
                                
Почит към народните будители  

     Нека се 

върнем на-

зад във вре-

мето и се 

пренесем в 

20-те годи-

ни на мина-

лия век. 

След Пър-

вата светов-

на война, в 

която Бъл-

гария е по-

бедена, и 

след Ньойския мирен договор, който 

за българите е втора национална 

катастрофа, в България настъпва 

период на разруха, както на полити-

ческо, така и на духовно ниво. За да 

се спасят от моралната разруха, бъл-

гарите избират да погледнат назад в 

историята си към най-светлите име-

на от своето минало – народните 

будители. Това са хората, които в 

трудните времена на турското робст-

во са отваряли очите на българина за 

знанието, за славната история на 

отечеството ни и за нуждата от бор-

ба за национална свобода и единст-

во, хората, съумели да върнат равно-

весието и духовната стабилност на 

българите. 

На 13.12.1922 година по иници-

атива на Стоян Омарчевски, минис-

тър на народното просвещение в 

правителството на Александър 

Стамболийски, се приема Закон за 

допълнение Закона за празниците и 

неделната почивка, според който 1-

ви ноември се обявява за Ден на на-

родните будители. Прокламацията 

на Деня гласи следното:  

„Нека Денят на св. Йоан 

Рилски да се превърне в Ден на 

народните будители, в празник на 

големите българи, за да събуди у 

младите здрав смисъл за 

съществуването и интерес към 

дейците на миналото ни.“ 

 

ПРАЗНИЧЕН БРОЙ, ПОСВЕТЕН НА 

1 ноември - Ден на народните будители 
1 ноември 2018 г. 

     На 1-ви ноември българите изра-

зяват своята почит към народните буди-

тели, показват, че споменът за тях и за 

делата им е жив в съзнанието им. Най-

важните сред тях са: монахът просвети-

тел, написал „История славянобългарс-

кая" – пламъкът на Българското възраж-

дане – Паисий Хилендарски; поетът, 

публицистът, революционерът Христо 

Ботев, достигащ върха на българската 

литература и виден борец за национална 

свобода; Васил Левски – Апостолът на 

свободата, отдаден на идеята за свобода-

та като висша ценност, дал живота си в 

името на свободата; Васил Априлов – 

спомогнал за построяването на първото 

българско светско училище в град Габ-

рово; Петър Берон - 

написал „Рибния 

буквар". Народни 

будители са и Иван 

Вазов, Любен Кара-

велов, Добри  Чинту-

лов, братя Милади-

нови, Петко Славей-

ков и още редица 

български просвети-

тели и борци за сво-

бода. В съвремието 

ни също има будите-

ли – това са учители-

те, читалищните и 

културните дейци, 

писателите и всички други, занимаващи 

се с просветна и културна дейност, за да 

се запази народното самосъзнание. 

Будителите са онези, които са изба-

вили народа ни от духовното и нацио-

налното падение. Учители, писатели, 

революционери, културни и светски дей-

ци – всички те са причината ние, бълга-

рите, да се развиваме като нация както 

по време на Възраждането, така и след 

Освобождението и чак до наши дни. На 

1-ви ноември отдаваме почит към тях, но 

делата им не бива да се забравят през 

останалото време – те трябва да са на 

светло място в съзнанието ни. 

 
ХИМН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 

БУДИТЕЛИ  НАРОДНИ, 

ЦЯЛ  НИЗ  СВЕТЛИ  ИМЕНА, 

ЧИСТИ,  СИЯЙНИ,  БЛАГОРОДНИ, 

ВИЙ  СТЕ  НАШ'ТЕ  ЗНАМЕНА, 

НАМ  ЗА  ВЕЧНИ  ВРЕМЕНА! 

 

ГОРДИ  СМЕ  С  ИСТОРИЯ  СЛАВНА, 

ГОРДИ  СРЕД  СЛАВЯНСКИ  РОД. 

С  КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ  ПЛАМНА 

ПЛАМЪК  СВЕТЪЛ  НА  ВЪЗХОД, 

С  ПИСМЕНА  КЪМ  НОВ  ЖИВОТ. 

 БОТЕВ,  ЛЕВСКИ  -  ВЕЛИКАНИ 

С  ТЯХ  И  СОНМ  ДЕЙЦИ  БЕЗЧЕТ. 

