

лакомства оставени от свети Николай. 

Специалната дата отбелязаха и осмокласниците от немските паралелки на 

Езикова гимназия „Христо Ботев“.  Те сътвориха истински празник на третия 

етаж на училището. Специален гост на събитието беше господин Бернд 

Щендер, консултант по немски език за Южна България.  

Тържеството на най-малките ботевци уважи и училищното ръководство. По 

този начин всички се докоснаха до един интересен обичай, който е характерен 

за немскоговорящите страни. 

Директорът на Гимназията, госпожа Даниела Павлова, поздрави 

осмокласниците и техните класни ръководители за чудесната инициатива. 

Учениците посрещнаха Св. Никола с традиционни за Коледа стихове и песни 

на немски. По този начин те показаха своя напредък в изучаването на чуждия 
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език, с което впечатлиха гостите. С много ентусиазъм децата разказаха за 

различните традиции при отбелязването на празника в някои европейски 

страни. В тази връзка специална изненада за присъстващите беше топлото 

какао, което внесе празнично настроение. Накрая всички посрещнаха и самия 

Николаус. Той раздаде подаръци и лакомства за отличното представяне на 

гимназистите. 
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10.12.2021г. 

Отличиха най-добрите учители, директори и училища в страната 

На специална церемония в Старосел връчиха Годишните награди за 

образование в България 

Главният учител по немски и френски език Нигяр Наим, със стаж над 20 

години в езиковата гимназия „Христо Ботев“, гр. Кърджали стана „Учител на 

годината“ за 2021 г. Отличието бе връчено на тържествена церемония на 

Годишните награди за образование на Асоциацията на Кеймбридж училищата 

в България за 2021 г. в Старосел. 

Второ място в категорията заслужи Мирела Петкова, старши учител по 

география и икономика и икономически дисциплини в 19. СУ „Елин Пелин“, 

гр. София, а трето място зае главният учител по история и цивилизации във 2. 

СУ „Акад. Емилиян Станев“, гр. София – Николай Данев. 

За “Директор на годината” бе избрана Искра Иванова, директор на едно от 

най-желаните училища в региона на гр. Русе – СУ с преподаване на немски 

език „Фридрих Шилер“. Под нейно ръководство училището печели и 

реализира редица проекти повишаващи квалификацията на преподавателите и 

модернизиращи методите на обучение. Второ и трето място заеха съответно 

Елена Налбантова, директор на 81. СУ „Виктор Юго“, гр. София и Лилия 

Стоянова, директор на 7. СУ „Кузман Шапкарев“, гр. Благоевград. 

Отличието “Училище на годината” получи учебното заведение с над 100-

годишна история ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев. На второ място се 

класира 138. СУ за западни и източни езици „Проф. Васил Златарски“, гр. 

София, а трето място зае 105. СУ „Атанас Далчев“, гр. София. 
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Специалната награда за училището с най-добро представяне на престижното 

световно състезание по английски език Kangaroo Global Linguistics получи 2. 

СУ „Проф. Никола Маринов“, гр. Търговище, а наградата за изключителни 

постижения в образованието бе връчена на СМГ „Паисий Хилендарски“, гр. 

София. 

Постъпилите кандидатури бяха оценени от независимо жури, съставено от 

четири утвърдени личности в областта на образованието, комуникацията и 

социалното въздействие. Това са талантливият журналист и продуцент Георги 

Тошев, директорът на 51. СУ „Елисавета Багряна“ в София – Асен 

Александров, експертът Наталия Митева, мениджър „Образование и социални 

въздействие“ в Телелинк Бизнес Сървисис, и преподавателят по 

информационни технологии в столичното 1. СУ „Пенчо П. Славейков“, с над 

20 години опит в професията – Искра Георгиева. 

Всички номинирани в трите категории получиха специални грамоти, а 

церемонията бе придружена от празнична програма и добро настроение. 
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18.12.2021 

21 звезди говорят на английски и френски език 

Английските и френските езикови дипломи на Кеймбридж и DELF/DALF-B2 

са признание за учителите и възпитаниците на ЕГ „Христо Ботев” – град 

Кърджали 

В навечерието на новогодишните празници се състоя поредната официална 

церемония по връчването на Кеймбридж  и DELF езикови сертификати на 

учениците от Езиковата гимназия „Христо Ботев”- град Кърджали в 

присъствието на техните родители. Сред гостите бяха г-жа Йоана Ташева – 

Старши експерт по чужди езици в РУО – Кърджали и Нейтан Шиъран – 

учител-асистент по английски език от САЩ. 

Госпожа Даниела Павлова, директор на Езиковата гимназия, поздрави 

знаещите и можещи ботевци, които за пореден път доказват, че с труд и 

постоянство се постигат високи резултати в чуждоезиковото обучение. Тя 

припомни на присъстващите историята за създаването на изпитния център по 

английски език в ЕГ „Христо Ботев” и направи равносметка за постигнатото 

до момента. Над 300 ученици през годините успяват успешно да се справят с 

изпитите на Кембридж и DELF. Дипломите за владеене на чужди езици 

отварят врати, градят мостове, прекрачват граници и правят нашите младежи 

и девойки успешни хора както в страната, така и в чужбина. 

Адмирации за високия професионализъм на учителите по английски и 

френски език, които през годините доказват, че са най-добрите специалисти в 

чуждоезиковото образование в област Кърджали. 

 Тази година 20 от явилите се на изпити получиха Кембридж сертификат за 

нива В2, С1 и C2 по английски език, а една ученичка, която изучава френски 

език се сдоби със своя DELF сертификат за ниво В1. 



45 

 

21.12.2021 

 

Златен медал в Националния литературен конкурс „Рождество на 

Спасителя“ за ученик от ЕГ „Христо Ботев“, гр.Кърджали  

 

За осма поредна година Литературният клуб „Добродетели“ на Езиковата 

гимназия с ръководител Емилия Владева, учител по български език и 

литература, е отличен с най-високата награда в Националния литературен 

конкурс „Рождество на Спасителя“. 

Първото място е за Мирослав Асенов от 10 клас, а неговата 

съученичка Виктория Димитрова е с поощрителна награда. Те се 

състезаваха в раздел „Проза“ и достойно продължиха традицията на своите 

предшественици. За достойното си представяне Мирослав бе отличен с 

диплом и със златен медал. 

Конкурсът е ежегоден и негови организатори са МОН, община Бургас и 

домакините от Центъра за личностно развитие в Бургас. Участие взеха 

талантливи деца от цялата страна. Компетентно жури излъчи най-добрите в 

литературната надпревара като оценяваше оригиналност и иновативност на 

творбите, сила на внушенията и посланията, висока езикова култура. Целта на 

конкурса е да поощрява интереса на учениците към литературата и 

православието, както и да стимулира творческите умения на младите хора в 

областта на изкуството. 

Поздравления още веднъж за успеха на Мирослав и Виктория с пожелание 

за  светъл творчески път към добротворството! 

 

 

 

https://botev-kardzhali.com/%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80/
https://botev-kardzhali.com/%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80/
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22.12.2021г. 

 

Предколедно 

 

Дали избърсахме сълзите на приятел?! 

На просяк дадохме ли лев? 

Поплакахме ли с някой в тишината? 

Подадохме ли рамо на човек? 

А старата година си отива 

със всичките ни грешки и мечти... 

Усмихнахме ли се и  

бяхме ли щастливи? 

Дали обичахме 

и бяхме ли добри? 

 

За новата година 

какво да пожелаем? 

Не искам много!  

Само топлина! 

Искрица обич! 

Малко нежност! 

А другото... е суета! 

 

Коледен концерт – 2021 

 

Традициите са/ не са това, което бяха 

 

Страхотната идея с над петнадесетгодишна история да се провеждат Коледни 

благотворителни концерти, организирани от ЕГ „Христо Ботев“, се очаква 

ежегодно от гражданите и гостите на областния град. Това е едно прекрасно 

начинание, което се превърна в едно цяло с общонационалната идея на 

президентството на Република България, която е под наслов „Да подарим 
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надежда за Коледа“ и всяка година ботевци събират средства, с които помагат 

на хора, нуждаещи се от скъпоструващо лечение. Концертите са 

предшествани от Коледни благотварителни базари, в които се включват 

всички класове и родители, които с домашно приготвената храна застават 

редом до учениците и заявяват своята съпричастност къмблаготворителната 

кауза. 

 След едногодишна пауза, наложена от усложнената епидемична обстановка 

от КОВИД -19, ботевци решиха, че трябва да намерят начин да зарадват 

своята вярна публика.  

При спазване на противоепидемичните мерки, по идея на ръководството на 

гимназията и учителите по български език и литература, започна предколедна 

трескава подготовка за поредния концерт. Актьори, певци и танцьори от ЕГ 

„Христо Ботев“ репетират усилено, за да покажат, че традициите трябва да се 

спазват, независимо от наложените ограничителни мерки. Сценарист е Нели 

Яръмбойкова, старши учител по български език и литература. Режисьор на 

Коледния спектакъл е актьорът Атанас Атанасов. В екипа, реализирал 

коледната магия, усърдно работиха учителите по български език и литература 

Надежда Карагьозова, Маргарита Маргаритова и Емилия Владева, а за 

танците се погрижи хореографът Гинка Кирчева. Участие взеха и фанфарната 

музика на гимназията и гвардейците, подпомагани от ръководителя на 

фанфарния оркестър Мария Митрева и ръководителите на гвардейския отряд 

Димитър и Елена Кондикови.  

И така неусетно наближи денят на концерта. Традицията е спазена, но е 

пречупена по нестандартен начин. Достигнатата договорка между ТМЦ 

„Димитър Димов“ и директора на ЕГ „Христо Ботев“ госпожа Даниела 

Павлова е спектакълът да се играе на сцената, но в залата да няма публика. 

Тъжна победа... Концет ще има, но без аплодисменти на живо. Какво да се 

прави? В такава обстновка човек избира по-малкото зло.  
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Балканска кръчма... Красиви жени и буйни мъже спорят коя от балканските 

нации е най-древна, най-могъща, най-образована, най-културна и...  

Споровете се превръщат във веселба, в търсене на общото сред пъстрата 

палитра от балкански недоразумения, предразсъдъци и множество ситуации, 

предизвикващи смях през сълзи... Накрая всички се обединяват около Коледа,  

за да я има светлината на добротворството! 

Спектакълът е записан на видео и е излъчен в социалните мрежи и в сайта на 

езиковата гимназия. Така зрителите имаха възможността да се докоснат 

отново до Коледната магия , сътворена от талантливите ученици и учители на 

ЕГ „Христо Ботев“ – Кърджали. 
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24.12.2021 

 

Предпразнично радиопредаване на участниците от клуб “Публична реч” 

към ЕГ “Христо Ботев” 

С предпразнично радиопредаване участниците от клуб “Публична реч” и 

редакционната колегия на вестник „Будилник“към ЕГ “Христо Ботев” в 

Кърджали представиха пъстрата върволица от успехи през изминалата 2021 

година 

Да се чуем не само по служба, но и по дружба. Така най-вярно могат да се 

определят отношенията между екипа на Общинско радио Кърджали с главния 

редактор Мария Каменова, журналиста Павел Тенчев, тон оператора Илия 

Илиев и ръководителя на клуба Надежда Карагьозова – главен учител по 

български език и литература в ЕГ „Христо Ботев“ – Кърджали. 

Дългогодишното партньорство между двете институции започва преди 

петнадесет години с ученици, които имат интерес към журналистиката и 

словото. Така се сформира клуб „Публична реч“, в който десетки ученици 

работят, творят и печелят национални награди от литературни и 

журналистически конкурси. За дейността на клуба може да се говори много, 

но най-важната задача пред младите журналисти е да отразяват дейностите в 

гимназията и да ги правят достъпни до обществеността на град Кърджали. 

Екипът на радиото и Езиковата гимназия жъне ежегодни успехи и печели 

престижни национални награди от журналистически конкурси. Това е най-

верният атестат за качествената работа в клуба.  

И тази година младежите не изневеряват на журналистическия си нюх и 

тръгват по следите на новините в гимназията и града. Статии, репортажи, 

интервюта, сценарий, запис, монтаж и ето – поредното радио предаване е 

готово да бъде излъчено в ефира на общинско радио Кърджали на 21.12.2021г. 

Амбицията на младите журналисти не спира дотук. Успоредно с дейността на 

клуб „Публична реч“ за трета година работи и редакционната колегия към 
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училищния вестник „Будилник“ с ръководители Надежда Карагьозова, и 

Катерина Дикмева – Лорвелек, учител по предприемачество. Вестникът също 

успява да излезе от печат навреме, благодарение на подкрепата на вестник 

„Нов живот“ и се разпространява сред учениците и обществеността на града. 

Ръководството на гимназията ясно осъзнава важността на медийното 

отразяване на училищния живот и насърчава дейностите на клуба в тази 

посока. 
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12.01.2022 

Малките добрини имат голяма сила 

Ученици от Езиковата гимназия помагат на жена в беда  и получават 

благодарност 

Възпитаници на ЕГ „Христо Ботев“ доказаха, че имат добри сърца и са готови 

да се притекат на помощ дори на непознат човек. На 27.10.2021г. учениците 

виждат жена, която припада на улицата. Те на я подминават, а веднага се 

обаждат на Спешна медицинска помощ. Десислава, Николай и Кристина, 

ученици от 12.Г клас, са силно притеснени за състоянието на жената и я 

придружават до болницата. Там тя се съвзема и поверява на младежите 

личните си документи и телефона си, за да се свържат с нейната дъщеря. 

Учениците не си тръгват, а изчакват пристигането на близките на 

пострадалата. Оказва се, че тя има нужда от продължително болнично 

лечение, но не забравя и за миг своите „трима ангели“, както ги нарича в 

благодарственото си писмо, изпратено до ръководството на Гимназията. 

Именно постъпката на младите хора връща вярата ѝ в доброто и в 

човечността. 

Делата са нужни, за да привикне човек към желанието за добротворство. 

Именно чрез малките постъпки всичко това може да се възпита в човека. 

Истинското добро дело е това, което е направено от сърце. За него  не чакаш 

отплата и дори не се замисляш. Малките добрини са нужни за изграждане на 

отговорни хора, съпричастни към болката на другия. 

Езиковата гимназия се гордее със своите талантливи, мотивирани и знаещи 

възпитаници, които доказват, че притежават и големи сърца! 
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24.01.2022 

Весела Добрикова с научен ръководител Вълчо Милчев с отлично 

представяне на национална математическа конференция 

Грамота за отлично представяне на INTERNATIONAL FORUM SECURE 

DIGITAL FUTURE 21 на 22-рата ученическа конференция на Ученическия 

институт по математика и информатика получи ученичката от 10 клас в ЕГ 

„Христо Ботев” в Кърджали Весела Добрикова. Пред журито тя представи 

проект на тема: „Числата на Пел и числата на Пел-Люка”. Неин научен 

ръководител е математикът Вълчо Милчев, почетен член на Съюза на 

математиците в България. 

Конференцията се проведе в онлайн формат на 22 януари 2022 г. и на нея бяха 

представени проекти по математика, допуснати от жури след селекция, на 

ученици от София, Варшава, Пловдив, Стара Загора, Добрич, Кърджали. 

В проекта на Весела са включени задачи от математически състезания: 

Международна олимпиада по математика, Британска олимпиада, Олимпиада 

на Канада, Олимпиада на Испания, Олимпиада на Индия, Олимпиада на 

Полша, както и от математически списания School Science and Mathematics 

Journal /САЩ/, Mathematical Reflections /САЩ/. 

Рецензентът на проекта проф. Емил Колев, дмн, специално е отбелязал, че 

изложението е пълно, последователно и математически коректно.  

Весела Добрикова участва за първи път в Националната ученическа 

конференция на УчИМИ, а ученици на нейния ментор Вълчо Милчев години 

наред бяха сред най-успешно представилите се на този престижен форум. 
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28.01.2022 

Творим, учим и побеждаваме  

Двама са финалистите от ЕГ “Христо Ботев“ на Националното състезание 

по творческо писане и над един клас ученици ще мерят сили на  областния 

кръг на олимпиадата по английски език, млади преводачи очакват награди 

От десетилетия Езиковата гимназия „Христо Ботев“ – Кърджали е без 

конкуренция при участията си в национални състезания и олимпиади по 

английски език. Възпитаниците на училището печелят призови места и със 

своите постижения доказват  брилянтната си чуждоезикова подготовка, която 

е и сериозна атестация за професионализма на техните  учители. 

Състезанието по творческо писане на английски език се организира по 

инициатива на Фондация „Корпус за образование и развитие- КОРПлюС“ в 

партньорство с Посолството на САЩ и Американския университет в 

България. Конкурсът насърчава учениците да използват английския език по 

забавен начин и най-вече да мислят нестандартно. И тази година включените в 

конкурса теми бяха интересни и провокиращи въображението на участниците. 

Те имаха възможност да избират между три теми за съответната възрастова 

група. 

Берин Шабан от осми клас впечатлява журито със своята писмена работа на 

тема: “ I went to bed on New Year’s Eve and woke up in 2026″ (Легнах си в 

навечерието на нова година и се събудих в 2026), а десетокласничката Весела 

Добрикова пише по темата “ People trust me with their secrets; they 

shouldn’t  (Хората ми споделят своите тайни, а не би трябвало). 

Учителите умело ги мотивират да разсъждават креативно по теми, които 

развиват въображението и подпомагат обогатяването на лингвистичните 

умения на английски език. 

https://botev-kardzhali.com/%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bc-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bc-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b5/
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В последния ден на месец януари ще бъдат ясни победителите от финалната 

надпревара на 12-тото състезание по творческо писане на английски език. 

Конкуренцията, както обикновено, е много сериозна. Над 2 300 участници от 

126 държави представят за тази година своите оригинални идеи и с трепет 

очакват престижната класация. Ежегодно от Езиковата гимназия има 

класирани ученици на  националното състезание. 

Добрите новини следват своя ред и дни преди междусрочната ваканция 

станаха ясни резултатите и за предстоящия областен кръг на олимпиадата по 

английски език. Тридесет и осем са учениците от осми до дванайсети клас, 

които се класират за областния кръг. Той ще се състои на 19 февруари, а в 

същия ден е насрочено Международното състезание на Асоциацията на 

Кеймбридж училищата (KGL), в което ще участват двадесет и девет ученици 

от осми до единайсети клас. 

Дружеството „Приятели на САЩ“ – Кърджали ежегодно  инициира и конкурс 

за превод по случай месеца на Америка в Кърджали, който по традиция се 

отбелязва през месец февруари. Председател на журито е Алеко Дянков – 

един от най-добрите преводачи в България от английски език. Ботевци 

проявиха сериозен интерес към конкурса и ученици от десети и единайсети 

клас ще се борят за призови места в надпреварата. 
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18.02.2022 

Ученици и учители от Езиковата гимназия отбелязват 149 години от 

смъртта на Васил Левски 

Образът на Дякона е най-светлият в българската история, доказвайки на света, 

че българинът носи у себе си жаждата за свобода и справедливост. 

Монашеският му сан се превърна в синоним на отдаденост на великото дело 

за Освобождението на България. Левски запалва революционния огън във 

всяко българско селище, а  народът превръща личността му в легенда, след 

която тръгват най-достойните синове и дъщери на България. След смъртта си 

идеологът на освободителните борби се превръща в национален символ. 

Езиковата гимназия „Христо Ботев“ възпитава своите ученици в преклонение 

пред националните ни герои. По тази причина днешната дата беше отбелязана 

по специален начин. Гвардейският отряд, заедно с Ученическия съвет се 

поклониха пред паметника на Васил Левски в центъра на града и поднесоха 

венец и цветя в знак на почит. 

В Актовата зала на училището се проведе открит урок организиран от госпожа 

Ширин Хаджиева и госпожа Рада Ангелова заедно с ученици от английските 

паралелки на IX клас. 

Историята, литературата и изобразителното изкуство се съчетаха, за да 

представят пълноценно образа на Васил Левски. Учениците припомниха и 

най-важните моменти от житейския път на героя. А именно основаването на 

ВРО и на БРЦК, пътуванията му из страната и създаването на тайни районни 

комитети. Създадената от него организация е основата, върху която стъпват 

организаторите на Априлското въстание. Образът на Дякона и в литературата 

беше представен чрез творчеството на едни от най-големите ни творци. 
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Кулминационен момент беше рецитирането на Ботевата елегия „Обесването 

на Васил Левски“, в което се включиха всички ученици. Стихотворението 

създава поетическия образ на националния герой – човека, отдал живота си за 

свободата на родината, а мотивите за страданието и плачът представят 

безмерната загуба за България. Част от рецитала беше и одата на Иван Вазов 

„Левски“, включена в цикъла „Епопея на забравените“. Тази творба в най-

голяма степен  застъпва идеята за нравствения дълг и саможертвата, а смъртта 

е представена като върховно изпитание на личността и идеала. Финал на 

събитието беше представянето на различни картини, посветени на Васил 

Левски. 

Над двайсет творби, представящи Апостола в различни моменти от живота му, 

бяха изложени пред присъстващите. Учениците представиха всяка една 

картина, като разкриха информация както за художника, така и за самото 

изображение. 

Колекцията от творби ще бъде изложена във фоайето на 1-вия етаж в 

училището до 3-ти март – Националния празник на България 

С минута мълчание ученици и учители изразиха своята признателност към 

българина, който ни завеща безпределната си любов към Отечеството. Защото 

Левски не само принадлежи на историята, Левски ще бъде съвременник и на 

утрешна България – на новото, по-добро бъдеще на нашата родина. 
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02.03.2022 

 

Среброто за поезия на английски език отново е за  

Езиковата гимназия „Христо Ботев“-Кърджали 

За поредна година поетическият талант и чуждоезиковите умения донесоха 

престижна награда от най-популярното младежко състезание на английски 

език. Сред оспорвана надпревара между 144 млади оратори, поети, писатели и 

дебатьори, ботевци отново достигнаха призови места на тазгодишното 

състезание по английска реч и дебати – BEST. Мария Тонева от 12Б клас 

грабна среброто в категория „Поезия“, представяйки поемата „Въпроси“ на 

писателката Рупи Каур. За абитуриентката от ЕГ „Христо Ботев“ тази е 

поредната награда и е безспорното доказателство, че човек е голям, колкото са 

големи и мечтите му. В челната класация е и  Яна Михайлова, от 12Б клас, 

която се класира на четвъртфиналите,  също в категория „Поезия“. Техен 

преподавател по английски език е Таня Маровска, а със съдействието 

на  помощник-учителя Нейтън Шийрън от САЩ, двете ученички успяха да 

представят достойно града и училището, като показаха завидни умения по 

английски език и актьорско майсторство. Състезанието се проведе онлайн, но 

това не попречи на младите таланти от цяла България да покажат на какво са 

способни. 

Фондация BEST е неправителствена организация с нестопанска цел, която 

организира състезания за публично говорене на английски език и предоставя 

възможности за лидерство на студенти чрез своята програма Student Leader 

Program. BEST се ражда от духа на българското и американското 

партньорство, вярата в силата на междукултурния обмен и ценностите на 

любопитството, непредубедеността и самоусъвършенстването. 

https://botev-kardzhali.com/13846-2/
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Сега BEST е една от най-големите младежки граждански организации в 

България и Източна Европа. Всяка година достига до повече от 1000 чрез 

своите турнири за реч и дебати и Програма за студентски лидери. Те 

предоставят на младите хора платформа за интелигентен дебат и творческо 

изразяване и им помагат да развият уменията за критично мислене, 

креативност, увереност и лидерски способности, от които ще се нуждаят 

дълго след като са участвали в BEST. 
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02.03.2022 

 

Баба Марта е празник на здравето и мира  

 

Да донесем усмивки по лицата, радост в сърцата. 

Да сме бели и червени, румени, засмени. 

Пролет да пристигне  със кокиче, минзухар, 

с  мартеници да се кичим според обичая стар… 

Това са само част от благословиите на младите гимназисти от Езиковата 

гимназия „Христо Ботев“, които вчера зарадваха обществеността на 

Кърджали, представителите на държавните институции, своите учители и 

съученици, подарявайки им традиционни мартенички, оживели от сръчните 

им ръце и благородни сърца. 

Подготовката за празника започна още в началото на февруари. Активно 

участие взеха много ученици, подкрепени от учителите Мария Митрева, 

Катерина Дикмева и Ширин Хаджиева. Те организираха редица дейности, 

посветени на началото на пролетта, такава каквато я очакваме всички – 

слънчева, без болести, без войни! 

В гимназията се проведе десетдневен мартенски базар по идея на членовете 

на  училищния клуб „Стъпка по стъпка“, като в провеждането му се включиха 

ученическия съвет на гимназията и дванадесетокласници. Тази инициатива се 

радва на голям интерес и  освен мартенички и малки и големи можеха да 

закупят и ръчно правени бижута и сувенири. Събраните средства  са в размер 

на 601 лв и ще бъдат използвани за благотворителност. 

https://botev-kardzhali.com/%d0%b1%d0%b0%d0%b1%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b8-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0/
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Учениците  от клуб „Стъпка по стъпка“ се събираха в продължение на 

месец  извън училищно време, за да изработят мартеници, сувенири и изделия. 

Направени са над 5000 мартеници. На първи март най-малките възпитаници 

на гимназията зарадваха и подариха мартеници на гражданите и случайните 

минувачи в центъра на града, а в училище в мартенски премени 

деветокласниците посетиха всички ученици  и ги закичени с пожелания за 

здраве и късмет.   Посетени бяха и институциите в града, които с усмивки 

посрещнаха неканените гости. 

Гимназията посрещна месец март с усмивки, добро настроение и пожелания 

за световен мир и здраве! 
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03.03.2022 

Езиковата гимназия „Христо Ботев“ отбеляза 144 години от 

Освобождението на България 

Има много събития и дати, които са поставили основата на националното ни 

самочувствие и достойнство, но 3-ти март 1878 година е дата, която ярко се 

откроява в историческия ни летопис. Дата, която е синоним на святата дума 

Свобода. Въплъщение на едно начало, възкресение на един народ, който близо 

500 години е без своя политическа и духовна свобода, а  високата му 

самобитна култура е подложена на унищожение. 

В Езиковата гимназия „Христо Ботев“ ученици от 9. клас се включиха в 

отбелязването на Националния празник на Република България. Те взеха 

участие в образователно състезание „Пътят към Освобождението“, подготвено 

от госпожа Павлина Чавдарова, госпожа Диана Георгиева и госпожа Ширин 

Хаджиев – учители  по история и цивлизации. Специални гости на събитието 

бяха директорът на Гимназията – госпожа Даниела Павлова, както и госпожа 

Радка Попгеоргиева – заместник–директор. Госпожа Маргарита Маргаритова 

и госпожа Рада Ангелова, учители по български език и литература, трябваше 

да оценяват работата на отборите. Целта на състезанието беше да се представи 

дългият низ от събития през Априлското въстание, участието в Руско-турската 

война и прохождането на Княжество България, които засвидетелстват 

стремежа на българското общество да извоюва своята независимост. 

Задачата на деветокласниците беше да провокират историческата памет на 

съучениците си и да ги насърчат към обогатяване на знанията по българска 

история.  Състезанието протече в три кръга, в които участниците трябваше да 

покажат знания, езикова култура, креативност и бързина. 
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В първия етап всеки отбор изтегли билет с определена тема – Априлско 

въстание, Руско-турска война, Княжество България. Учениците трябваше да 

представят исторически факти  по темата, която са изтеглили. Журито 

оценяваше вярното и последователно представяне на основните събития, 

езиковата култура на участниците и умението им да боравят с исторически 

понятия. Вторият кръг беше викторина с 9 въпроса. В рамките на 1 минута  

представител на всеки отбор трябваше да даде своя отговор, като тук 

критерии за победа бяха бързината и точността. За финал отборите 

представиха постери на тема „С какво свързвам 3. март?“. Всеки плакат 

трябваше да включва ясно послание и конкретни факти, а самото представяне 

беше от решаващо значение. Присъстващите останаха силно впечатлени от 

творческите умения на учениците и задълбочените им познания по история. 

Докато журито коментираше представянето на отборите, в залата звучаха 

стиховете на Иван Вазов от одата „Опълченците на Шипка“. Накрая бяха 

обявени победителите, а директорът  на Гимназията, госпожа Даниела 

Павлова, награди всички участници с грамоти. 
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14.03.2022 

 За честта на философията 

“Дългът на философията се състои в това  да унищожава илюзиите,  

възникнали от лъжливи тълкувания, макар и за сметка на много признати и 

любими илюзии” – казва Имануел Кант. Въпреки общото разбиране, че 

философията е наука, тя се различава от хуманитарните и природните по това, 

че не разчита на научния метод и няма строго определен и общоприет 

предмет. Напротив – тя разглежда и изследва теми като съществуването, 

избора, познанието, разграничава злото от доброто, красивото от грозното, 

истината от илюзията. Защо обаче бива пренебрегната? Макар да е едно от 

най-важните средства, с които светът си е служил, за да преживее не едно 

бедствие, философията остава не дотам оценена и мълчаливо отстъпва 

мястото си на науки, подчертаващи конкретното, а не същественото.Но има 

млади и будни хора, които връщат вниманието на света върху тази наука и 

припомнят колко смелост и усилие се изисква, за да се занимаваш с 

философски проблеми. 

Четири момичета от Езикова гимназия „Христо Ботев“ Кърджали доказаха на 

цяла България, защо е важно да учим философия и защо е важно да пишем по 

проблеми, които сякаш вече всеки е забравил. Дванадесетокласничките 

Ангелина Байрактарова, Ниляй Шериф, Ива Стоичкова и Мария Тонева 

представиха достойно училището и област Кърджали на областния кръг на 

олимпиадата, но заради квотния принцип само Ива и Мария се класираха за 

Национален.  Сред общо 850 участници  от страната момичетата се наредиха 

на почетни места, получавайки правото да покажат какво могат ботевци. 

Благодарение на техния преподавател Марина Димова, момичетата разгледаха 

проблемите за морала, достойнството, знанието и „философиятакато борба 
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срещу омагьосването на разума със средствата на езика ни“ (Лудвиг 

Витгенщайн) 

Надяваме се, че сега философията ще получи нужното признание и ще се 

нареди достойно до другите науки като важна за човешкото съществуване. 

Топката е хвърлена в ръцете на четирите абитуриентки от Езиковата, на които 

се пада трудната, но толкова важна задача да съхранят и да предадат своето 

послание към света. 
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14.03.2022 

BACK TO SCHOOL  

 

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

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

На изключителна популярност сред възпитаниците на ЕГ „Христо Ботев“ се 

радват срещите с успешни ботевци, реализирали се по цял свят. След 

вълнуващия разговор с Валентина Георгиева, която е успешен млад 

специалист, работещ в Дипломатическия институт към Министъра на 

външните работи, Анна Яръмбойкова, собственик на акредитирани 

консултантски фирми в Лондон за подбор и обучение на предприемачи, 

развиващи собствен бизнес по цял свят, Моника 

Кривошапкова,  отличен  икономист и финансист и Марта Кривошапкова, 

учеща медицина и доброволец в ковид отделението в Александровска 

болница, поредицата от разговори и срещи в първата гимназия на Източните 

Родопи продължава с още един млад човек от Кърджали. 

Той  е отличен в   престижната класация на списание „Форбс“ „30 под 30“. В 

нея попадат младите и иновативни лидери под 30-годишна възраст, които 

имат всички необходими знания и умения, както и визията да променят 

България и света към по-добро. Този млад човек е Никола Ликов  – директор 

растеж в голяма компания, базирана в Берлин и възпитаник на ЕГ „Христо 

Ботев“. Той е отличен в категория „Бизнес“ на класацията и  с удоволствие се 

включва в инициативата на „Форбс“ да дарят заедно списания 

на   училищната библиотека в  Езиковата гимназия „Христо Ботев“   в 

Кърджали като лично връчва екземплярите на директора Даниела Павлова. 

 

https://botev-kardzhali.com/back-to-school/
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Това е и една от причините да се върне в родното училище и да бъде гост в 

часовете по Гражданско образование и География и предприемачество. 

Никола представи своята лична история, както и стъпките, които извървява по 

пътя към успеха. С носталгия си припомня ученическите години и работата му 

като Председател на ученическия съвет. С умиление си спомни за театралното 

ученическо студио на немски и на български език  и за неговата младежка 

бизнес мечта  – идеята за тематични партита в питейно заведение. На финала 

на срещата той обеща, че отново ще дойде в гимназията, за да разкаже в 

детайли за венчър билдър  – първа фаза от създаването на бизнеса –  от идеята 

до валидирането на идеята. 

Предстоят още разговори с успешните ботевци по света. Техните победи са 

вдъхновение за младежите, които ще последват техния пример. Мъдреците 

казват, че човек е толкова голям, колкото големи са мечтите му, а семейството 

на Езиковата гимназия е голямо, защото възпитава и обучава хора с много и 

големи мечти, превърнати в реалност. 
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16.03.2022 

Устремени към олимпийския връх 

Четирима финалисти от Езиковата гимназия „Христо Ботев“ – Кърджали ще 

громят конкуренцията на Националния кръг на олимпиадата по английски 

език. 

Новината за успехите на учениците от Гимназията стана ясна след 

обявяването на резултатите от областния кръг на олимпиадата по английски 

език, който се проведе на  19.02.2022г. Своите езикови умения демонстрираха  

ученици от област Кърджали, разпределени в пет състезателни групи. 

Безспорен е фактът, че от 119 участници за област Кърджали на национален 

кръг достигнаха само ученици от Езиковата гимназия. Имайки предвид 

сложността на олимпиадата с гордост обявяваме имената на четиримата, 

които ще мерят сили с най-добрите в страната. Това са Георги Дичков – 8 клас 

(първа група), Мартин Тодоров, Валентина Дичева – 9 клас (втора група) и 

Жасмин Ялчън – 10 клас (трета група). Тяхното достойно представяне е 

доказателство както за жаждата им за знания, така и за неуморния труд на 

техните преподаватели Снежана Христова, Антония Борисова и Елван Осман. 

Класиралите се  ученици ще имат възможност да докажат блестящите си 

умения на 26 март, когато ще се проведе националният кръг на олимпиадата 

по английски език, на който Езиковата гимназия е домакин. 

Повод за гордост е и постижението на Виктория Димитрова от 10 клас. Тя 

завоюва  трето място в конкурса за превод от английски на български език, 

иницииран от дружество „Приятели на САЩ“ по случай месеца на Америка в 

Кърджали, който по традиция се отбелязва през месец февруари. Председател 

на журито е Алеко Дянков – един от най-добрите преводачи в България от 
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английски език. Учениците по английски език проявиха сериозен интерес към 

конкурса и резултатите не закъсняха. 

Друг забележителен успех отбелязаха и участниците в Kangaroo Global 

Linguistics (KGL), което e състезание по английски език, отворено за всички 

ученици от 8 до 18-годишна възраст. Надпреварата се провежда се по цял свят 

от International Testing Authority и от Institute for the Development of Education 

Assessment, а в  България се организира от Сдружение „Асоциация на 

Кеймбридж училищата за 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 на международен етап. 

Състезанието включва различни нива, ориентирани към Европейската езикова 

рамка за чужди езици. По традиция англоговорещите ботевци се справиха 

блестящо и  учениците Берин Шабан-8 клас (ниво А1 senior), Жасмин Ялчън – 

10 клас  и Алейна Петкова-11 клас (ниво B2) се класираха на национален кръг, 

който ще се проведе в град Гоце Делчев на 19.03.2022г. Пожелаваме им още 

много успехи в чуждоезиковото обучение и поводи за гордост! 
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17.03.2022 

Специално издание на „ Гласът на ботевци “ 

Екипът на училищния радиоклуб подготви предаване, за да представи кавър 

версията на песента “Let it be”- Beatles, с която Езиковата гимназия „Христо 

Ботев“ участва в музикално – песенния конкурс на Асоциация на Кеймбридж 

училищата в България 

            Стогодишната гимназия „Христо Ботев“ в град Кърджали за поредна 

година се включва в музикално – песенния конкурс на Асоциацията на 

Кеймбридж училищата в България. В резултат на дългогодишните усилия и 

професионализма на преподавателите по английски език и техните винаги 

жадни за знания ученици, Гимназията остава доказан лидер сред училищата 

членове на Асоциацията в Източните Родопи. 

            Тази година участниците от клуб „Музика“, с ръководител Любен 

Полихронов, избраха да представят училището с песента на гениалните 

Бийтълс –  “Let it be”. Списание „Rolling Stone” я включва на 20-то място сред 

500-те песни на всички времена и на осмо място в списъка от 100-те най-

добри композиции на The Beatles. В изпълнение на училищния оркестър 

вечният хит прозвуча в нов аранжимент, който е дело на маестро Полихронов. 

Електрическа и бас китара, пиано и барабани са инструментите, които могат 

да бъдат чути както в повечето поп и рок песни, така и във варианта на 

талантливите ботевци. Различното в аранжимента е, че господин Полихронов 

решава да добави типичните за родопския край кавал и гайда, изпълненение 

на устна хармоника и партия на училищния фанфарен оркестър. 

            За подготовката и реализацията на радиопредаването участниците от 

клуба работиха в няколко екипа. Техническият екип отговаряше за 

звукозаписа и излъчването на предаването, екип гости избра събеседниците и 
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заедно с редакторския екип подготви въпросите за тях, а водещите от 8А клас- 

Цветелина Парапанова и Гергана Милева ги зададоха на гостите си. 

Ръководителят на клуб „Гласът на Ботевци“ Христо Момчев даде творческа 

свобода на учениците, като програмата премина само с неговите 

предварителни насоки. 

            Гости в специалното предаване бяха: Любен Полихронов – учител по 

музика, ръководител на клуб „Музика“ и музикален ръководител на песента, 

дългогодишният преподавател по математика и ръководител на училищния 

фанфарен оркестър Мария Митрева, ръководителят на училищния клуб, който 

стои зад режисурата и записа на песента – Христо Момчев, както и основният 

вокал – Мустафа Идриз от 11Д клас. 

            Любен Полихронов сподели някои от най – вълнуващите моменти по 

време на създаването на песента, а на въпроса защо е избрал точно тази песен 

и колко трудно му е било да подготви нов аранжимент за кавъра, той 

отговори: „Много е лесно върху една такава съвършена схема човек да 

направи кавър. Кавър върху вече нещо изградено е лесно! Трудното е да 

измислиш „Let it be”!” Пред микрофона на Гергана той открехна вратата на 

спомените за първите си стъпки в музиката. 

            Госпожа Митрева с вълнение разказа за ученическите си години, как тя 

самата е свирила във фанфарен оркестър и за своята любов към музиката. 

Слушателите имаха възможността да чуят и историята за създаването на 

фанфарния оркестър в гимназията. 

На въпроса какво обединява математиката и музиката у нея, водещите 

получиха лаконичен отговор: „Любовта и към двете“. С искра в очите Мария 

Митрева говореше с истински плам, когато отговаряше на въпроси и за 

музиката, и за математиката. Тя сподели още: „Ако знанията по математика са 
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в синхрон, те ще бъдат музика за ухото, така, както и правилно построената 

композиция на песента – хубавата песен“. 