СЪС  СМЪРТТА  СИ  ПО  БАЛКАНИ 

РОД  ПРОСЛАВИХА  СЪС  ЧЕСТ. 

НЕК  ПРЕБЪДАТ  В  СЛАВА  И  ЧЕСТ! 

ПРИПЕВ: 

ЧЕСТ  И  СЛАВА,  ВЕЧНА  СЛАВА, 

ВАМ  БУДИТЕЛИ  НАРОДНИ! 

ВАШ'ТА  ПАМЕТ  ВДЪХНОВЯВА 

КЪМ  ДЕЛА  ЗА  СВЕТЛИ  ДНИ, 

КЪМ  ДЕЛА  ЗА  СВЕТЛИ  ДНИ! 

Музика  и  текст: Добри  Христов 

Даниел Иванов, 

XI а клас 
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Красивото Peugeo t на Владислав Славчев от XIIб. 

Спортната тойота 

и мощният кросов 

мотор на Георги 

Начев от XIIа . 

Чудесното Au d i  

на Никол Русанова 

от XI Iб. 

Антония Савова, XI А  клас 

Ладата ветеран на ветерана  

г-н Николов 



стр. 2 Един ден в Община Павликени 

Даниел Иванов, XI а клас - кмет на Община Павликени:  

Никол Русанова, XII б клас - общински съветник:  

Какви задължения ти бяха възло-

жени през деня? 

Целият ден премина доста динамич-

но. Главното, пред което бях изправен , 

беше да възложа задачите за следваща-

та седмица на началник-отделите и на 
директорите на дирекции. 

На пръв поглед това звучи 
като една съвсем лесна 
работа. Но  не е съвсем 

така. Трябва да се знае 
какво е породило нуждата 
от поставянето на задача-

та, което означава, че кме-

тът трябва да е запознат с 
всичко в своята община и 
ако има нещо нередно, да 
се погрижи за оправянето 
му.  

Беше ли запознат с 
всички функции на кме-

та? 

По време на престоя ми 
в общината инж. Манолов 

ми разказа за някои от функциите, кои-

то изпълнява един кмет. Кметът е едно-

личен орган на изпълнителната власт и 
като такъв ръководи цялата изпълни-

телна дейност в общината. Той органи-

зира изпълнението на решенията на 
Общинския съвет и се отчита пред него 
за това. Кметът организира и провежда 

действията по защита на населението 
при бедствия и аварии. Всичко това 

изисква правилна преценка, отговор-

ност и точност в изпълнението. 

Ти би ли се занимавал с това един 
ден? 

На този етап от живота ми целите и 
мечтите, които съм си поставил, са да-

леч по-различни. Но в никакъв случай 

това не означава, че не бих се занима-

вал с това примерно след 25 години. 

Нищо не може да бъде планирано в 
дългосрочен план на сто процента, за-

щото никой не знае какво го очаква в 
живота един ден. Ако ми е писано ня-

кой ден да стана кмет, ще стана кмет. И 

в този ден до някаква степен успях да 
видя колко отговорности съпътстват 

кметския пост. 

Смяташ ли, че всеки може да бъде 

кмет, ако има лидерски качества? 

        Едно от най-важните качества, 

които един кмет трябва да притежава, е 

да бъде добър лидер. Още с идването 

си на власт кметът тряб-

ва много внимателно да 
подбере хората, с които 

ще работи през следва-

щите 4 години, за да 

може в екипа да има 
разбирателство и рабо-

тата да върви без проб-

леми. Разбира се, това не 

винаги е възможно и 
проблеми може да има. 

Но те трябва да бъдат 
преодолявани в името на 
благото на гражданите. 

Притежаването на ли-

дерски качества би по-

могнало всекиму да бъде 
кмет, защото един добър 

лидер притежава усещане за самокри-

тичност, иска всичко да се върши както 

трябва и крайните срокове да се спаз-

ват, знае какво е най-доброто за колеги-

те му и за всички останали, които зави-

сят от него. 

През деня бях заета с подготовката за 

предстоящата сесия на Общинския съ-

вет, която се проведе от 14:00 часа. 

Според мен беше много полезно да 

бъда част от самоуправлението, защото 

видях как се случват нещата по-отблизо, 

запознах се с дейността както на 

общинските съветници, така и на 

началниците на административните 

отдели в Общината. Беше много 

вълнуващо и ако имам възможността, 

бих повторила!  