            С Мустафа Идриз водещата Цветелина си поговори за първия му допир 

с музиката, първите награди и призови места в музикални състезания в 

България и чужбина. Без да се замисли Мустафа сподели: „Музиката за мен е 

езикът на чувствата. Винаги съм бил по – отворен в песните, отколкото в 

общуването.“ 

            Последен гост в предаването беше Христо Момчев. От него научихме 

какво е останало скрито за нас по време на процеса на работа. Той отбеляза, че 

е щастлив да се върне в своето училище като ръководител на клуб по интереси 

и да предаде вече наученото в своята сфера. На финала той се обърна към 

възпитаниците си с думите: 

„Благодаря ви за смелостта сами да подготвите една тежка програма като тази. 

Справихте се! За мен е важно ние като ваши преподаватели да не ви 

поставяме в рамки. От опита си знам, че когато артист е поставен в рамка той 

не може да разгърне пълния си потенциал. Бъдете като музиката – свободни в 

думите и действията си!“ 

            Разговорът с всеки гост завърши с въпроса: „Ако бяхте песен, коя 

песен сте Вие?“ Така всички на територията на Гимназията, освен 

интересните интервюта се насладиха и на песни като: „I wanna know what love 

is”, „Ботев марш – Тих бял Дунав“, „Завръщане“ и „It’s my life“. 

Редакционен екип на радио „Гласът на ботевци“ 
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20.03.2022 

Възпитаници от Езиковата гимназия „Христо Ботев“ – гр. Кърджали с 

най-високи постижения на Областния кръг на олимпиадата по физика. 

Физиката е  точна наука, която изучава как работи Вселената, като се вземат 

предвид четири основни свойства – енергия, материя, време и пространство. 

Въз основа на тези знания е възможно да се изучи и опише как се движи 

материята, каква е нейната сила, енергия и скорост в пространството, как ни 

влияе и как може да се използва. Резултатите от изучаването на физиката са от 

основно значение, за да можем да разберем как е устроен светът около нас. По 

този начин ще успеем да използваме по-добре научните знания, природните 

ресурси и употребата им в нашето ежедневие. Физиката има широко поле на 

приложение и изучаване, следователно тя се възприема като труден предмет, 

но владеенето ѝ е от изключителна важност за нашето технологично време. 

Затова „ако не се научим на физика, значи изпадаме в категорията на 

излишните хора“, както казва Теодосий Теодосиев – Тео. 

Водени от тази мисъл и мотивирани от преподавателя си Катя Славова, 

деветокласниците от Езиковата гимназия – Гюрхан Азис и Стефан Стефанов, 

успяха да решат трудните задачи свързани с тази фундаментална наука. 

Единственият ученик от област Кърджали, който се класира сред двадесетте 

ученици от девети клас от цялата страна, е именно Гюрхан. Той ще бъде част 

от младите физици, които ще мерят сили на Националния кръг на 

олимпиадата. Повече от достойно е и представянето на  Стефан, на когото не 

достигнаха само 1,5 точки, за да се включи в отбора на най-добрите. 

Поздравления за двамата ученици, които имат шанс да бъдат част от най – 

качествените хора на бъдещето. 
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Вярваме, че те ще продължават да разгръщат своя потенциал, да генерират 

високи постижения и резултати, и да защитават високия имидж на Езиковата 

гимназия „Христо Ботев“ – гр. Кърджали. 

Пожелаваме на Гюрхан Азис да защити знанията си на Националната 

олимпиада по физика, която ще се проведе в Русе от 1. 04 до 3. 04. 2022г. 
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21.03.2022 

Гласовете на публиката и оценката на журито наредиха музикален 

проект на Езиковата гимназия „Христо Ботев“ – Кърджали в челната 

тройка 

На годишното общо събрание на Асоциацията на Кеймбридж училищата, 

проведено в град Гоце Делчев, бяха обявени победителите от Художествено-

музикалното състезание, в което се надпреварваха 16 училища с 16 

видеоклипа. Класацията бе в 2 категории: победител на публиката, избран 

чрез най-много гласове в YouTube канала на Асоциацията  и победител 

излъчен от жури, състоящо се от представители на училищата- членове на 

Асоциацията. ЕГ „Христо Ботев“ участва с впечатляваща кавър версия на Let 

it be/ Beatles и  спечели среброто и в двете категории. 

По традиция ученици от ЕГ „Христо Ботев“ взеха участие в Национално 

състезание по английски език на Асоциацията на Кеймбридж училищата в 

България. ПМГ „Яне Сандански“ – гр. Гоце Делчев бе домакин на най-

мащабното Национално състезание по английски език, организирано от 

Асоциацията. Домакините организираха топло посрещане на гостите – над 600 

ученици от цялата страна, което е доказателство за мащаба на състезанието. 

От Езиковата гимназия „Христо Ботев“ за финалната надпревара се класираха 

Берин Шабан от осми клас, Жасмин Ялчън от десети клас и Алейна Петкова 

от единайсети клас. Те мериха знания и умения с своите  връстници от цялата 

страна, а резултатите от националния кръг ще бъдат обявени до месец. 
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21.03.2022 

Гласовете на публиката и оценката на журито наредиха музикален 

проект на Езиковата гимназия „Христо Ботев“ – Кърджали в челната 

тройка 

На годишното общо събрание на Асоциацията на Кеймбридж училищата, 

проведено в град Гоце Делчев, бяха обявени победителите от Художествено-

музикалното състезание, в което се надпреварваха 16 училища с 16 

видеоклипа. Класацията бе в 2 категории: победител на публиката, избран 

чрез най-много гласове в YouTube канала на Асоциацията  и победител 

излъчен от жури, състоящо се от представители на училищата- членове на 

Асоциацията. ЕГ „Христо Ботев“ участва с впечатляваща кавър версия на Let 

it be/ Beatles и  спечели среброто и в двете категории. 

По традиция ученици от ЕГ „Христо Ботев“ взеха участие в Национално 

състезание по английски език на Асоциацията на Кеймбридж училищата в 

България. ПМГ „Яне Сандански“ – гр. Гоце Делчев бе домакин на най-

мащабното Национално състезание по английски език, организирано от 

Асоциацията. Домакините организираха топло посрещане на гостите – над 600 

ученици от цялата страна, което е доказателство за мащаба на състезанието. 

От Езиковата гимназия „Христо Ботев“ за финалната надпревара се класираха 

Берин Шабан от осми клас, Жасмин Ялчън от десети клас и Алейна Петкова 

от единайсети клас. Те мериха знания и умения с своите  връстници от цялата 

страна, а резултатите от националния кръг ще бъдат обявени до месец. 
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24.03.2022 

Финансова грамотност – достойна за уважение!!! 

          Традицията е спазена – за втора поредна година ученици на ЕГ „Христо 

Ботев“, гр. Кърджали са първенци в Националното състезание по финансова 

грамотност! 

          През месец февруари ученици от Езиковата  традиционно участваха в 

областния кръг на Националното състезание по финансова грамотност, 

организирано от Министерство на образованието и науката. Мотивирани да 

повишат своята финансова и функционална грамотност  те  премериха сили 

със свои връстници от региона. Повод за гордост е  фактът, че 9 участници от 

гимназията  – Айтач Салиф,  Борислав Димитров и Иванина Сюлюкчиева от 8 

клас, Гюрхан Азиз, Дамла Имам от  9 клас, Стефан Краев,  Петко Тодоров и 

Весела Добрикова от 10 клас и Джан Мехмед от  11 клас се представиха 

достойно и се класираха за участие в националния кръг на състезанието, 

провело се на 19  март.  В оспорвана конкуренция с представители от всички 

области  на страната, предимно  от  математически  гимназии,  те  показаха 

своите компетенции за правилен избор на математически подход при 

решаване на практически задачи с финансова насоченост и завоюваха челни 

позиции в класирането.  С това свое участие възпитаниците на Езиковата 

гимназия доказаха, че са силни не само в усвояването на чуждите езици, но и  

в областта на математическите и финансови  науки. 

          Поздравления на отличилите се ученици и техните ръководители! 

Пожелаваме им здраве, творческо вдъхновение и още много бъдещи успехи! 
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25.03.2022 

Трима ученици от Езиковата гимназия „Христо Ботев“ се класират за 

националния кръг на олимпиадата по български език и литература 

Словото е онази магия, която може да сътвори чудеса. Доказателство за 

знанията и таланта на трима ботевци са обявените резултати с допуснатите 

ученици до национален кръг на олимпиадата по български език и литература. 

Севил Шевкед от 10. клас, Даная Римпопова от 11. клас и Борислав Енчев от 

12. клас са звездното трио на Гимназията по български език и литература за 

тази учебна година. Те ще се съревновават със съученици от цялата страна в 

националния кръг на олимпиадата, който ще се проведе на 17.04.2022г. 

За първи път тази година ботевци имат представители и в трите състезателни 

групи  (първа и втора гимназиална степен). Това е повод за радост, но и 

огромна отговорност пред финалистите. Високите резултати на ботевци са 

доказателство за таланта на младежите и професионализма и всеотдайността 

на техните учители Емилия Владева, Нели Яръмбойкова и Надежда 

Карагьозова. За Борислав Енчев, който е абитуриент, отговорността е двойна. 

За поредна година той се класира за национален кръг на повече от една 

олимпиада. Сега ще доказва знанията си по български език и литература и по 

немски език. Пожелаваме успех на финалистите 
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28.03.2022 

Пореден забележителен успех на ученик от Езикова гимназия „Христо 

Ботев“ – Кърджали! 

Зрелостничката Анна Чорбаджийска от Езикова гимназия „Христо Ботев“ ще 

мери сили с най-добрите 28 ученици от цялата страна на националния кръг на 

олимпиадата по история и цивилизации. Анна е единственият представител 

сред дванадесетокласните от област Кърджали, допуснати до финалния кръг. 

Успехът на Анна Чорбаджийска в областта на хуманитарните науки не е 

случаен, а е   резултат на нейният траен и задълбочен интерес към историята, 

на последователната й  допълнителна работа в проектите по Национална 

програма  „Ученически олимпиади и състезания“. 

През всичките години в гимназията Анна не пропуска областните и 

общинските кръгове на олимпиадата по история. Тя печели и първо място в 

Националният конкурс “Мадарски конник- символ на историческото минало и 

европейското бъдеще на България”. Нарежда се и сред отличените в Третият 

ученически философско-исторически конкурс „Македония и България – 

близките далечни”. Това е повод за гордост и за преподавателката ѝ по 

история и цивилизации Диана Георгиева. 

Пожелаваме на Анна Чорбаджийска достойно представяне на Националния 

кръг на олимпиадата по история и цивилизации. 
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29.03.2022 

Трима ученици от Езиковата отново на върха в олимпиади по немски 

език 

Когато преподаването на чужд език е системно, професионално и с амбиция за 

постигане на високи цели, успехите на учениците също са последователни и 

големи. Така за поредна година немскоезичните ботевци се подписват по 

типичния за тях начин чрез участието си в олимпиадите и състезанията по 

немски език.  

В националния кръг на едно от най-престижните езикови състезания в 

национален мащаб, националната олимпиада по немски език на 

Министерството на образованието и науката, област Кърджали ще бъде 

представена от трима ученици на Езиковата гимназия, единственото училище 

в региона, което успява за пореден път да излъчи финалисти в последния етап 

на сложната надпревара. Това са Едис Наим от 10. клас, Нурджан Ибрямова от 

11. клас и Борислав Енчев от 12. клас, за които сладкият вкус на успеха далеч 

не е непознат. Забележително е тяхното редовно и успешно участие в 

олимпиадата по немски език, като за Нурджан това е второ участие в 

националния кръг, а за абитуриента Борислав – четвърто, което е безспорно 

доказателство за тяхната стабилна и усилена подготовка, позволяваща им да 

изпъкнат в национален мащаб въпреки високата конкуренция.  

Разбира се, и тримата ученици имат богата палитра от успехи в другите 

състезания по езика и инициативи, организирани от институции като 

Немската централа за образование в чужбина и Гьоте институт. На 

квалификационния финал за България за избора на ученици, които да 

представят страната в Международната олимпиада по немски език, Едис успя 

да спечели третото място за ниво B2 – атестат за способността ботевци да се 
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налагат като лидери в страната и да преодоляват изпитанията с лекота. 

Благодарение на този успех той получи и предложение за стипендия от 

Немската академична служба PAD и ще представя ЕГ „Христо Ботев“ в 

международната едноседмична виртуална програма „Изживейте Германия 

онлайн“ през месец юли. 

В основата на всички тези успехи се крият много мотивация и добрата спойка 

между учители и ученици в процеса на съвместната им работа. Обединяват ги 

оптимизмът, визията за едно по-добро бъдеще и целта им да защитят достойно 

името не само на собственото си училище, но и на цялата област. По тази 

причина вече от много време в немскоезичните среди в България Кърджали е 

синоним за професионализъм, високо качество на подготовка и усърден труд.  

Пожелаваме на тримата финалисти успешно представяне в националния кръг 

на олимпиадата  на 01.април и още много поводи за гордост! 
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02.04.2022 

Ученици и учители от Езиковата гимназия „Христо Ботев“ обмениха 

иновативни идеи с училища – партньори в столицата 

Иновативните училища извършват целенасочена, планирана и контролирана 

промяна чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават 

организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. 

Въвеждането и обмяната на иновации в образованието са възможност за 

изграждане на модерни училища, в които учениците могат да подобряват 

образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в 

училищния живот и да развият креативното си мислене, различни 

компетентности и емоционална интелигентност чрез иновативни 

образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство, нови 

учебни стратегии и др. 

Основна цел е да се изградят  условия и подкрепа за развиване, култура за 

създаване и прилагане на иновации във всички сфери на училищния живот 

във всички училища, както и създаването на професионални общности в 

училищата и между училищата, в които учители от различни области на 

знанието обединяват усилия и време за постигане на общи цели и 

мултиплициране на добрите иновационни практики.  За реализацията на тази 

цел е необходимо да се стимулира изграждане на връзки, обмен и мрежи 

между иновативните училища, както и с останалите училища в страната, 

които имат готовност да създават и прилагат иновации и реализиране на 

мобилност за иновации и добри практики. Националната програма „Иновации 

в действие“ дава възможност за мобилност, за посещение на място, за 

демонстрации и за наблюдение на иновациите в избрано училище-партньор. 
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В тази връзка учители и ученици от Езиковата гимназия „Христо Ботев“ – гр. 

Кърджали посетиха ЧСУ „Рьорих“ в град София. Гости на частното училище 

бяха и екипи от СУ „Св.св. Кирил и Методий“ в Якоруда и СУ „Максим 

Горки“ в Стара Загора. Иновацията на домакините беше свързана с учене 

извън класната стая и се проведе под надслов „Петте елемента“ 

Ученици и учители от четирите училища се разделиха на групи и посетиха 

МОН, Регионалния исторически музей в София, Българското национално 

радио, Софийската опера и балет и Нов български университет. Учениците 

проведоха кратки интервюта, в които търсеха отговори на въпроси свързани 

със значението на иновациите, приложението им и тяхното развитие. Децата 

създадоха аудиофайлове и направиха много снимки, които ще бъдат 

обединени и ще представят различните гледни точки към темата. От 

Езиковата гимназия се включиха Кремена Шикова и Петя Илиева от 9. клас, 

както и Мария Тонева и Яна Михайлова от 12. клас. Те бяха там заедно с 

директора на Гимназията, госпожа Даниела Павлова, както и със свои учители 

– госпожа Антония Борисова, госпожа Ширин Хаджиева и госпожа Рада 

Ангелова. Всички натрупаха много впечатления и положителни емоции. На 

следващата среща през месец юни домакин ще бъде Езиковата гимназия в 

град Кърджали. 
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02.04.2022 

Ученици и учители от Езиковата гимназия „Христо Ботев“ обмениха 

иновативни идеи с училища – партньори в столицата 

Иновативните училища извършват целенасочена, планирана и контролирана 

промяна чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават 

организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. 

Въвеждането и обмяната на иновации в образованието са възможност за 

изграждане на модерни училища, в които учениците могат да подобряват 

образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в 

училищния живот и да развият креативното си мислене, различни 

компетентности и емоционална интелигентност чрез иновативни 

образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство, нови 

учебни стратегии и др 

Основна цел е да се изградят  условия и подкрепа за развиване, култура за 

създаване и прилагане на иновации във всички сфери на училищния живот 

във всички училища, както и създаването на професионални общности в 

училищата и между училищата, в които учители от различни области на 

знанието обединяват усилия и време за постигане на общи цели и 

мултиплициране на добрите иновационни практики.  За реализацията на тази 

цел е необходимо да се стимулира изграждане на връзки, обмен и мрежи 

между иновативните училища, както и с останалите училища в страната, 

които имат готовност да създават и прилагат иновации и реализиране на 

мобилност за иновации и добри практики. Националната програма „Иновации 

в действие“ дава възможност за мобилност, за посещение на място, за 

демонстрации и за наблюдение на иновациите в избрано училище-партньор. 
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В тази връзка учители и ученици от Езиковата гимназия „Христо Ботев“ – гр. 

Кърджали посетиха ЧСУ „Рьорих“ в град София. Гости на частното училище 

бяха и екипи от СУ „Св.св. Кирил и Методий“ в Якоруда и СУ „Максим 

Горки“ в Стара Загора. Иновацията на домакините беше свързана с учене 

извън класната стая и се проведе под надслов „Петте елемента“. 

Ученици и учители от четирите училища се разделиха на групи и посетиха 

МОН, Регионалния исторически музей в София, Българското национално 

радио, Софийската опера и балет и Нов български университет. Учениците 

проведоха кратки интервюта, в които търсеха отговори на въпроси свързани 

със значението на иновациите, приложението им и тяхното развитие. Децата 

създадоха аудиофайлове и направиха много снимки, които ще бъдат 

обединени и ще представят различните гледни точки към темата. От 

Езиковата гимназия се включиха Кремена Шикова и Петя Илиева от 9. клас, 

както и Мария Тонева и Яна Михайлова от 12. клас. Те бяха там заедно с 

директора на Гимназията, госпожа Даниела Павлова, както и със свои учители 

– госпожа Антония Борисова, госпожа Ширин Хаджиева и госпожа Рада 

Ангелова. Всички натрупаха много впечатления и положителни емоции. На 

следващата среща през месец юни домакин ще бъде Езиковата гимназия в 

град Кърджали. 
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18.04.2022 

Ботевци „могат ТУК и СЕГА“ на национално състезание по чужди езици 

в Девин 

През уикенда 22 ученици от ЕГ „Христо Ботев“ гр. Кърджали взеха участие в  

VI национално състезание по чужди езици, речеви и комуникативни умения 

„Аз мога тук и сега“ в Девин. 

Състезанието бе организирано от  фондация „Аз мога тук и сега“ и 

Американски университет в България  с цел насърчаване изучаването на 

чужди езици не само в училище, но и популяризиране на езиковото  и 

културно многообразие и мотивиране на учениците и техните учители за 

повишаване  качеството на образователния процес. В оспорвана надпревара с 

още 540 участници от 54 училища  в три възрастови групи, възпитаниците на 

Езиковата гимназия доказаха за пореден път, че са знаещи, можещи, 

мотивирани и успешни. 

Преминавайки през първите два етапа на надпреварата , а именно изразяване 

на собствена позиция чрез писане на есе и проверка на знанията на английски 

език чрез тест за четене и писане с разбиране, без предварителна подготовка и 

познаване на формата,   8 ученици   се класираха  с най-голям брой точки в 

топ 20 за всяка възрастова категория за финалното събеседване.  Георги 

Дичков, Елисавета Добрева, Берин Шабан от 8 клас, Мартин Тодоров от 9 

клас, Анастасия Радослава Станева от 10 клас, Елиф Али, Селин Осман, 

Александра Александрова от  11 клас участваха в бърз диалог  с  оценителите.  

Всички те показаха завидни знания не само по английски език, но ясно и 

убедително изразиха своята активна гражданска позиция по актуални теми от 

съвремието. 
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Англоговорещите ботевци пребориха конкуренцията на представители от 

много елитни езикови училища  в страната, спечелиха симпатиите на журито 

от преподаватели от Американския университет в Благоевград и 

безапелационно спечелиха място сред първите 20 класирани на общо 

основание, независимо от своята възрастова група и клас. Гордост за 

кърджалийската езикова е класирането  в топ 10 на Елиф Али – 2. място, 

Берин Шабан – 4. място, Георги Дичков  – 6. място и Селин Осман – 7. място. 

Успехът им несъмнено не е случаен, а  е резултат от усилена работа за 

овладяване на езика, стабилна подготовка и мотивация, за което принос имат 

и техните преподаватели по английски език – Снежана Христова,  Хюля 

Чобан, Мая Петкова, Антония Борисова, Елван Осман, Петя Илиевска  – 

доказани професионалисти в своята област, които с много грижа и отдаденост   

водят своите  възпитаници към национални успехи. 
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19.04.2022 

Атанас от Езиковата „докосна звездите“ в Санкт Петербург! 

„Олимпийският тим“ в Езиковата гимназия в Кърджали става все по-голям. 

Наред с постиженията в чуждите езици, таван за кърджалийските ученици са 

вече само… звездите. 

Добрият синхрон преподавател-ученик донесе диплом 2-ра степен на Наско. 

Осмокласникът се справи с всички етапи на надпреварата-дистанционен, 

теоретичен и практически. Негов ръководител в Езиковата гимназия е инж. 

Петър Димитров.  

Осмокласникът Атанас Митрев постигна уникален за града успех на 

Олимпиадата по астрономия, която се проведе за 27-ми път в Санкт 

Петербург. В нея „германецът“ от гимназията влезе в битка на знанията с 

повече от 300 участници от 11 страни само в неговата възрастова категория. 

Атанас Митрев се занимава с астрономия от 5 клас, като се подготвя в 

астрономическата обсерватория в Кърджали, под ръководството на Бончо 

Бонев. През миналата учебна година Наско зае 7-мо място на националната 

олимпиада по астрономия в България. 

Година по-късно пък вече е лауреат от престижния международен форум в 

Санкт Петербург. 
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21.04.2022 

Клуб „Дебати“ на немски език в ЕГ „Христо Ботев“ с нов успех 

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 продължат към Националния финал, а по-късно и 

към международния рунд в Будапеща. 

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

език е класирането на  Елиф Махмуд  от 11 клас сред най-добрите в страната. 

За отличното си представяне в състезанието  тя печели  и място в „Лагерът на 

победителите“, който ще се проведе от 12 до 16 май в град Дрезден, Германия. 

Той предлага на участниците от различни държави, възможността да 

разискват теми на немски език, простиращи се извън границите на тяхната 

страна като развива тяхната обща култура и езикови  познания. 

Същността на дебата се състои в силна аргументация  по предварително 

предложени  теми  в различни области като тази година темата за полуфинала  

бе свързана  с предоставянето на  безплатни интернет ресурси, а темата за 

финала  – с данъчното облагане върху местни продукти. Крайната цел е 

немското жури  да се убеди в уменията за водене на дебат  и обсъждане.  От 

голямо значение са и способностите за изразяване на собствено мнение на 

немски език с непоколебима правота и компетентност за разговор върху  

обществено значими теми 

В словесната схватка на национално ниво в немското състезание  участваха и  

Калояна Тодорова, която също демонстрира решителност и опит в публичните 

изказвания и  Елица Караусева, която смело реагира на коренно 

противоположните мнения и вербалните борби. И трите  ученички са в 11 клас 

и се обучават по програма за придобиване на немска езикова диплома DSD II. 
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Младежите от Езиковата  гимназия  показаха  богат речников запас,  езикова 

грамотност, широка  обща култура и знание за обществено значими теми и 

процеси в България и света, което и доведе до заслужените 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. 
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22.04.2022 

Ученици от Езиковата гимназия „Христо Ботев“ в град Кърджали 

отбелязват с различни инициативи Маратона на четенето 

       Маратонът на четенето се осъществява по идея на Българската 

библиотечно – информационна асоциация и е в партньорство с Асоциация 

„Българска книга“. Провежда се съвместно с българските публични 

библиотеки, общини, културни и образователни институти. Националният 

Маратон на четенето започва със Седмицата на детската книга от 2. до 7. 

април 2021 година. „Походът на книгите” е под знака на вечната идея за 

любовта към четенето, към знанието и към личното усъвършенстване. 

Инициативата е в рамките на тези априлски дни, тъй като те имат специална 

роля в културната история на света. Втори април е Международният ден на 

детската книга и се отбелязва в много страни по света, а 23. април е 

международният ден на книгата и авторското право. Денят 23. април, с който 

Маратонът на четенето завършва, е избран като израз на символична почит 

към двама от най-големите колоси на световната литература – на 23. април в 

една и съща година (1616 г.) и в един и същи ден са починали Уилям Шекспир 

и Мигел де Сервантес. 

      В инициативата се включиха и ученици от Езиковата гимназия „Христо 

Ботев“ заедно със своите учители. В Читалня „Обществени науки” на РБ „Н. 

Й. Вапцаров” – Кърджали, се проведе среща с библиотекари и гимназистите 

от ХЕ клас с ръководител госпожа Дора Тодорова. В непринуден разговор 

учениците споделиха кои са техните любими автори и книги. Младежите 

прочетоха откъси от книгата „Гордост и предразсъдъци” на английски език и 

гледаха презентация за самата Джейн Остин и нейното произведение. 

Следваше дискусия с учениците на различни теми от книгата, а накрая им 
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бяха раздадени читателски карти с надеждата да станат редовни посетители на 

библиотеката.  

   Ученици от VIII и IX клас също се включиха активно в Маратона. Те 

проведоха литературно четене съвместно с най – малките деца от ОУ “Св. Св. 

Кирил и Методий”, гр. Кърджали. Учениците от VIII Б клас посетиха II А с 

класен ръководител госпожа Тинка Хорсикян, а VIII Е зарадваха децата на 

госпожа Румяна Профирова от II Б клас. Осмокласниците бяха придружени от 

учителя си по български език и литература – госпожа Ани Делчева. Срещите 

бяха много емоционални, защото в класните стаи звучаха откъси от любимите 

на малки и големи книги.  Ботевците бяха подготвили за второкласниците и  

подарък – книги, с които децата да попълнят своите библиотеки в класната 

стая. На вълнуваща среща бяха домакини и учениците от III Б клас, с класен 

ръководител госпожа Маргарита Грозева, които посрещнаха в своята стая 

представители на VIII В клас и техния учител по български език и литература 

– госпожа Станислава Иванова. 

Осмокласниците прочетоха откъси от  „Златната къщичка“, „Дъбът и 

тръстиката“ и други, а децата представиха любимите си книжки и разказаха на 

по – големите с кои литературни герои са се запознали тази година в училище. 

Те също получиха подарък за своята библиотека. Учениците от IX Е клас, 

заедно със своя класен ръководител и учител по български език и литература 

Рада Ангелова, посетиха най – малките деца от I А клас. Първокласниците 

силно впечатлиха своите гости с отличните си умения за четене, придобити 

само за няколко месеца. Въпреки че съвсем скоро са започнали да четат сами, 

те вече имат свои любими  книги и нямаха търпение да прочетат на  гостите 

интересни факти за животните, както и истории с приказни герои. Ботевци 

подариха на малките си приятели книгата „Небивалици с буквите от А до Я“ 

на Цвета Брестничка, от която прочетоха избрани части. Класният 

ръководител на първокласниците, госпожа Красимира Райковска, благодари 
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на гимназистите и ги покани на тържеството в края на годината. Разбира се, 

всички тези срещи завършиха с много вълнение и снимки за спомен от 

приятното прекарване. 
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26.04.2022 

Успехът е добре изградена рутина, а не случайност 

Средата на месец април в Езиковата е много успешен период всяка учебна 

година, през който атмосферата в гимназията е изпълнена с много радост, 

гордост и мотивация за още повече успехи. Това е времето на трепетно 

очакване на важните протоколи от Министерството на образованието и 

науката с резултатите на учениците от националните кръгове на националните 

олимпиади.  За пореден път и тази година немскоезичните ботевци успешно 

допълват широката палитра от успехи на ЕГ ”Христо Ботев”. 

Забележително е представянето на абитуриента Борислав Енчев в 

националния кръг на националната олимпиада по немски език, който за 

пореден път безапелационно доказа, че чрез перфектната подготовка на 

учениците на Езиковата конкуренцията в национален мащаб е напълно 

преодолима. За втора поредна година той се класира на трето място в цялата 

страна във финалния етап на престижната надпревара, като тази година само 

0,25 точки го делят от второто място. С отличния си резултат той бе удостоен  

и със званието „лауреат”, а с получената оценка „отличен 6,00” вратите за 

повечето специалности на българските висши учебни заведения за него вече 

са отворени. Този успех не е изненада за никого в училището и е съвсем 

логичен завършек на успешната образователна кариера на Борислав в 

областта на немския език. За своите пет години в гимназията той успя да се 

наложи като безспорен авторитет в национален мащаб и да се превърне в едно 

от най-разпознаваемите имена чрез спечелването на националния финал на 

“Четящите лисици” и участието му в международния етап на състезанието, 

третото му място в националния финал на “Младежта дебатира”, стипендията 

на Немската служба за педагогически обмен и четирикратното му участие в 
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националните кръгове на олимпиадата по немски език и състезанието на 

“Клет България”.  

Достойни са и наследниците на Борислав в училището като Нурджан 

Ибрямова от 11. клас, която заема шесто място в националния кръг на 

олимпиадата, и Едис Наим от 10. клас. Всички те са повод за гордост и радост 

за ЕГ ”Христо Ботев”, защото защитават достойно както труда на учителите в 

гимназията, така и името на цялата област. Затова за тях успехът е добре 

изградена рутина, а не случайност – всички тези постижения са плод на 

неуморен труд и съвместна работа с техните преподаватели, които въпреки 

препятствията по пътя си не се отказват да инвестират своя професионализъм 

и знания в бъдещето на младите хора. То всъщност е основният двигател на 

качествения образователен процес в Езиковата, чиято цел се изразява в 

изграждането на едно устойчиво на трудностите младо поколение. 
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27.04.2022 

НОВ ЛАВРОВ ВЕНЕЦ ЗА ФРАНКОФОНИТЕ ОТ ЕЗИКОВАТА 

ГИМНАЗИЯ 

Ученичката Еда Халибрям от 12-та френска паралелка на Езикова гимназия 

„Христо Ботев“ продължава да жъне успехи и през последната си учебна 

година. След втори резултат за страната на областния кръг на Олимпиадата по 

френски език, Еда се пребори с конкуренцията и на националния кръг като си 

осигури място в състава на „великолепната петорка“ – петимата най-добри 

ученици, които получават званието лауреат и оценка 6.00  за кандидатстване в 

университет. 

Още в 9-ти и 10-ти клас Еда беше доказала, че е сред учениците владеещи 

най-добре френския език в България, а през миналата година тя беше 

извоювала завидното 3-то място на националния кръг на олимпиадата, а освен 

това беше спечелила 1-во място в раздел поезия на националния конкурс 

„Маратон по креативно писане на френски език“. 

Запитана на какво се дължат тези успехи, златното момиче на френската 

школа обяснява: 

„Френският език винаги е бил една страст за мен. Изучаването му ми доставя 

удоволствие ежедневно, тъй като ми позволява да гледам филми, сериали, 

както и да чета книги на известни френски писатели в техния оригинален вид. 

За мнозина това е труден за изучаване език, но всяко нещо изглежда 

невъзможно в началото, докато не се захванеш сериозно с него. И аз съм 

имала затруднения, но не се отказах, а това, което ме мотивираше да 

продължавам, беше любовта ми към френската култура. Сега  комуникирайки 

свободно, аз опознавам отблизо богатствата на Франция при всяко мое 

посещение и създавам приятелства, които ми помагат да се развивам и да бъда 
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щастлива. Трите ключови думи за успех според мен са: мотивация, 

постоянство, упоритост.“ 

Преподавателят Нурай Садулов споделя, че постиженията на Еда Халибрям са 

без прецедент в област Кърджали и бележат връх в цялата история на 

обучението по френски език в Езикова гимназия „Христо Ботев“. 
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28.04.2022 

Успехите не се случват, ние ги създаваме! 

Абитуриентът Борислав Енчев от Езиковата гимназия „Христо Ботев“ – 

Кърджали е в челната класация на Националния кръг на олимпиадата по 

български език и литература 

Пореден повод за гордост са постиженията на тримата ботевци, които се 

представиха достойно на Националния кръг на олимпиадата по български 

език и литература за тази учебна година. 

Безспорен е успехът на дванадесетокласника Борислав Енчев, който успя да се 

нареди на четвърто място в националната ранглиста след лауреатите 

абитуриенти. Това постижение е съвсем очаквано предвид многобройните му 

изяви по предмета още от началото на неговото обучение в Езиковата 

гимназия. 

Това, разбира се, не е единствената област, в която той жъне успехи. За втора 

поредна учебна година достига до националните кръгове на две олимпиади, 

като за пръв път ученик от ЕГ „Христо Ботев” успява да направи това в 

олимпийския маратон в две последователни години. За петте години на своето 

обучение той успява общо шест пъти да достигне до националните кръгове на 

олимпиади по различни предмети. В основата на всички тези постижения 

стоят професионализмът, дългогодишната и всеотдайна работа на 

преподавателския колектив на Езиковата и мотивацията на учениците за 

покоряване на още по-високи върхове. 

Достойно е представянето на другите финалисти – Даная Римпопова от 11. 

клас и Севил Шевкед от 10. клас. Неоспорим факт е, че за пръв път от 

училище в област Кърджали се класират трима ученици на финал. 
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Едно от доказателствата за качественото образование за всяко учебно 

заведение е  доброто владеене на родния език. И тази година, юбилейна за 

Гимназията, ботевци достойно защитиха името на своето училище и  на 

област Кърджали. 
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04.05.2022 

Най-добрият математик на Област Кърджали учи в ЕГ „Христо Ботев“ – 

Кърджали 

Абитуриентката Дияна Гуглева е носител на купата „Най-добър випускник“, 

което доказва, че за математическата школа на Езиковата гимназия „Христо 

Ботев“ – Кърджали приемствеността е успешната формула на отличните 

математически постижения. Престижното отличие бе връчено от  зам. 

областния управител Юлия Чортленева. 

            За двадесети пореден път Регионалното управление на образованието – 

Кърджали, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” и Съюзът на 

математиците в България – секция, Кърджали организираха Областен 

математически турнир „Перперикон“. Състезанието се проведе под патронажа 

на Областния управител г-н Даниел Делчев.  Състезанието бе индивидуално и 

тази година бе само  за ученици от единадесети и  дванадесети клас. В 

турнира участваха ученици от област Кърджали, град Димитровград  и град 

Смолян. Темата за всеки клас бе изготвена от екип  под ръководството на 

акад. Сава Гроздев и проф. Росен Николаев от Икономическия университет – 

Варна  и  се състоеше от седем задачи: пет от тях с избираем отговор, една – с 

отворен отговор и една с описание на решението. Писмените работи бяха 

анонимни. 

            Жури на турнира бе екип от професори и доценти във ФМИ на ПУ „П. 

Хилендарски“, Икономически университет – Варна, ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ – 

Варна и учители от град Кърджали.  След участието си в това състезание 

математиците  Дияна Гуглева, Джан Гюлистан, Стоян Ванчев, Нарин Мехмед, 

Божидар Кавракиров от 12 клас и Елиф Али  от 11 клас от Езиковата гимназия 

покоряват родните университети с отлични оценки. Журито на турнира 
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присъди над 20 отлични оценки. Съгласно правилника на ФМИ и ФТФ на ПУ 

“Паисий Хилендарски” и статута на турнира на участницитеот дванадесети 

клас, набрали съответен брой точки, отличната оценка се признава за прием в 

специалностите на ФМИ и ФТФ към ПУ “Паисий Хилендарски”, в ТУ 

Габрово, ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ –  Варна,  филиалите  „Л. Каравелов” – 

Кърджали и гр. Смолян на ПУ и филиала на МГУ, София. Съгласно 

правилниците на Русенския университет “Ангел Кънчев“, Икономическия 

университет – Варна и  Висшето училище по застраховане и финанси – София 

и статута на турнира на участниците от единадесети и дванадесети клас, 

набрали съответен брой точки, се признава отлична оценка за прием  в тези 

две висши учебни заведения. 

Организаторите на турнира поздравяват всички отличили се състезатели и им 

пожелават да докажат, че  бъдещите икономисти, компютърни инженери, 

застрахователи са  млади хора, мотивирани да учат и да постигат успехи. 
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04.05.2022 

Философи и историци от ЕГ „Христо Ботев“ жънат заедно успехи в 

Национален конкурс  

Приключи Четвъртият национален ученически конкурс по философия и 

история  на тема  „Моята конституция“. Той се проведе под патронажа на 

проф. Атанас Семов, носител на наградата „Жан Моне“ на Европейския съюз, 

преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет и съдия в 

Конституционния съд на Република България. 

Конкурсът бе в три възрастови групи като ученици от ЕГ ‚Христо 

Ботев“  участваха в най-силната и многобройна от   VIII до XII  клас. Шестима 

ботевци  се съревноваваха с над осемдесет свои връстници от 24 различни 

населени места  по темата „Конституцията прави обществото или обществото 

прави конституцията“. 

Отлично представяне на Ясемин Садък от 11Г, Елиз Кязим от 11Б и Мария 

Тонева от 12Б отреди място на  техните разработки  в сборник на Атанас 

Семов, в който  ще се публикуват  двадесетте най – добри есета и ще е с 

национално разпространение. С висок брой точки са есетата и на Хелин Ремзи 

12Г, Радослава Йорданова и Екатерина Стоянова от 11А. 

Успешната  екипна работа на преподавателите Марина Димова и Диана 

Георгиева донесе предното признание за възпитаниците на Езиковата 

гимназия и е отличен пример за междупредметно сътрудничество в 

училището. 

За двете абитуриентки Мария и Хелин успехът е двоен, защото благодарение 

на отличното им представяне те могат да станат студенти в специалности от 

историческия или от философския факултет, още преди края на последния 

училище звънец, като им дава предмиство в кандидатстването по конкретни 

https://botev-kardzhali.com/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8-%d0%b8-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%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/
https://botev-kardzhali.com/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8-%d0%b8-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%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/
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специалности, сред които политология, психология, национална сигурност и 

др. Техните разработки бяха обстойно разгледани от жури от университетски 

преподаватели, сред които  и проф. Милко Палангурски, зам. – ректор и 

преподавател в Историческия факултет на Великотърновския университет. 

Конкурсът се организира от СУ „Вела Благоева“, Велико Търново. 
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05.05.2022 

Ученици от Езиковата гимназия посетиха Военния клуб в гр. Кърджали 

В навечерието на  6. май – Ден на храбростта и празник на Българската армия, 

група ученици от IX клас посетиха Военния клуб в гр. Кърджали. Това е една 

от дейностите от Националната програма на МОН и Министерството на 

отбраната „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на 

българската армия”, по която  участва нашето училище с проекта „Живо 

наследство”. Реализирането на проекта цели да създаде активен модел на 

ангажиране на учениците към дейности, свързани с проучване, опазване и 

популяризиране на местното историческо и военно-културно наследство сред 

местната общност. 

Благодарение на добрата организация и сърдечното отношение на началника 

на военния клуб – г-жа Ани Иванова, младежите се потопиха в една по-

различна атмосфера. На срещата присъства о.з. подполковник Бойко Бенеков  

– председател на Областния съвет на СОСЗР, който запозна учениците със 

съвременните въоръжени сили на Р България, със структурата, въоръжението 

и екипировката на Българската армия, представи и  подготовката на страната 

за отбрана. Информира учениците за задачите на Централното военно 

окръжие и подчинените му структури за набирането на кадри и за нарастване 

способностите на военните формирования от въоръжените сили за изпълнение 

на техните задачи както в мирно, така и във военно време. 