Научих как се вземат решения, как се 

работи екипно, тъй като бях част от една от постоянните комисии, в които гласувахме предложенията, направени от общин-

ските съветници.  

стр.7 Модни есенни тенденции 

рис. Андрея Андреева, V в  клас 

Съвременните мъже също 

обръщат голямо внимание на 

външния си вид. Във всички 

времена на мъжкия гардероб 

се придава огромно значение, 

защото умението мъжът да се 

облича стилно е признак на 

добър вкус. Днес това правило 

не е стриктно спазвано. Но все 

пак има много мъже, които се 

грижат за външния си вид. 

Скъпи съученици, бъдете като 

тези представители на силната 

половина на човечеството, ко-

ито следят модните тенденции 

и през новия сезон се съобра-

зяват с тях. 

Многолика, пъстра, 

дръзка - такава е модата 

за есен/зима 2018-19. 

Новият моден сезон е 

още по-смел и иновати-

вен в сравнение с пре-

дишните, а дизайнерите 

експериментират като 

комбинират нови и ста-

ри тенденции, заигра-

ват се с контрастни ма-

терии и цветове. При 

роклите и полите миди 

дължината се за-

пазва като фаво-

рит, а моделите се 

съчетават с чора-

погащници в ярки 

цветове като гор-

чица или фуксия. 

рис. Йоан Ангелов,  
VII б  клас 

Страницата подготви  

Антония Савова, XI а  клас 



стр.3 Ден на Общината 

1. Какви задължения трябваше да 

изпълняваш през деня? 

Трябваше да преснимам списъка на 

участниците от СУ „Бачо Киро“,  заели 

определена длъжност в общинската 

администрация, и да попитам всеки 

един от общината дали се нуждае от 

нещо, защото всичко минава през секре-

таря на общината. Също трябваше да 

посетя учрежденския 

архив и там се запознах 

с устройството на едно 

от най-модерните хра-

нилища в областта. 

  Едно от задълже-

нията ми беше да видя 

какви задачи да поставя 

на оперативката, за да 

бъдат 

изпъл-

нени в 

опреде-

ления срок. 

2. Знаеш ли за функци-

ите на секретаря на 

общината и какво нау-

чи за неговата работа? 

Научих, че да си секре-

тар на общината е мно-

го отговорна длъжност, 

защото отговаря за цялата организаци-

онна дейност на общината. 

3.Кое най-много те впечатли? 

Най-много ме впечатли учрежденския 

архив, защото за първи път виждам и 

научавам за него. 

 

Антония Савова, XI а клас - секретар на Община Павликени:  

Йоанна Георгиева, XI а клас - началник-отдел „Хуманитарни 

дейности“ в Община Павликени: 

1. Какви задължения трябваше да 

изпълниш през деня? 

През деня се занимавахме с подго-

товката на Културния календар за 

следващата 2019 година, тъй като на-

шето участие в самоуправлението съв-

падаше с крайния срок за подаване на 

предложения за календара. Също така 

два пъти се включихме в 

предавания на общинското 

радио, за да прочетем най-

важните новини от деня, а 

по-късно направихме и ин-

тервю с кмета на община 

Павликени и кмета за един 

ден. Друго интересно нещо 

от деня беше оперативката, 

защото всеки началник на 

отдел, в случая ние, доклад-

вахме на кмета за това какво 

е свършено и какво предс-

тои.  

2. Получи ли ясна предс-

тава за работата на началник-

отдела „Хуманитарни дейности“? 

Да. Началник-отдел „Хуманитарни 

дейности“ е една изключително отго-

ворна длъжност. Той не просто коор-

динира дейността на училищата, детс-

ките заведения, но също така отговаря 

и за изготвянето на финансирането им. 

Този отдел се занимава и със здравео-

пазването, социалните услуги, култу-

рата, вероизповеданията и работата с 

етносите, спорта, туризма и младежки-

те дейности. 

3. Какъв опит натрупа през деня в 

Общината? 

Като млад и буден гражданин аз се 

интересувам от родния ми град и съм 

повече от щастлива, когато той се раз-

вива в положителна посока. През този 

един ден се „запознах” с хората, които 

всеки ден неуморно се трудят, за да 

подобрят условията за живот в общи-

ната. Ако трябва да обобщя и да опре-

деля какъв опит натрупах и какво нау-

чих, то със сигурност трябва да споме-

на, че осъзнах каква голяма отговор-

ност е да работиш в българска общи-

на. Наученото и преживя-

ното през този ден ще 

помня може би винаги, 

защото за пръв път се 

сблъсках с истинска ра-

ботна среда. Разбрах съ-

що, че обратната връзка е 

от изключителна важност! 