Тази среща допринесе  за придобиване  на  нови компетентности в областта на 

патриотичното  образование и  възпитание на учениците,  както  и за  

повишаване на интереса,  свързан  със  съхраняването  на историческата памет 

за българската армия и за националните традиции и култура. Това подпомага 
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и формирането на активна гражданска позиция и осъзнато национално 

самосъзнание. 

В рамките на проекта от Езиковата гимназия подготвят  кратък филм за 

паметниците в района и информационна брошура, които ще бъдат 

предоставени на училища и институции. 
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09.05.2022г. 

Ботевци отбелязват с флашмоб деня на Европа 

В Езикова гимназия „Христо Ботев“ на 9. май, с предаване от училищното 

радио Марияна Лозева от Ученическия съвет запозна учениците със 

значението на Деня на Европа – исторически събития и символи на 

Европейския съюз. След това в гимназията прозвуча химна на Европа „Ода на 

радостта“ и учениците от осми и единадесети клас се подредиха в кръг, 

символизиращ единството в многообразието, около знамето на Европейския 

съюз и знамето на Република България.  

Денят на Европа, честван на 9 май всяка година, е посветен на мира и 

единството. На тази дата през 1950 г. в Париж е направена първата стъпка към 

създаването на Европейския съюз. Тогава френският министър на външните 

работи Робер Шуман прочита пред международната преса декларация, в която 

се призовават Франция, Германия и други европейски страни да обединят 

производството си на въглища и стомана като „първа стъпка към европейска 

федерация“. Той предлага да бъде създадена наднационална европейска 

институция, която да управлява въгледобивната и стоманодобивната 

индустрия. На срещата на лидерите на ЕС в Милано през 1985 г. е взето 

решение 9. май да се чества като „Ден на Европа“. От тогава до днес 9. май 

символизира стремежа към единство, мир и просперитет в Европа. Денят на 

Европа е повод за празнични изяви в много европейски държави. 

2022г. е обявена за Европейска година на младежта и насочва вниманието им 

към гласа на гражданите, с призив за обединение в решаване на 

предизвикателствата, пред които сме изправени, за да изградим по-добро 

бъдеще за Европа, която носи ползи за всички.  

Мотото на ЕС „Единство в многообразието“ се използва от 2000 г. То изразява 

идеята, че европейците са се обединили в съюз, за да работят за мир и 

просперитет, като в същото време се обогатяват духовно от множеството 

различни култури, традиции и езици на континента. Всяка страна, избрала 
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демократично да се присъедини към Европейския съюз, подкрепя неговите 

основни ценности – мир и солидарност. Тези ценности намират израз в 

икономическо и социално развитие с екологични и регионални измерения, 

които гарантират достоен жизнен стандарт на всички граждани. Днешната 

амбиция е: да се изгради Европа, уважаваща свободата и идентичността на 

всички нейни граждани. Само чрез обединяване на нейните народи Европа би 

могла да вземе в ръце съдбините си и да играе положителна роля в света.  В 

България Денят на Европа е обявен за отбелязване с Постановление 54 на 

Министерския съвет от 29 март 2005 г. 

Честит празник! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

12.05.2022г. 

Състезание по изразително четене на немски език 

„Bulgarien liest vor“ 

В cъвpeмeнния cвят, ĸъдeтo вcичĸo e взaимocвъpзaнo, пoзнaвaнeтo нa чyжди 

eзици дaвa oгpoмни пpeдимcтвa. Немският език е един от най-трудните езици, 

но въпреки това осмокласниците от немските паралелки в ЕГ „Христо Ботев“ 

не се отказаха от изучаването на езика на Гьоте и Шилер, напротив – все 

повече се мотивираха през цялата учебна година и все още полагат усилия, 

благодарение на  техните преподаватели, с които положиха основите при 

изучаването на немския език. 

„Bulgarien liest vor” e състезание, което се провежда по инициатива на 

Консултантския Отдел по немски език и в него участват ученици от 8 клас от 

всички езикови гимназии от страната, които работят по програмата за 

придобиване на Немска езикова диплома. Тази година бе възобновена 

традицията на конкурса след последното му провеждане  през 2019 г. Целта на 

надпреварата е учениците, изучаващи немски език да бъдат мотивирани за 

четене на книги, да се стимулира четивната им култура и да се повиши 

интересът към немската художествена литература 

На 11.05.2022г. в ЕГ „Христо Ботев” се проведе училищният кръг на 

състезанието, в който отличените представители от всяка една паралелка – 

Кирил Митев, Езхан Емин и Дефне Мустафа – премериха сили, за да бъде 

определен училищния първенец. Кратки, но интересни и нелесни за четене 

истории бяха предизвикателството за всеки един  от тримата. Всички гости и 

преподаватели останаха впечатлени от изразителното четене на участниците, 

които се представиха убедително. 

Комисия в състав присъди първото място като училищен победител на Дефне 

Мустафа. Дефне продължава да се състезава на следващия регионален кръг, 

който ще се проведе на 31.05.22 г. в град Варна, където ще чете откъси от 

романа на А.Шнайдер  „Der Junge und der Kapitän” („Момчето и капитанът“). 
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12.05.2022г. 

Моника Заимова казва: „Велика е красотата на този паметен ден“  

             По случай 6 май,честването на деня на храбростта и българската 

армия, Езикова гимназия “Христо Ботев” изразява своята почит под формата 

на рецитал, съпроводен от фанфарния оркестър на гимназията и Първи 

ученически гвардейски отряд отбелязвайки Деня на българската армия.. 

Програмата започна с изпълнението на “Хайдушки марш”, последван от 

хореографията на гвардейския отряд с композицията “Безсмъртие” и завърши 

със словото на учениците, отправено с признание по повод празника. 

Инициативата е част от проект „Живо наследство“ по Националната програма 

на МОН  „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската 

армия“. 

Честването на деня датира от следосвобожденския период, като празника бива 

учреден официално през 1880г. от княз Александър Батенберг. На тази дата 

всяка година българският  народ припомня с мъка и гордост за националните 

ни герои, отдали своето бъдеще, за да го има нашето настояще. Всеки един от 

нас трябва да живее със спомена за борците на България, най-вече за да не се 

самозабрави по своя път и да може, да е винаги готов, да промени посоката си. 

Освен дадения пример за саможертва в посланието на всеки един войник, 

виждаме напълно отричане от робското примирие и закостенялото мислене. 

Героите ни, преобърнали колосално своите приоритети винаги ще останат 

живи в народната памет, защото “тоз, който падне в бой за свобода,той не 

умира”. 

Всеки изминал ден изгражда освен нашето бъдеще и историята на 

наследниците ни. Примерът, към който бъдещето поколение ще може винаги 

да се обърне, сме точно ние и именно това трябва да се запитаме, дали ще се 

гордеят с нас, толкова колкото ние с нашите герои. Времето е мерната 

единица, която няма да можем, да променим, но можем да се възползваме от 

нея, докато и последната песъчинка от нашия часовник не е изпаднала. 
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13.05.2022г. 

Честито! Да ни върви по вода! 

 

С общински турнир по плуване  новият басейн в ЕГ „Христо Ботев“ 

посрещна първите победители  – младите плувци на Кърджали 

 

В сезона на празненствата днешният петъчен ден е специален както за 

Езиковата гимназия „Христо Ботев“, така и за града ни. С тържествена 

церемония бе даден старт на първия общински турнир по плуване в обновения 

закрит плувен басейн. Тишината от десетилетия отстъпи място на радостните 

възгласи на учениците, които се включиха в спортната надпревара. На 

тържеството присъстваха Даниела Павлова – директор на ЕГ „Христо Ботев“, 

Марияна Пеева – директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 

Стоян  Георгиев зам.-директор от СУ „Йордан Йовков“, Ангелина 

Костова  Главен експерт в РУО – Кърджали, Мария Кирекчиева от областна 

администрация. Д-р инж. Хасан Азис – кмет на община Кърджали поздрави 

присъстващите и пожела на всички, които обичат плуването да им върви по 

вода и да постигат своите спортни върхове. 

Елица Ламбева от осми клас бе аплодирана за своето музикално изпълнение, 

което беше специален поздрав към всички участници и гости на турнира. 

Право на участие имаха ученици от всички училища на територията на 

Община Кърджали в две от упоменатите дисциплини по свой избор. 

Младежите мериха сили в дисциплините 50 метра бътерфлай, бруст, гръб и 

свободен стил и бяха разделени в две възрастови групи, а за тяхната бързина и 

техника следеше главният съдия експертът Тодор Радев. 

Разпределението на състезателите беше в две възрастови групи: 

5-6 клас – момчета и момичета 

7-8 клас – момчета и момичета 

Победители в съответните дисциплини след изключително атрактивна 

надпревара са: 
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В групата 7-8 клас Вера Добринска от ЕГ „Христо Ботев, печели първо място 

в две от състезателните дисциплини – свободен стил и бътерфлай. При 

момчетата победител в две от дисциплините свободен стил и бруст е Велизар 

Пеев от СУ „Отец Паисий“. Ралица Добринска от ЕГ „Христо Ботев“ грабна 

първата награда в дисциплината бруст. Първенец в стил бътерфлай е Лъчезар 

Господинов от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, а в дисциплината гръб най-

добра е Таня Николова от СУ „П. Р. Славейков“. 

Победители във възрастовата група 5-6 клас са Велизара Кърмазлиева от СУ 

„Йордан Йовков“, която се класира първа в две от дисциплините – бътерфлай 

и бруст. Арман Банашък от СУ „Отец Паисий“ е най-добра в свободен стил и 

гръб, а сред момчетата на първо място се класираха Калоян Калоянов от СУ 

„Отец Паисий“– свободен стил, Наско Милчев от ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ –бруст, Берат Узунов от СУ „П. Р. Славейков“ – гръб и Иляз Шерин 

от СУ „П. Р. Славейков“ – бътерфлай. 

Наградите за победителите бяха осигурени от община Кърджали. 
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13.05.2022г. 

Нови 43 немски дипломи след пет години съвместен труд в Езикова 

гимназия “Христо Ботев” 

Щастие, гордост, удовлетворение и носталгия по изминалите пет години в 

училище  – така може да се опише тържествената церемония на Езикова 

гимназия “Христо Ботев” за връчването на немските езикови дипломи на 

Постоянната комисия на министрите на образованието и културата на 

Федерална република Германия – DSD II, която се проведе на 12. май в хотел 

“Кърджали”.  

За 18-ти пореден път абитуриенти, учители и родители успяха да се докоснат 

до магичната атмосфера на този престижен за Езиковата празник, който 

винаги е приятен повод за една красива равносметка за успехите на учениците 

и качествения труд на техните учители. 

Именно съвместните усилия на доказани професионалисти и мотивирани 

ученици са причината гимназията вече дълги години да е сред училищата с 

най-високи резултати в национален мащаб на изпита за придобиване на 

немска езикова диплома, второ ниво. По този повод на празника присъства  и 

господин Бернд Щендер – консултант по немски език за Южна България към 

Немската централа за училищно дело в чужбина, който уважи церемонията и 

поздрави учениците за успешното им представяне, подчертавайки 

специалната си връзка с Езиковата и изрази своята благодарност за 

ефективната работа с немската катедра в училището, оказвания респект 

спрямо немската програма в България и активното участие на училището в 

различни състезания и инициативи.  

След прочувствено слово за откриване на церемонията от директорката на 

Гимназията – Даниела Павлова, приветствие  от името на РУО-Кърджали 

поднесе г-жа Костова. След това настъпи тържественото връчване на самите 

дипломи на абитуриентите, които нетърпеливо чакаха да хванат плодовете на 

своите дългогодишни усилия в ръцете си. Трепетите на родителите сподели г-
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жа Венелина Милушева, родител на DSD дипломантка, и изрази 

признателността им спрямо всеотдайния труд на учителите и учениците в 

преследването на тази диплома. От името на зрелостниците Борислав Енчев, 

изразявайки вълнението на всички DSD дипломанти, благодари емоционална 

реч на всички преподаватели и родители за доверието и подкрепата през 

изминалите пет години и пожела на всички свои съученици още повече 

бъдещи успехи след пристъпването на университетския праг.  
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16.05.2022г. 

Езиковата в Кърджали с най-много участници, класирани на национален 

кръг на състезанието по немски език на издателство КЛЕТ 

На 14. май  в град Ловеч се проведе националният кръг на деветото 

национално състезание по немски език, организирано от издателство “Клет 

България” – водещ образователен издател в областта на чуждите езици. 

Надпреварата, превърнала  се във важно ежегодно събитие за всички 

изучаващи немски език, събира на едно място ученици от десетки езикови 

институции и училища в цялата страна с една обща цел – да демонстрират 

езиковите си умения в състезанието с изключителна сложност. 

Традицията си немскоезичните ботевци продължиха и тази година, 

доказвайки се отново като най-многоброен екип от ученици, достигнали до 

финалния кръг на надпреварата. Дванадесет възпитаници на ЕГ”Христо 

Ботев” – Атанас Митрев, Иванина Сюлюкчиева,  Наз Ибрям от 8.клас,  Еда 

Мехмедали, Елиф Чалъм, Пламен  Груев от 9. клас,  Едис Наим, Джейда 

Салиф от 10.клас, Елица Караусева, Кристина Величкова,  Мадлена Солакова 

от 11 клас и познатият на всички с успехите си абитуриент Борислав 

Енчев  премериха знанията си с най-добрите в България във всички възможни 

нива на състезанието (А1, А2, В1, В2 и С1). Учениците са щастливи от 

предоставената им възможност да покажат своите умения за владеене на 

немски език. Сигурни в успеха си, те са оптимистично настроени към 

предстоящите резултати от състезанието, очаквайки за поредна година да им 

бъдат отредени призови места. 

Освен високата си учебна подготовка възпитаниците на кърджалийската 

езикова гимназия доказаха и своя интерес към българската история и култура. 

Те посетиха Казанлъшката гробница, Храм паметника “Рождество Христово” 

край село Шипка и Етнографския музей на открито „Етър“, където обогатиха 

своите знания и създадоха незабравими спомени. 
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20.05.2022г. 

Ботева клетва с 20-годишна традиция 

След двегодишна пауза ботевци се завърнаха в Калофер и се заклеха   

Отново е месец май. Приказно красив и зелен. В центъра на Калофер спират 

автобуси, от които слизат  160 ученици и учители, дошли от Кърджали, за да 

почетат паметта  на Христо Ботев и да положат Ботева клетва. Този уникален 

за страната ритуал е с 20-годишна история. Всяка година учениците от випуск 

осми клас на Езиковата гимназия „Христо Ботев” град Кърджали 

полагат  клетва за вярност. Те обещават да запазят възвишените  идеали на 

своя патрон  в името на свободата, демокрацията и бъдещето на България. 

Гвардейци, момичета и момчета в ученически униформи изпълват площада. 

Странно е, но като гледа човек колко сърцато е приета тази идея, превърнала 

се в традиция, си дава сметка, че в последните години гладът за родолюбие е 

факт, а за тези ученици днешният ден от месец май е важен и специален. Тук 

те са различни, по-отговорни, по-мъдри. Повикали са на разпит националната 

си памет и патриотизъм. Всяка година те провеждат своя открит урок по 

родолюбие и припомнят на всички нас, че едно време е имало един народ-

мъченик, който издишал, разпънат на робския кръст и оцелявал единствено, 

защото съзирал сянката на разпятието си, която му доказвала, че още е жив… 

Припомнят ни, че има хора неподвластни на смъртта, за които свободата е 

всичко. Хора, които чертаят бъдещето, носейки не кръст, а сабя и револвер, 

готови да поведат чета от двеста момчета и да извървят своя път към 

безсмъртието.   

Те знаят, че Христо Ботев  е  този, който презира смъртта и доказва на всички 

ни, че животът може да бъде вечен в паметта с думите: 

Тоз, който падне в бой за свобода,- 

той не умира -него жалеят 

земя и небе, звяр и природа, 

и певци песни за него пеят… 
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Поднасяйки венец, те са смирени пред величието на Ботевата саможертва. В 

минута мълчание и на колене  отдават своята почит към подвига на Христо 

Ботев и загиналите за свободата на България! Призивът им отеква в полите на 

Балкана и  се чува надалеко: Нека пазим жив Ботевия дух! 

След ритуала, всички дружно запяха Ботевия марш и се отправиха към 

Националния музей Христо Ботев, за да се докоснат до безценните експонати 

и вещи, свързани с живота и делото на гениалния поет и революционер. 
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24.05.2022г. 

 

Награждаване на изявени ученици и учители от областния управител за 

24 май 

На официална церемония в читалище „Обединение“ по случай  24 май – Ден 

на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура 

и на славянската книжовност областния управител Даниел Делчев и 

заместник-областния управител Юлия Чортленева наградиха изявени 

ученици, учители и творци от област Кърджали за висок професионализъм и 

принос в развитието на просветата в област Кърджали. 

От ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали бяха отличени старши учителите Галина 

Ангелова Недялкова и Елван Юсуф Осман, както и учениците 

Борислав  Митков Димитров от 8 Е клас, Жасмин  Теоман  Ялчън  10 В клас, 

Весела Щерева Добрикова  от 10 Г клас и Нурджан Йълмаз Ибрямова  11 Е 

клас. 
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24.05.2022г. 

 

Юбилейният випуск 2022 се закле: „ЗАВИНАГИ БОТЕВЦИ!“ 

 

Тридесет и шест  абитуриенти от Езиковата с награди за изключителни 

постижения в областта на науката и изкуството и за издигане престижа 

на училището 

Глъчка, цветя, усмивки и музика… Въздухът ухае на празник. Дворът на 

Езикова гимназия „Христо Ботев“ се изпълва с  ученици, учители и родители. 

Бие последният звънец за абитуриентите от випуск 2022. Те излизат от 

гимназията, за да поемат своя път към университетите в страната и чужбина и 

да покоряват своите лични и професионални върхове. 

Директорът – госпожа Даниела Павлова поздрави абитуриентите със 

завършването и с празника на духовността – 24. май и им пожела да бъдат 

упорити и успешни в преследване на своите мечти и да не забравят, че са 

възпитаници на гимназия със стогодишна история, която е символ и еталон за 

град Кърджали. Тя се обърна  с думи на благодарност за неуморния труд, 

професионализма и творческия устрем към своите колеги – учителите,  които 

водят младите хора по пътя на познанието и подчерта, че те са движещата 

сила за успехите им. 

Госпожа Събина Сюлюкчиева – председател на обществения съвет на 

Гимназията и главен секретар на областна администрация, прочете 

поздравителен адрес от името на областния управител Даниел Делчев и 

пожела на всички ученици дръзновение и упоритост в техния непрекъснат 

стремеж към знания. От  името на община Кърджали приветствие 

към  учениците и учителите поднесе господин Тунджай Шюкрю – заместник 

кмет и бивш възпитаник на гимназията. Той пожела на учителите да бъдат 

горди с плодовете на своя труд, а на абитуриентите – да бъдат  всеотдайни, 

амбициозни и да допринасят за изграждането на един по-добър свят. Думи за 

поздрав и напътствия към завършващите, както и за признателност и 
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благодарност към колектива на училището прозвучаха и от  името на 

родителите на дванайсетокласниците. 

Дойде ред за награждаване на випуск 2022. 36 изявени през годините на 

обучението им зрелостници получиха  от ръководството на училището 

грамоти и статуетки за цялостен принос и издигане престижа на гимназията, а 

за най-изявените 12 имаше и парични награди, осигурени от „Екип Холдинг“, 

„Пневматика Серта – България“, „Сигнод – България“. 

Абитуриентите спазиха традицията да  предават символично на своите 

следовници огъня на познанието. Абитуриентът Борислав Енчев предаде 

факела на познанието на единайсетокласничката Елица Караусева, която 

заяви, че ботевци  ще продължат достойно по пътя на успеха. Водещите 

приканиха съучениците си да изрекат клетвените думи, с които си обещаха, че 

ще останат ЗАВИНАГИ БОТЕВЦИ! 

Ето така изглеждат младежите, готови да поемат пътя си напред, за да 

празнуват края на младежкото безгрижие и началото на зрелостта. Отиде си 

още един успешен випуск, но след него идва друг и друг………… 

Така огънят на познанието  в Езикова гимназия „Христо Ботев“ ще гори 

вечно. 

Честит празник, абитуриенти! 

Честит празник, учители! 

Честит празник, учители! 
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25.05.2022г. 

Трима учители от Езикова сред наградените от кмета на Община 

Кърджали 

На празнична среща-коктейл за 24 май в ресторанта на хотел „Кърджали” 

кметът на Кърджали д-р инж. Хасан Азис показа своето уважение към 

работата на учители и дейци на културата от общината, като им връчи 

грамоти и плакети. Сред наградените бяха и трима  учители от ЕГ „Христо 

Ботев“ град Кърджали, които са доказали се професионалисти в своята област. 

Вече дълги години с желание и мотивация  те неуморно работят, за да запалят 

интереса на своите ученици към чуждите езици, възпитавайки ги като 

достойни, почтени и успешни млади хора. Гордост са наградите на техните 

ученици, които представят не само училището, но и град Кърджали на редица 

национални и международни състезания и конкурси по  английски и немски 

език. 

Снежана Христова – старши учител по английски език.  През всички години 

от своя професионален път в гимназията тя активно работи за формиране на 

езикови умения и навици сред учениците, прилагайки ефективни техники и 

методи при овладяване на чуждия език. Високата ѝ квалификация като учител 

по чуждоезиково обучение е подкрепена от участия в квалификационни 

семинари в страната и във Англия, Ирландия и Шотландия. Повече от десет 

години е правоспособен член  на Националната комисия за оценяване на 

матури по английски  език. Редовно изготвя учебни материали и електронни 

уроци за подготовка на учениците за отлично представяне на държавни 

зрелостни изпити, олимпиади, национални и международни състезания и 

конкурси. Уроците ѝ са винаги интересно поднесени с използване на 

съвременни интерактивни методи на преподаване. През годините Снежана 

Христова има постигнати много успехи. Много нейни ученици, мотивирани 

от нея се включват редовно в състезания и олимпиади по английски език и 

достигат до класиране в национален мащаб. През настоящата учебна година 

https://botev-kardzhali.com/%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b5/
https://botev-kardzhali.com/%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b5/
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неин ученик достигна до призовото трето място на националната олимпиада 

по английски език, организирана от МОН. 

Нигяр Наим – главен учител по немски език, работи повече от 15 

години  целенасочено по програмата за придобиване на  Немска езикова 

диплома DSD II. Работата в тази учебна програма изисква висок 

професионализъм и всеотдайност, използване на автентични материали, 

формиране на  езикови умения и навици, прилагане на ефективни техники и 

методи при овладяване на  немския език. С натрупания от нея  опит и 

способности госпожа Наим допринася за разширяването и усъвършенстването 

на знанията на учениците. Тя работи в крак с предизвикателствата на новото 

време и прилага иновативни методи в учебния процес. Високата й 

квалификацията като учител по чуждоезиково обучение е подкрепена от 

многобройни участия в квалификационни семинари в Германия, 

Австрия,  както и в България в Гьоте Институт – София, Консултантска 

служба по немски език към посолството на ФРГ, издателство КЛЕТТ и др. Тя 

се е доказала като отличен професионалист и много нейни възпитаници 

ежегодно участват във всички състезания и олимпиади по Немски език. Не 

само мотивира възпитаниците си да участват в състезания и конкурси по 

немски език, но и ги подготвя така, че те да покажат в максимална степен 

своите знания и умения по предмета. Доказателство за всичко това е дългият 

списък от ученици, които през годините са представяли училището, града и 

областта както на национално, така и на международно ниво на много 

различни състезания и олимпиади по немски език. През учебната 2021/2022г. 

госпожа Наим участва като преводач  в училищен екип  от ЕГ „Христо Ботев“ 

за създаване на учебни помагала по философия на немски език за 9 и 10 клас 

по Национална програма на МОН. 

Петя Илиевска  – главен учител по английски език. Като  доказал се в своята 

област преподавател, тя  винаги следи новостите в чуждоезиковото обучение 

и ги прилага в работата си.  В своята педагогическа практика влага своя висок 
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професионализъм като филолог и педагог  и работи за израстването на 

учениците си. С личния си пример съумява да мотивира учениците си да четат 

и обсъждат произведения на английската и американската литература в 

оригинал, което обогатява знанията им. С натрупания опит и способности 

допринася за разширяването и усъвършенстването на знанията на учениците. 

Винаги се отнася с голяма отговорност към работата си, за което говорят 

наградите на учениците ѝ  в различни олимпиади и конкурси, повечето от 

които на национално ниво.  Високата ѝ квалификацията като учител по 

чуждоезиково обучение е подкрепена от участия в квалификационни 

семинари в страната и във Англия, Италия и САЩ. От  15 години е 

правоспособен член  на Националната комисия за оценяване на матури по 

английски  език. Тя изготвя учебни материали и електронни уроци за 

подготовка на учениците за отлично представяне на държавни зрелостни 

изпити, олимпиади, национални и международни състезания и конкурси.   

Поздравяваме нашите колеги и им желаем и в бъдеще много търпение и 

постоянство, упоритост и успехи. Бъдете здрави и щастливи, но бъдете и 

горди с най-достойната за уважение професия – Учителската! 
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24.05.2022г. 

Отличени Ботевци по повод 24 май – Ден на българската азбука, просвета 

и култура и на славянската книжовност 

В Деня на светите братя Кирил и Методий на общоградско тържество  в 

градската градина кметът на град Кърджали – д-р инж. Хасан Азис награди 

изявени  34 ученици, представили Кърджали достойно на национални и 

международни конкурси, олимпиади, състезания и фестивали.  Сред тях най-

многобройна бе групата ученици от Езиковата гимназия „Христо Ботев“. Във 

възрастова група 8 клас награди получиха Георги Дичков, класирал се на 

призови места на национален кръг на олимпиадата по английски език на МОН 

и в Национално състезание по английски език „Аз мога тук и сега“ в град 

Девин и Атанас Митрев, класиран на  Първо място на националната 

олимпиада по астрономия. В група 9-10 клас бе отличен Едис Наим със 

спечелена международна стипендия на Немската служба за педагогически 

обмен PAD с право на едномесечно пребиваване в Германия през лятото на 

2022г.. В група 11-12 клас награда получи Елиф Али, завоювала 2. място в 

Национално състезание по английски език „Аз мога тук и сега“ в град Девин и 

с Отлично представяне на областен кръг на олимпиадата по английски език на 

МОН. 

Борислав Енчев и Нарин Мехмед – двама абитуриенти от Езиковата 

гимназия  бяха наградени със специалната стипендия „Кърджали”. Наградите 

им са многобройни. Още от осми клас Борислав участва активно във всички 

състезания и конкурси по Немски език, Български език и литература, 

Математика,  Философия и редовно печели призови места на национално 

ниво. Той участва и във всички състезания по природни науки и винаги 

печели първи места.  С отлична оценка и звание «Лауреат»  от Национален 

кръг на олимпиадата по Немски език през тази учебна година е приет за 

студент в СУ «Св. Климент Охридски» София, Специалност Немска 

филология. Борислав спечели и международна стипендия на Немската 

https://botev-kardzhali.com/%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2%d1%86%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4-24-%d0%bc%d0%b0%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0/
https://botev-kardzhali.com/%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2%d1%86%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4-24-%d0%bc%d0%b0%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0/
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централа за образование в чужбина и Немската служба за академичен обмен 

(DAAD). През последните две учебни години той се класира за участие в 

международни състезания «Младежта дебатира» на немски език и «Четящи 

лисици» на немски език, където представя не само Гимназията, град 

Кърджали, но и България. Нарин пет години участва активно във всички 

състезания и конкурси по Немски език, Български език и литература, 

Математика и редовно печели призови места на национално ниво. Нарин бе 

номинирана за международна стипендия на Немската централа за образование 

в чужбина и Немската служба за академичен обмен (DAAD). След отличното 

си представяне на Областен математически турнир «Перперикон» и получена 

оценка „Отличен“ тя е приета за студентка в ПУ «П. Хилендарски» – Пловдив, 

Икономически университет – Варна, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и 

Технически университет Габрово. 

 

Сред отличените от Ротари клуб Кърджали абитуриенти достойно се 

подредиха три ученички от Езиковата гимназия: Мария Тонева  е от 

паралелка с изучаване на английски език и активно участие  във всички 

състезания и конкурси по Английски език, Български език и литература, 

Философия и Гражданско образование и многобройни спечелени призови 

места на национално ниво. Еда Халибрям  е от френска паралелка и активно 

участие и многобройни награди от във всички състезания и конкурси по 

Френски език и Български език и литература и спечелени призови места на 

национално ниво. През настоящата учебна година тя завоюва най-високата 

награда от участие в национален кръг на олимпиада по френски език – „ 

Лауреат“ с оценка Отличен 6,00. Анна Чорбаджийска е ученичка в паралелка с 

изучаване на немски език Кърджали и многобройни участия и награди от 

състезания по Немски език, Български език и литература, История и 

цивилизации. През настоящата учебна година тя се класира за национален 
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кръг на олимпиадата по История и цивилизации, на който представи не само 

училището, но и област Кърджали. 

Във връзка със 100-годишния  юбилей на  Езикова  гимназия „Христо 

Ботев“  за  първа  година  Фондация  „Хюсние Кяшиф“ награди четирима 

ученици от училището. Наградите връчи президентът на фондацията Сибел 

Кяшиф, а наградените ученици са Георги Дичков и Атанас  Митрев от 8 

клас и абитуриентките Даниела Михова, Ачеля  Ниязи. 

Пожелаваме на всички отличени ученици много бъдещи успехи! 
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31.05.2022г. 

Състезание по изразително четене на немски език 

Четенето развива познавателните интереси и разширява кръгозора. Развитието 

на читателските умения стимулира творческото въображение, учи ни да 

мислим с образи. Учениците са склонни да фантазират, а чрез книгите пред 

тях се открива нов вълшебен свят, пълен с различни истории и герои. Те 

разбират кои постъпки са добри и кои – лоши, развиват чувството си за 

справедливост. Това ги прави съпричастни към проблемите на другите и им 

помага в общуването. Учениците, които обичат да четат, са способни по-дълго 

да съсредоточават своето внимание върху изучавания обект, да се 

концентрират, а това до голяма степен улеснява учебния процес.  

На 31.05.2022г. в гр.Варна се проведе регионалният кръг на състезанието по 

четене на немски език – „Bulgarien liest vor“, което се провежда по инициатива 

на Консултантския Отдел по немски език. В него участват ученици от осми 

клас от всички езикови гимназии от страната, които работят по програмата за 

придобиване на Немска езикова диплома. Тази година младите читатели 

четоха откъси от младежкия немски роман „Der Junge und der Kapitän” на 

А.Шнайдер. Ученичката Дефне Мустафа, с ръководител Несрин Салиф,  бе 

класирана на училищния финал в Езиковата гимназия. На националния кръг 

тя премери сили с ученици от Добрич, Силистра, Варна, Шумен, Хасково, 

Русе и Бургас. 

Журито, съставено от преподаватели и немци оцени всеки един от 

участниците по точно регламентирани критерии като произношение, темпо, 

сила на гласа, логическо ударение, подходяща за героите и сюжета интонация 

и контакт с публиката. Кърджалийската Езикова бе представена достойно от 

Дефне Мустафа, която впечатли журито с блестящото, изразително и 
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артистично четене. Пожелаваме  ѝ още много успехи и поводи за гордост и 

покоряване на нови върхове. 
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01.06.2022г. 

Национален журналистически конкурс – 100 години Гимназия ” Христо 

Ботев” – протокол 

При изключителен интерес приключи първия национален ученически 

журналистически конкурс, посветен на вековния юбилей на първата гимназия 

„Христо Ботев“, град Кърджали. Жури с председател журналиста Георги 

Кулов и членове Радка Попгеоргиева – заместник директор в ЕГ „Христо 

Ботев“, Надежда Карагьозова – главен учител по български език и литература 

в ЕГ „Христо Ботев“ и Дияна Георгиева – старши учител по история и 

цивилизации в ЕГ „Христо Ботев“ отличиха най-добрите творби в различните 

категории и възрастови групи. В категорията „Есе“ във възрастова група 8-10 

клас на първо място се класира Виктория Ташева от ЕГ „Христо Ботев“ – 

Кърджали, на второ място се класира Касандра Недялковаот град Дряново. 

При учениците във възрастова група 11-12 клас на първо място се класира 

творбата на Радослава Йорданова от ЕГ „Христо Ботев“ –Кърджали, на второ 

място е Мейрем Ахмед от Момчилград, а на трето място е Анджелина 

Иванова от Русе. В същата категория се присъждат и две поощрителни 

награди на Михаела Василева от град Бяла Слатина и на Мария Тонева от ЕГ 

„Христо Ботев“- Кърджали. В Категория „Публицистична статия“ на първо 

място е Айджан Нуриева от град Севлиево, а на второ място се класира 

Борислава Борисова от град Севлиево. В категорията „Репортаж“ се присъжда 

само второ място на Айджан Нуриева от град Севлиево. 

 Дано с поставянето на това ново начало да се даде още една възможност на 

талантливите и пишещи ученици да проявяват своята гражданска позиция и да 

печелят награди с талант и перо в ръка и през следващите години. 

 

 

 

 

https://botev-kardzhali.com/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-100/
https://botev-kardzhali.com/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-100/
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01.06.2022г. 

Еда Халибрям от Езиковата гимназия с грамота и награди във Френския 

институт 

Отново първо място на конкурса по креативно писане на френски език 

Еда Халибрям е едно от най-често срещаните имена на изявени ученици в 

Кърджали. А това, което я прави уникална, е че единствено тя има успехи в 

областта на френския език. 

Освен изключително успешното й представяне на Олимпиадата, под 

ръководството на учителя Нурай Садулов ученичката за втора поредна година 

спечели безапелационно първото място на традиционния „Маратон по 

креативно писане“, организиран от Асоциацията на преподавателите по и на 

френски език в България, с ценното сътрудничество на Министерството на 

образованието и науката, Френския институт в България и OIF 

(Международна организация на франкофонията). 

Темата на тазгодишното издание на конкурса беше „Животът не престава да 

ни изумява. Всеки ден, всеки миг.“ Според регламента в своите продукции 

учениците трябва да използват предложените десет „странни“ думи, 

употребявани в различни франкофонски страни. 

Както през миналата година, Еда отново участва с поема, която силно 

впечатли и развълнува националното жури и не остави никакъв шанс за 

многобройните конкуренти от другите елитни гимназии. 

На официалната церемония по награждаването във Френския институт 

присъстваха Клодия Калво, Заместник-съветник по сътрудничеството и 

културната дейност и Аташе по образователно сътрудничество към Френски 

институт-София, Еманюел Самсон, Ръководител на Франкофонски 

регионален център за Централна и Източна Европа и Вяра Любенова – 

Председател на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в 

България. 

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-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d1%81-%d0%b3/
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-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d1%81-%d0%b3/
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Освен специалната грамота, Еда получи и интересни награди от Френския 

институт, от швейцарското посолство и от АПФБ. 

Най-ценното в успехите на абитуриентката от Езикова гимназия „Христо 

Ботев“ е, че те са постигнати с много труд, постоянство и отговорност. 

На добър час, Еда! Продължавай да вярваш в себе си и да постигаш целите си! 
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02.06.2022г. 

С радио предаване членовете на Клуб „Публична реч“ отбелязват 

вековния юбилей на Гимназия „Христо Ботев“ 

 

„Здравейте уважаеми слушатели на Общинско радио Кърджали.“ Тези думи 

отново прозвучаха в поредното издание на младежкото предаване „Твоят час“, 

подготвено за вековния юбилей на Гимназията от младите репортери за  

многобройните слушатели на Общинско радио Кърджали. 

Петнадесет години медийно отразяване на живота в гимназията в 

партньорство с общинско радио Кърджали е повод за гордост и равносметка. 

Създаването на Клуб „Публична реч“ бе една от възможностите за развитие на 

писмената култура на учениците извън учебните часове. След това се 

превърна клубът се в кауза и в една от емблемите на Езиковата гимназия 

„Христо Ботев“.  

Няколко випуска гимназисти участваха и печелиха национални награди от 

журналистически конкурси и добиваха самочувствието на знаещи и можещи 

млади хора, които имат куража и таланта за пишат и представят постиженията 

във всички области на училищния живот. Това стана възможно и 

благодарение на дългогодишното партньорство с журналистите от  Радио 

Кърджали, които  запознават младежите с тънкостите на журналистическата 

професия. 

Най-добрите приятели на младите журналисти са ръководителят на клуба 

Надежда Карагьозова и екипът на Общинско радио Кърджали  -  Павел 

Тенчев, Илия Илиев  и главният редактор Мария Каменова, която независимо 

от всичко, беше до последния миг с младежите от Клуб „Публична реч“.   

Раздялата с Мария е тежка, но остават прекрасните спомени и научените от 

нея уроци, че всяка работа се върши с любов и душа, а успехът от 

постигнатото никога не закъснява! 
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06.06.2022г. 

Силата на думите:ученици дебатираха приемането на еврото на 

националния финал на „Международни младежки дебати на немски 

език“ 

Елиф Махмуд от 11 клас  от ЕГ „Христо Ботев“ сред най-добрите в 

страната 

 Ученици от  най-добрите езикови училища в България  показаха реторичните 

си способности на националния финал на състезанието „Международни 

младежки дебати на немски език“, провел се в периода 01-03.06.2022г. в 

София 

 Заедно с още трима ученици от различни краища на България Елиф Махмуд 

от 11 клас в ЕГ „Христо Ботев“ , гр.Кърджали  взе участие в националния 

финал на състезанието по дебатиране за младежи, след като премина успешно 

полуфинала на тема „Трябва ли 16 годишните да имат право да гласуват?“. Тя 

участва и в  отворено студио със своите връстници, водено от Кристина 

Баксанова,  главен редактор „Международни новини“ в редакцията на bTV 

Новините. 

Международните младежки дебати насърчават езиковото и политическо 

образование на учениците и ги подпомагат в личностното им развитие. В 

рамките на състезанието младежите разсъждават по различни обществени 

теми, защитават позициите си и показват способности за аргументиране на 

собствено мнение на немски език. По време на финалния дебат в България 

учениците дебатираха по актуален въпрос, който вече повече от година 

занимава европейските  и българските политици: „Трябва ли да се въведе 

еврото в България?”. 

Състезанието, което се проведе в залата на Гьоте-институт в София и бе 

излъчено на живо онлайн, премина при голям интерес  и бе проследено от 

ученици и учители от участващите в проекта 13 български училища и 

представители на немското посолство у нас. Четиримата дебатьори – 
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съответно двама ЗА и двама ПРОТИВ –демонстрираха завидни ораторски 

способности на немски език. Те бяха лично поздравени от посланика на 

Германия в България –  Негово превъзходителство  господин Кристоф 

Айххорн. 

С отличното си представяне Елиф затвърди всеобщото мнение, че в ЕГ 

„Христо Ботев“ се подготвят едни от най-добрите немскоговорещи ученици в 

страната, а клубът по дебати към училището става един от най-

предпочитаните  и желани  за извънкласни дейности по немски език. 
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08.06.2022г. 

На втори юни Езиковата гимназия чества патронния си празник 

 

На 2.юни, в 10.00 ч., в двора на Гимназията, пред паметника на гениалния 

поет и революционер Христо Ботев, Фанфарният оркестър, с ръководител 

Мария Митрева, тържествено откри честването на патронния празник на 

училището. Гвардейският отряд се подреди в почетен шпалир за поднасяне на 

венци и цветя и с минута мълчание, присъстващите почетоха паметта на 

героя. Гости на тържеството бяха Ангелина Костова – началник отдел 

„Организационно-методическа дейност и контрол“ в РУО – гр. Кърджали, 

както и Албена Хорочева – старши експерт по български език и литература в 

РУО – гр. Кърджали. 

Ученици от осми клас бяха подготвили рецитал, в който звучаха вълнуващите 

стихове на Ботев, както и поезия за него. Пред лика на своя патрон, 

осмокласниците засвидетелстваха уважението и благодарността си към героя, 

чието поетическо творчество е висш образец на превръщането на най-

големите проблеми на времето в дълбоко лично изживяване въплътено в 

гениални художествени творби. Те бяха подготвили рецитал, който 

представяше личността на поета, неговите идеали и мечти. Звучаха любими на 

поколения българи стихове, чрез които Ботев завещава на тези след себе си 

своето родолюбие, готовност за саможертва и непреодолимото си желание за 

борба за свобода. 

Честването на патронния празник  продължи с награждаването на ученици, 

участвали в Национален конкурс „ 100 години Гимназия „Христо Ботев“.  В 

категория „есе“ наградените ученици са в две възрастови групи. Отличените 

от 8 – 10 клас са Виктория Ангелова Ташева от 10 клас от ЕГ „Христо Ботев“, 

която е на първо място с есето си „Училището е сграда, която има четири 

стени с утре отвътре“, а второто място е за Касандра Пламенова Недялкова от 

10 клас от гр. Дряново, обл. Габрово и есето ѝ „Времето е наркотик. Твърде 
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много от него убива…“. В групата  11 – 12 клас на първо място е Радослава 

Веселинова Йорданова от 11 клас от ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали. 

Второто място е за Мерйем Ерол Ахмед от 12 клас от Духовното училище в 

гр. Момчилград с есето „Защо не съм и аз Ботев?“. Третото място е за 

Анджелина Ивайлова Иванова от 11 клас от град Русе и нейното есе „Който 

върви в тъмнината, не знае къде отива?“. Бяха присъдени и две поощрителни 

награди – на Михаела Красимирова Василева – 12 клас, гр. Бяла Слатина и на 

Мария Антонова Тонева също от 12 клас от ЕГ „Христо Ботев“, град 

Кърджали. Класираните в категория „Публицистична статия“ са Айджан 

Асанова Нуриева от гр. Севлиево, която е отличена на първо място за 

материала си „Седмица на доброто – поредната инициатива на ученическия 

съвет“. Второто място е за Борислава Иванова Борисова също от гр. Севлиево 

за творбата „Моите мечти – поглед в бъдещето“. В категория 

„Репортаж“  отново класирана на второ място е Айджан Асанова Нуриева от 

гр. Севлиево.  Творбите на младите таланти развълнуваха всички  и 

провокираха присъстващите към размисъл за истинската стойност на 

саможертвата. Деветокласничката Кремена Шикова бе наградена в 

Националния конкурс за текст и музика за химн на Езиковата гимназия. 

Господин Любен Полихронов бе удостоен с наградата за композицията на 

музиката на училищния химн. Директорът на Гимназията, госпожа Даниела 

Павлова, награди със специални грамоти отличените участници. 

Честването на патронния празник на Езиковата гимназия продължи с 

тържествен концерт в театъра, а вечерта се проведе официален коктейл, на 

които присъстваха бивши директори и заместник – директори на 

Гимназията,  учители  и партньори на стогодишното училище. 
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09.06.2022г. 

 

Сто години памет, знание, вяра, надежда, любов 

 

Дипломати, представители на държавни и местни институции, учители, 

родители и ученици аплодираха таланта на ботевци на грандиозния 

спектакъл, посветен на юбилея на първата гимназия „Христо Ботев“ в 

Кърджали 

 

         Казват, че училището е като дървото – познава се по плодовете. През 

класните стаи на гимназията за век преминават хиляди ученици, които със 

своите постижения стават  нейна визитна картичка и отличителен знак. Зад 

успехите на първата гимназия стоят творческите усилия и талант на много 

учители, за които просветното дело е призвание. 

 

Доказателство за себераздаване в името на знанието, младостта и таланта 

беше и сбъдването на концерт спектакъла„Сто години памет, знание, вяра, 

надежда, любов“ – кулминация на инициативите, посветени на юбилея на 

Гимназията. Препълнената зала на театър „Димитър Димов“ трепетно 

очаква  поредната дългоочаквана среща с младите таланти на ЕГ „Христо 

Ботев“.  

След тържествените приветствия за празника на училището, залата  притихна 

от звъна на камбани… Те нашепват легенда за едни мрачни дни, в които 

българите търсят своята памет. Родопска гайда писва, огнен нестинарски танц 

се вие по разпалените въглени, тъпани бият… Ботев се е изправил в цял ръст и 

гледа към Балкана… Бурята в душата му бушува.. Трудно е да оставиш майка 

и венчило… Той знае, че пътят е страшен, но славен…Пише своето писмо до 

Венета и тръгва на най-дългото си пътуване с двеста брадати мъже и момци 

гологлави. На брега на Дунава целува майката земя и отново гледа към 

Балкана. Там, след сражението с черкези, башибозуци и войници, е измамно 

https://botev-kardzhali.com/%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d1%8f%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0/
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тихо… Пуква пушка и така Ботев става пророк с поезията си, че  „Тоз, който 

падне в бой за свобода, той не умира…“ 

 

Отговорност и чест е да създадеш училище и то да носи името на поета и 

революционер Христо Ботев. През годините тревогите и вълненията на 

поколенията се различават  само по облеклото и интериора. Любовта, смехът 

и закачките „оживяха“ на сцената в уникални превъплъщения в лицето на 

училищния прислужник и чистачката, на учениците, които  пишат реферат за 

Ботев, на журналистите, които спешно трябва да направят интервюта с 

възпитаници на гимназията, на сценаристите, които са изгубили таблета със 

сценария за юбилея и на учителите, които доказаха, че са креативни и 

талантливи, че могат да се надскочат и да пеят заедно с учениците. 

 

Особено запомнящо се и трогателно беше присъствието  на бившите 

възпитаници на Гимназията, които с музикалните си изпълнения 

„взривиха“  залата.  С много талант и уважение към училището и учителите си 

те пяха и трогнаха до сълзи публиката с думите си на благодарност и гордост, 

че са ботевци. Аплодисментите бяха за Мария Терзиева, Милена Василева, 

Мария Белева, Жана Станкова, Дарина Заимова, Вася Попова  и  за тяхното 

безспорно музикално майсторство. 

Гвардейски танци със знамена и саби, народен танц с тъпани, огнен кан-кан  и 

баварски танц – феерия от звуци, движения и багри, превърнали се в запазена 

марка за гимназията, отново събра аплодисментите и възторга на 

публиката.  На финала прозвуча за първи път химнът на Езиковата гимназия, с 

който бяха поставени финалните акорди на двучасовия спектакъл. 

Цветя и поздравителни адреси за юбилея на гимназията, както и думи на 

благодарност за прекрасната емоция бяха отправени от името на директора на 

ЕГ „Христо Ботев“ госпожа Даниела Павлова към всички, сбъднали магията 

на сцената. 
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09.06.2022 

Езиковата гимназия завършва честванията на стогодишнината си с 

официален коктейл 

Денят,  в който почитаме паметта и подвига на поета и революционера Христо 

Ботев и загиналите за свободата на отечеството, възвестяваме и новото 

начало. Преди век, само едно десетилетие след освобождението на град 

Кърджали, родолюбиви хора полагат основите на нещо важно и потребно за 

хората. Създават първата гимназия! Всеки втори дом в областния глад е 

свързан с нея. Няма друго училище, за което с гордост да се каже това е 

гимназията на моята баба, майка, това е моята гимназия. Съграденото за едно 

столетие е плод на общите усилия на поколения учители и 

ръководители,  които стъпвайки на утвърдени образователни традиции, 

гледащи винаги напред в бъдещето, използвайки най-прогресивни иновативни 

преподавателски методи, надскачат своето време и се превръщат в новатори. 

А Гимназията през години винаги е била пъстър калейдоскоп от постижения 

на хиляди ученици, което през годините е знак и символ  на  ползотворната 

връзка между училището и семейството. 

 

Тържественият коктейл по повод юбилея на първата гимназия в град 

Кърджали, чийто наследник е Езикова гимназия „Христо Ботев” бе 

организиран по инициатива на ръководството и учителския колектив. Вечерта 

беше посветена на спомените за миналото, които се превърнаха в 

споделени  мигове с бивши колеги, отдали по – голямата част от живота си за 

издигане на престижа на гимназията и превръщането й през годините в 

символ за прогресивно и иновативно образование. Със специални отличия 

директорът на Езиковата гимназия – госпожа Даниела Павлова, награди 

бившите директори на училището – госпожа Електра Казакова, госпожа 

Марияна Димитрова и госпожа Йорданка Чавдарова – знакови имена на 

ръководители, допринесли за превръщането на училището във водеща 

https://botev-kardzhali.com/%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b2%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd/
https://botev-kardzhali.com/%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b2%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd/
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образователна институция  в региона и страната и символ за качествено 

образование и извън пределите на България. Отличени бяха и заместник – 

директорите, защото до всеки успешен ръководител стои здрав екип от 

помощници.  Учителите, които са извървели своя трудов път в гимназията и с 

работата си са спомогнали за издигането на авторитета й, също получиха 

награди за цялостен принос и издигане престижа на гимназията. 

 

Сплотеното семейство на езиковото училище  е голямо. През десетилетията се 

изграждат успешни партньорства с международни и национални институции, 

дипломатически мисии, неправителствени организации, културни институти. 

Благодарение на успешните политики и партньорства, ЕГ „Христо Ботев“ е 

училище – пример, в което обучението е съизмеримо с това в най-

престижните европейски училища. Затова специални отличия получиха и 

тези, които винаги са подкрепяли развитието на ботевци и са  партньори на 

Гимназията – Българо-американска комисия за образователен обмен „ 

Фулбрайт“, Немската централна  служба за училищно дело в чужбина, 

Френския културен институт, Дружеството на преподавателите по френски 

език, МОН в лицето на госпожа Наталия Михалевска, РУО Кърджали, 

Областна управа Кърджали, Община Кърджали, Асоциация на Кеймбридж 

училищата и издателство КЛЕТ България, фондация „Сибел Кяшиф“. 

 

В края на вечерта госпожа Павлова вдигна наздравица, с която припомни, че 

Първата гимназия в Кърджали ще пребъде във времето, защото тя не е просто 

сграда, а жив организъм с пулсиращи стотици сърца. Финалът беше поставен 

с огромната торта за юбилея, с която всички присъстващи се снимаха.  

Гимназията има минало, което е богато на спомени. Има настояще, което е 

истинско предизвикателство, пълно с приключения и забавления, защото й  е 

позволено да прекарва дните си с бъдещето. И така  всички заедно вървим към 

следващите още по – успешни 100 години! 
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10.06.2022г. 

Живото наследство се пази в ЕГ „Христо Ботев“ 

 

Патриотичното възпитание е част от образователния процес, който има за цел 

формирането на личността от най-ранна възраст. Ценностната система на 

човека се изгражда чрез възпитание в семейството, в училището, чрез 

приемане и спазване на обществените норми и поведение. Патриотизмът е 

обич към родината и желание за опазването ѝ, възхищение от националните 

постижения, привързаност към родната земя, език и традиции.   

Езикова гимназия  „Христо Ботев“ винаги  е следвала мисията  на българското 

образование да изгражда стабилна ценностна система у подрастващите, в 

която патриотизмът заема особено място. Многобройни са примерите от 

дългогодишната история на училището в тази посока, но безспорно 

Гвардейският отряд към Гимназията и фанфарният оркестър са едни от  най-

ярките символи. 

Училището отбеляза своя 100-годишен юбилей и в тази връзка  официално бе 

открит кът на Христо Ботев, патрон на Гимназията. Гостите на откриването 

бяха посрещнатаи от звука на гайда и питка.Освен впечатляващото табло на 

ботевата чета изненада за гостите на училището  бяха двете интерактивни 

фигури на четници, които рецитират стихотворения на Христо Ботев. Екипът 

на проекта  подготвя и витрина с исторически документи, която ще се намира 

в бъдещия музей към училището. 

Дейността е част от проекта „Живо наследство“ по  Националната програма 

на МОН  „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската 

армия“ , който е  оценен на  първото място в областта. Наградата  е посещение 

на  старата българска столица Велико Търново, където в рамките  на една 

седмица Ботевци  ще участват  в провеждане на национален форум за 

обучение и представяне на добри практики на тема: „Запознаване на 

учениците с военното дело и със славното историческо минало на Българската 
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армия и споделяне на добри практики“.  Обученията ще се провеждат в базата 

на НВУ „Васил Левски“. 
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10.06.2022 

Успешно представяне на възпитаниците на ЕГ „Христо Ботев“ – град 

Кърджали, в националното състезание по български език и литература 

„Стъпала на знанието“ 

 

За девета поредна година ученици от Езиковата гимназия участват в 

националното състезание по български език и литература „Стъпала на 

знанието“ , организирано  по Програма „Стъпала на знанието“ на Сдружение 

„10 книги“ с подкрепата на Министерството на образованието и науката и 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

   За да стигнат до финалното състезание, учениците участват в два 

предварителни кръга, първият от които е тест по изучения предходната година 

учебен материал, а вторият – създаване на текст съгласно учебните програми 

за съответния клас. До заключителния етап се допускат ученици, получили и 

на двата предварителни кръга между 46 и 50 точки (от 50 възможни). 

От класраните за финала 17 ботевци  от VIII, XI  и  XII клас  един е постигнал 

максимален резултат- Нурджан Ибрямова  от XI клас, Елиф Махмуд от XI 

клас е с резултат от 48 точки и осем са с 46 точки. 

Поздравления за учениците, успешно справили се с това предизвикателство за 

знанията и уменията им по български език и литература, както и за техните 

учители, осъществили необходимата подкрепа! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://botev-kardzhali.com/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82/
https://botev-kardzhali.com/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82/
https://botev-kardzhali.com/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82/
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13.06.2022г. 

Езикова гимназия „Христо Ботев“ с награда от национален литературен 

конкурс 

Никол Славова  спечели поощрителна награда за есе , посветено на Христо 

Ботев 

В тазгодишното издание на Националния литературен конкурс „Живеем в 

земята на Ботев“, който е от Националния календар за състезания и конкурси 

на МОН, се включиха над 160 ученици от различни области на страната, 

разпределени по възраст и категория. Жури в състав: журналистът Марин 

Ботунски, който е главен редактор на алманах „Околчица“, поетесата Яна 

Кременска – заместник главен редактор на алманах „Околчица“ и Соня 

Дамянова – старши експерт по български език и литература в РУО на МОН – 

Враца определи и най-добрите творци за 2022 година. 

 Никол Славова се представи достойно като и  тази година прибави още една 

награда към поредицата от отличия към своята литературна биография. За 

нея  и за госпожа Надежда Карагьозова, учител по български език и 

литература, тази учебна година е изключително успешна. За абитуриентката 

тази награда не е първата, тя е печелила през годините и лауреатска награда и 

други призови места, с което доказва, че който владее силата на словото, 

покорява национални върхове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-%d1%81-%d0%bd%d0%b0/
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-%d1%81-%d0%bd%d0%b0/
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13.06.2022г. 

 

Ученици от ХІ-те класове на ЕГ „Христо Ботев“ присъстваха на 

откриване на изложба в Държавен архив – Кърджали – „150 г. от 

рождението на Павел Ковачев – учител и революционер“ 

 

Международният ден на архивите 9-ти юни, Държавен архив – Кърджали 

отбеляза с различни прояви. Открита беше документалната изложба „150 г. от 

рождението на Павел Ковачев – учител и революционер“ и връчени грамоти 

на номинираните в категориите „Дарител“ и „Читател“. В категорията 

„Читател“, беше номинирана г-жа Златка Ангелова Янева, а в категорията 

„Дарител“ беше номиниран г-н Костадин Любенов Поповски. Беше връчена и 

още една грамота в тази категория на г-н Петър Бакалов за направено дарение. 

На откриването на изложбата присъстваха журналисти, дарители, читатели, 

бивши колеги архивисти и ученици от ХІ-те класове на ЕГ „Христо Ботев“ – 

Кърджали заедно със своите преподаватели г-жа Диана Георгиева и Елена 

Петкова. В Деня на отворените врати посетителите с интерес разгледаха 

архивохранилищата, където видяха как и в какви условия се съхранява 

документалното ни богатство, запознаха с дейността на архива, неговите 

функции и ролята му на пазител на документалната памет на нацията. 

Публикацията е препечатана от страницата във Facebook на Дирекция 

“Регионален държавен архив” – Пловдив, 
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14.06.2022г. 

 

Еда Халибрям – гордостта на френската школа в Кърджали, отново с 

национална награда 

 

Дванадесетокласничката Еда Халибрям от Езикова гимназия „Христо Ботев“ 

спечели още една  награда на национален конкурс с френски език. Този път тя 

е в челната тройка на организирания от TELUS international Bulgaria конкурс 

за есе на френски език на тема ,,Защо моята първа работа има значение?“, част 

от кампания „Учете на френски – трябвате ни!“   

За победителите компанията осигурява Гифт Карти на стойност 300 лв. 

Конкурсът е проведен съвместно с AUF Bulgarie – Национално бюро за 

България на Университетската агенция на Франкофонията и Франкофонския 

център към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, с подкрепата на 

Асоциацията на преподавателите по и на френски в България. 

В есето си Еда разказва за своята първа работа и ползите, които е извлякла от 

нея като отбелязва, че за да има успех трябват усилия и отговорно поведение. 

И наистина многобройните й постижения в олимпиадите и конкурсите се 

дължат на неуморен труд и силна воля, подхранвани, разбира се, от силната й 

любов към френския език. 

Еда завършва Езиковата гимназия със заслужено пълно отличие, с чест и 

достойнство! 
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18.06.2022г. 

Иновациите – креативност и талант 

 

Учениците от Езиковата гимназия“Христо Ботев“ впечатлиха гости, 

учители и ученици с оригинални проекти в рамките на иновативната седмица 

 

„Аз живея тук и променям“ беше темата, която предизвика въображението и 

таланта на ботевци за учебната 2021-2022година. Инициативите на учениците 

от осми до единадесети клас се реализират за поредна година по Програма 

„Иновации в действие“ на МОН. Езиковата гимназия „Христо Ботев“ участва 

в проекта иновативни училища още от началото на програмата и ежегодно 

впечатлява обществеността с креативността  и таланта на учениците, които 

работят в екип от двама учители. 

Младите хора представиха различни гледни точки свързани с темата и 

работиха върху проекти насочени към различни акции и инициативи, с които 

могат да променят настоящето и да направят по-добро бъдещето. 

Доброволчество, екология, спорт, образование и различни акции бяха 

осъществени в двадесет и пет творчески лаборатории.   

Презентирането на отделните класове беше повече от впечатляващо. С 

видеофилми, танци, скечове и възстановки учениците се бориха за 

вниманието на публиката и за всяка точка на журито, имащо нелеката задача 

да оцени предложените проекти по шест критерия. Екипите трябваше да 

впечатлят журито с оригиналност, спазване на езиковите норми, научност, 

познавателност, създаване на интердисциплинарни връзки и медийно 

отразяване. 

Специални гости на събитието бяха партньорските училища на Езиковата 

гимназия по НП „Иновации в действие“ – ЧСУ с чужди езици и изкуства 

„Рьорих“ – град София, Средно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ от гр. 

Якоруда  и Средно училище „Максим Горки“, гр. Стара Загора. Те бяха силно 
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впечатлени от тържественото посрещане, милите подаръци и презентацията, 

представяща вековната история на гимназията и постиженията на 

възпитаниците на училището. Гостите останаха възхитени от таланта, 

въображението и мотивацията на ботевци, а обществеността можеше да се 

запознае с работата в творческите работилници с излъчванията на живо във 

фейсбук страницата на училището. 

Всички проекти бяха на високо ниво. Ценното е, че и родители, и 

представители на различни институции участваха с учениците в творческите 

работилници и станаха съпричастни с темата. Аз живея тук и променям е 

заразното и многолико добро, което беляза иновативната седмица на ботевци. 

За поредна година най-трудна беше работата на журито, в което участваха 

представители на РУО, обществения съвет, ръководството на гимназията и 

членове на експертния съвет. След отшумяването на последните 

аплодисменти дойде ред и на класирането и както обикновено имаше взрив от 

емоции. В случая всеки клас е победител, защото показа на обществеността, 

че тези, които сме тук имаме волята и идеята за промяна, за да направим 

делниците си по-ведри и да подадем ръка на някого в нужда. Важният 

резултат е социалната устойчивост на проектите. От младите хора и всички 

нас зависи да намерим пътя към успешното бъдеще. Този път е дълг и труден, 

но те доказват, че живеят тук и променят сега! 
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21.06.2022г. 

 

 

Миналото – източник на история, памет, национално самочувствие и 

гордост 

На 14 юни в град Копривщица в рамките на проект по Национална програма „ 

Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Културните 

институции като образователна среда“ ученици от Езикова гимназия „Христо 

Ботев“ гр. Кърджали проведоха интерактивен урок по български език и 

литература и история и цивилизации на тема „Минало и памет“. Урокът бе 

организиран от госпожа Нели Яръмбойкова, учител по български език и 

литература, госпожа Диана Георгиева, учител по история и цивилизации, и 

госпожа Радка Попгеоргиева, заместник – директор.  

В него взеха участие учениците от 11 Д и 11 Е клас, които бяха повече от 

щастливи и нетърпеливи да участват в този проект, планиран още преди две 

години, но предвид възникналата Ковид обстановка, реализиран чак сега. 

Изнесеният по улиците на възрожденски град интерактивен урок съдържаше 

учебен материал за XI клас и в него бяха засегнати теми като Българското 

възраждане в контекста на Новото време, Слово, вяра, духовност, 

Литературна памет за автори от епохата на Възраждането и други. Освен че 

научиха много нови ценни знания по темите учениците имаха възможност да 

се потопят в реалната среда от изучаваните произведение и уроци по история 

и цивилизации. Те развиха и показаха и своята креативност. 

 

Благодарение на успешна работа в екип и мотивация, всички участници 

пресъздадоха на живо важна сцена от българската история – начало на 

Априлското въстание в Копривщица. Учениците бяха поставени в 

историческия контекст на изучавания от тях материал в реална обстановка 

извън класната стая и предизвикаха интереса на множество чуждестранни 

туристи, които станаха импровизирана публика на тяхното представление. 
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Възпитаниците на Езиковата гимназия отдадоха и своята почит към Тодор 

Каблешков, Димчо Дебелянов и Иван Вазов, поднасяйки цветя на техните 

паметници в град Копривщица и град Сопот и доказаха, че са носители на 

националната памет и са възпитани да уважават . 
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24.06.2022г. 
 

Деветокласници от Езиковата гимназия „Христо Ботев“ се включиха в 

отбелязването на Международния ден за борба със злоупотребата и 

нелегалния трафик на наркотични вещества 

 

От 1988 г. отбелязваме 26. юни като Международен ден за борба със 

злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества. За такъв той е 

определен с резолюция на Общото събрание на ООН от 7 декември 1987 г. 

Идеята на инициативата е всички хора по света да изразят своята активна 

позиция и съпричастност с усилията за ограничаване разпространението на 

наркотиците. Тази година мотото на кампанията, определено от Комисията по 

наркотични вещества към ООН, е: „Споделяйте факти за наркотиците. 

Спасявайте животи”. По този начин се поставя акцент върху ролята на 

информираността за наркотиците по отношение както на опасността за 

здравето, която те представляват, така и за значението на превенцията, 

лечението и грижите след употребата им. 

По повод на този ден Общинският съвет по наркотични вещества в гр. 

Кърджали през месец юни провежда кампания, включваща различни 

тематични събития. Ученичките Лара Нури и Йоана Мерджанова от IX Е клас 

от Езикова гимназия „Христо Ботев“, заедно със своя класен ръководител – 

госпожа Рада Ангелова, взеха участие в интерактивно занимание на тема 

„Превенцията през моите очи“. Целта беше да се развие модерното мислене на 

учениците, като се използва методът на Едуард де Боно за шестте мислещи 

шапки. Всяка шапка е с различен цвят и представлява различен вид мислене, 

което е конструктивно, критично, творческо, позитивно и нестандартно. В 

събитието взеха участие ученици от професионалните гимназии и от средните 

училища в гр. Кърджали. Всички те демонстрираха отлична екипна работа и 

висока креативност. 

https://botev-kardzhali.com/%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8/
https://botev-kardzhali.com/%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8/
https://botev-kardzhali.com/%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8/
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Заедно измислиха различни инициативи, които да разширят дейностите, 

свързани с превенцията на употреба и разпространение на наркотични 

вещества. Част от идеите бяха свързани със създаването на различни местни 

инициативи, творчески работилници и спортни мероприятия. Накрая всички 

рисуваха върху тениски, които да им останат за спомен от интересното и 

полезно събитие. 
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24.06.2022 

173-ма ботевци поемат към университетите с увереността и 

самочувствието на успешни млади хора 

 

След оповестяването на резултатите от държавните зрелостни изпити стана 

ясно, че за област Кърджали има две пълни шестици по български език и 

литература, чиито носители са Борислав Енчев и Анна Чорбаджийска от ЕГ 

„Христо Ботев“, град Кърджали. Според данните, оповестени от МОН, само 

49 зрелостници (0.1% от всички абитуриенти) тази година са успели да 

изкарат пълни шестици и на двата задължителни държавни зрелостни изпита. 

Безспорен повод за гордост в ЕГ ”Христо Ботев” е Борислав Енчев – 

единственият от област Кърджали в тази престижна група, отличен с 

национална диплома от МОН. Посланикът на Федерална република Германия 

връчи лично на бъдещия студент стипендия DAAD за цялостното му обучение 

в избрания от него университет. 

На официалната церемония за получаването на дипломите за средно 

образование в Гимназията бяха отличени и постиженията на ДЗИ по 

английски език на Дима Петковска, Селин Асенова, Емир Хаджимустафа и по 

френски език на  Еда Халибрям, която е и лауреат на националната олимпиада 

тази година. 

В началото на тържеството директорът на гимназията госпожа Даниела 

Павлова приветства зрелостниците с пожелание да продължават да защитават 

достойно престижа на гимназията в следващите житейски предизвикателства. 

Тя направи кратка равносметка на резултатите от матурите като сподели, че 

въпреки новостите във формата и учебно-изпитните програми, учителите на 

ЕГ ”Христо Ботев” за пореден път успяха да подготвят учениците си по 

подобаващ начин. С цял клас отличници на задължителния зрелостен изпит по 

български език и литература можем де се похвалим за 2022 година. 

Професионализмът, дългогодишният опит и добрите взаимоотношения са в 

https://botev-kardzhali.com/173-%d0%bc%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2%d1%86%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5/
https://botev-kardzhali.com/173-%d0%bc%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2%d1%86%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5/
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основата на тези резултати – атестат за качеството на учебния процес в 

Езиковата гимназия. Снимка на випуска за спомен и пожелание „На добър 

час!“ сложиха финалния акорд за поредния успешен випуск ботевци. 
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28.06.2022г. 

Да бъдем по-подготвени или какво трябва да знаем за природата 

 

Ученици от Езиковата гимназия „Христо Ботев“ живяха сред природата и 

се учиха да оказват първа помощ при инцидент на открито 

 

С много усмивки и слънчево настроение ученици от 9-ти клас на ЕГ „Христо 

Ботев“ – Кърджали посетиха  „Средношколската ученическа база“, намираща 

се  в село Широко поле. Очаровани от топлото посрещане и заети от 

многобройни интересни занимания и интерактивни уроци на открито, 

момичетата и момчетата не усетиха колко бързо преминаха дните на тяхното 

посещение в базата. 

От 24 до 26.06.2022г. се проведе „Зелено училище“ под надслов „Да бъдем по-

подготвени!“, където  младежите  получиха практически знания как да оказват 

ПДП и ПСП при инцидент на открито. 

 

За да отбележат Националния ден на безопасността на движението по 

пътищата 29.06.2022г., създадоха мантинела от гуми и под ръководството на 

г-жа Златка Лапанова, психолог и дългогодишен доброволец на БЧК –

Кърджали, поговориха за инцидентите на пътя, как да ги предотвратим, 

защото „Животът на пътя е с предимство!“ Дори дъждовното време не можа 

да попречи на заниманията и отборните игри. За всички, които имат желание 

за живот сред природата следва втора част на зеленото училище през летния 

сезон. 
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29.06.2022г. 

Урок по немско странознание за най-малките гимназисти 

 

След много труд и усилия през цялата учебна година, осмокласниците от 

немските паралелки на ЕГ „Христо Ботев“ с гордост могат да кажат – Ние 

вече сме грамотни на немски език ! 

 

Немският език  се говори от около 75 милиона души в Германия като още 20 

милиона по света  го използват като първи език. Учениците,  избрали да учат 

езика на Гьоте и Шилер, завършвайки осми клас, научиха, че за да усвоят по-

бързо и ефикасно този труден език, е необходимо ежедневно да го упражняват 

и редовно да полагат много усилия, старание и постоянство. 

На 28.06.2022 г. ученичка от 8Е клас организира кратък открит урок по немско 

странознание, като покани Халил Ахмедов – възпитаник на “Otto-Hahn 

Gymnasium” в град Herne в Германия. Едва на 6 години той заминава за 

Германия и владее английски, немски, латински, турски и разбира се 

български език. Той сподели с осмокласниците, че любимите му предмети са 

математика и латински език. Разказа още за образователната система там и как 

протича учебния процес. Сподели, че Германия наистина е една от най-

развитите държави в Европа и  че немците обичат футбола и бирата, работят 

много и ценят дисциплината. 

Учениците го слушаха с интерес и му задаваха най-различни въпроси. От 

разказаното те научиха много нови  и интересни факти неща за страната, 

разширявайки общата си култура. Халил обеща, че при повторна покана е 

готов отново с удоволствие  да обменя  с ботевци впечатления от живота си в 

Германия. 
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30.06.2022г. 

Традиция с визия за успешно бъдеще 

 

Преди да удари последният  звънец за учебната 2022 година, ученици, 

родители и учители споделиха незабравими мигове на гордост и 

удовлетворение от постиженията на Международни и национални олимпиади, 

състезания и конкурси и с това поставиха финален акорд на честванията, 

посветени на вековната история на първата гимназия в Източните Родопи. 

Началото бе поставено от  фанфарния оркестър. Гости на събитието бяха 

госпожа Ангелина Костова, старши експерт от РУО – Кърджали, която 

приветства възпитаниците на Езиковата гимназия за изключителното им 

представяне и пожела бъдещи успехи. Сред гостите бяха и Йоана Ташева, 

старши експерт от РУО, Събина Сюлюкчиева главен секретар на Областна 

администрация и председател на Училищното настоятелство, Антония 

Трингова – председател на Обществения съвет, както и родителите на 

изявените гимназисти. 

Директорът на ЕГ „Христо Ботев“ госпожа Даниела Павлова поздрави 

присъстващите за изключителните постижения, с които за поредна година 

доказват, че успехите се създават с много труд и постоянство, с талант и 

знания. Благодари на учителите, които със своя професионализъм и 

всеотдайност стоят зад успехите на ботевци. Тя поздрави и родителите за 

оказваната подкрепа. 

Заместник-директорът госпожа Радка Попгеоргиева връчи грамотите на 

олимпийския отбор на Езиковата гимназия – 16 ученици за тази учебна година 

са с лауреатски и призови места на националните олимпиади по български 

език и литература, английски език, немски език, френски език история и 

цивилизации, философия, физика, астрономия и математическа лингвистика. 
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 Общо 103 ученици бяха отличени с грамота, благодарствено писмо и лента за 

постижения в международни и национални състезания си през учебната 

година и за участия в представителни изяви. 

37 учители и служители от администрацията също бяха отличени с юбилеен 

почтен знак и грамота за цялостната си работа и за издигане престижа на 

гимназията. 
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04.07.2022г. 

Нов успех за Езиковата гимназия в края на годината 

 

За поредна година ученици от Литературен клуб „Добродетели“ на Езиковата 

гимназия с ръководител Емилия Владева бяха сред финалистите в конкурса 

„Който спаси човешки живот, спасява цяла вселена“, организиран от Центъра 

за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“. Тази година той бе 

международен с участието на 170 средношколци от 9 страни. Виктория 

Пламенова и Мирослав Асенов от 10 клас заеха своето достойно място сред 

първенците, създали затрогващи истории за приятелства в страшните години 

на Холокоста. Така те имаха възможност да бъдат част от Първия 

международен младежки литературен фестивал „Приятелството – смисъл и 

спасение“. Програмата на фестивала бе открита със затрогващия филм на 

проф.Иван Ничев „Българска рапсодия“ и се превърна в едно прекрасно и 

полезно съчетание от знания, творчество и вълнуващи срещи с писатели, 

поети и преводачи. 

В продължение на четири дни Бургас бе истински международен център на 

младежкото творчество. Младите автори имаха възможност да се докоснат до 

процеса на създаване на литературната творба чрез уъркшоп с Георги 

Бърдаров, както и до богатото и вълнуващо творчество на Георги Господинов 

и Недялко Йорданов. 

Незабравими ще останат моментите на откриването на книгата-пейка, която 

разказва историята на литературния конкурс на „Алеф”, както и пътуването до 

остров „Света Анастасия“, съчетано с увлекателен уъркшоп с Кристофър 

Бъкстон, учител на поетесата Петя Дубарова и преводач на нашите класици 

Ботев, Вазов, Славейков, Дебелянов, Вапцаров… Творецът с китара успя да 

накара младата аудитория да запее заедно с него песните на Боб Дилън и 

Бийтълс. 
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Поздравления за успехите на Виктория и Мирослав от Литературен клуб 

„Добродетели“, чиито разкази за съдбата на еврейката Хана и съдбата на 

Александър Пешев,спасителят на българските евреи, ще намерят място в 

предстоящия сборник на „Алеф“. 
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09.07.2022г. 

Възпитаници на ЕГ „ Христо Ботев“, гр. Кърджали бяха представени със 

свой видеоклип на Националния форум на НАСО от проекта по 

Иновативната седмица, която тази година беше под мотото „Аз живея тук 

и променям“ 

 

Учениците от 10Г клас на ЕГ „Христо Ботев“, с класен ръководител г-жа 

Павлина Чавдарова, бяха представени на Национален форум на НАСО на 16. 

юни в к.к. „Златни пясъци“. Поводът за представянето е реализираният от тях 

проект за насърчаване на доброволчеството в социалните услуги на 

територията на Община Кърджали. Амбициозните деца посещаваха в рамките 

на два месеца Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания – Веселчане, гр. Кърджали и Центъра за социална рехабилитация 

и интеграция за лица със зрителни увреждания „Недялка Камбурова“, гр. 

Кърджали. 

На тези места възпитаниците на ЕГ „Христо Ботев“ осъществиха различни по 

вид дейности съвместно с потребителите на социалните услуги и по този 

начин създадоха положителна атмосфера на забавление и радост. Помогнаха 

да се облекчи и разнообрази работата в социалните услуги, оказаха и подкрепа 

на работещите. 

Доброволчеството в България е на едно от последните места в Европейския 

съюз. Дейности от този род имат благоприятен положителен ефект както 

върху потребителите на социалните услуги, така и върху подрастващите, 

защото това формира личността. 

Учениците от 10Г клас пожелаха да продължат инициативата и през лятото. За 

тази цел предстои да се изготвят план и програма за посещенията им и така до 

няколко седмици ще се възстановят общите им срещи и съвместните 

занимания. 
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Представянето на форума беше от страна на Община Кърджали като 

доставчик на услугите, а презентацията представи г-жа Мюжгян Адем – 

Директор на ЦНСТ ДМУ – Веселчане и ЦСРИ ЛЗУ „Недялка Камбурова“. 

Темата на презентацията беше програмата за управление на социалната услуга 

ЦНСТ ДМУ – Веселчане, в която засегна и заложената дейност за насърчаване 

на добровлочеството и добрите практики в Центъра. Във втората част от 

презентацията се излъчи видеоклипът подготвен от възпитаниците на ЕГ 

„Христо Ботев“. Участниците във форума останаха очаровани от изготвения 

материал. 
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15.07.2022г.  

Борислав Енчев от ЕГ „Христо Ботев“ – Кърджали е носител на 

Национална диплома – най-високото отличие на образователното 

министерство 

 

Само двадесет и пет зрелостници от деветнадесет града на България са 

тазгодишните носители на Национална диплома, присъдена от 

образователното министерство. Повод за гордост е фактът, че един от тези 

младежи е от кърджалийската езикова гимназия. Борислав Енчев има богато 

портфолио от награди на международни и национални олимпиади, състезания 

и конкурси. Той е стипендиант на немската служба за академичен обмен, 

лауреат е на националната олимпиада по немски език и е в топ десет на най-

високите резултати на националния кръг на олимпиадата по български език и 

литература за тази учебна година. 

Престижната награда се присъжда на зрелостници, които имат отличен успех 

на държавните зрелостни изпити и са с отличен успех и в дипломата за средно 

образование. Това признание в личен план дава основание и за извода, че 

качеството на образование в ЕГ „Христо Ботев“ е съизмеримо с училища като 

Американския колеж, Националната априловска гимназия, Софийската 

математическа гимназия и езиковите гимназии в столицата. 
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Няколко думи за финал 

 

Преди век, само едно десетилетие след освобождението на град Кърджали, 

родолюбиви хора полагат основите на нещо важно и потребно за хората. 

Създават първата гимназия! 

Всички съзнаваме, че съграденото за едно столетие е плод на общите усилия 

на поколения учители. Гимназията е еталон за качествено образование, тя е 

пъстрият калейдоскоп от постижения на хиляди ученици. 

Всеки втори дом в областния глад е свързан гимназията. Няма друго училище, 

за което с гордост да се каже това е гимназията на моята баба, майка, това е 

моята гимназия. Тук завършиха моите деца…и техните деца ще учат в 

гимназията и … така во веки веков с гимназията.  

На българин принадлежи фразата: “Историята, подобно на милосърдието, 

подобно на всичко добро и лошо, се учи у дома, в родината”. А нашата 

литература и история са  дело на  високообразовани книжовници и апостоли. 

Такива са и учителите на Гимназията, отдали най-хубавите си години на труд 

и съзидание, на промени и сътресения. Сплотеното семейство на Гимназията е 

голямо. През десетилетията се изграждат успешни партньорства с 

международни и национални институции, дипломатически мисии, 

неправителствени организации, културни институти. Благодарение на 

успешните политики и партньорства, гимназията е еталон за качествено 

образование, съизмеримо с най-престижните европейски училища. 

Гимназията има минало, което е богато на спомени. Има настояще, което е 

истинско предизвикателство, пълно с приключения и забавления, защото й  е 

позволено да прекарва дните си с бъдещето. Първата гимназия в Кърджали, 

ще пребъде във времето, защото тя не е  просто сграда, а жив организъм с 

пулсиращи стотици сърца. 

 

Надежда Карагьозова - главен учител по български език и литература 