4.Смяташ ли, че би се 

занимавала с това в бъ-

деще? 

Не съм мислила дали бих 

се занимавала с това в бъ-

деще, тъй като целите и 

мечтите ми са насочени в 

малко по-различна посока, но човек 

никога не трябва да казва „никога”, 

защото доста често се случва точно 

това, което не е очаквал. 
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Йоана Георгиева, XI а  клас 

 Есента вече е пред вратите ни - по-красива от всякога! Дървета-

та вече са обагрени в най-различни цветове! За да я посрещнем подобава-

що, нека заедно да сътворим прекрасни есенни декорации, с които, освен че ще съ-

будим в себе си есенното настроение, ще създадем уют и топлина в домовете си.  

1. Купа от есенни листа 

На пръв поглед направата на 

такава купа изглежда много 

трудна, но нека ви успокоя - 

не е!  

Материалите, които ще ви бъ-

дат необходими, са шарени 

есенни листа, балон и лепило. 

Първо, отстранете дръжките 

на листата, като внимавате да 

не ги скъсате. След това на-

дуйте балона и в долната му 

част го намажете с лепилото, 

след което трябва да залепите 

листата. Оставете да изсъхне 

добре и след няколко часа с 

помощта на игла спукайте ба-

лона. Накрая аранжирайте по 

ваш избор - с бонбони, плодо-

ве или с нещо друго!   

2. Есенен фенер 

За направата на тези фенери 

ще са ви необходими отново 

разноцветни есенни листа, ле-

пило, свещи и няколко стари 

буркана.  

Предварително измийте бурка-

ните и се постарайте да пре-

махнете етикетите (ако има 

такива) от тях. След това ги 

подсушете добре. Вземете лис-

тата и с помощта на лепило ги 

облепете от външната страна 

на бурканите. Изчакайте да 

изсъхнат добре, след което мо-

жете да добавите панделки в 

цвят от есенната гама или пък 

клонки. Получените буркани 

можете да използвате като 

скривалище за сладки или като 

фенери.  

3. Есенни гирлянди 

За тези гирлянди ще ви бъдат 

необходими разноцветни есен-

ни листа, тънка връв (конец) и 

кукичка. Вденете конеца в иг-

лата и започнете да нанизвате 

листата. След това закачете 

кукичката в единия край на 

връвчицата и закачете някъде 

из дома.  

Направи си сам 

сн. Ирена Асенова, XII 
б
  клас 
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Седмица на четенето в СУ „Бачо Киро“ 

 Есента е един от четирите годишни 

сезона. Това е сезонът, когато денят се 

скъсява, навън захладнява, слънцето не 

топли със същата сила, листата на дър-

ветата окапват. Природата се подготвя 

за нова метаморфоза – идването на зима-

та. 

 За много хора есента е олицетворение 

на тъгата, меланхолията и носталгията. 

Промяната във външния свят оказва влия-

ние  върху вътрешните им светове. Но 

това може да се промени много лесно – 

само трябва да успеем да видим красота 

на този сезон и да го посрещнем с поло-

жително настроение. 

 Гниенето на опадалите листа, накъся-

ващият ден и захлаждането навън, с кои-

то е съпроводена есента, са символи на 

това, че нищо в живота не е вечно – нито 

красивите дървета, отрупани с цветове и 

плодове, нито дългите летни дни, нито 

топлото време и многото слънце. В това 

число и ние, хората, не сме вечни. Затова 

трябва да се радваме на малките неща в 

живота и на онова, което имаме, на мо-

мента, защото скоро може да го няма. 

 Есента със своите багри и пейзажи е 

радост за окото. Затова тя е повод да 

търсим щастието и красотата, които 

ни заобикалят. Това е сезонът, когато 

можем да се насладим на време, прекара-

но насаме със себе си. Нима има нещо по-

приятно от топъл чай и любима книга в 

ръка, докато навън е мрачно и дъждовно, 

или от ден, прекаран в гледане на любим 

филм? 

 Есента освен като годишен сезон, кой-

то донася със себе си промяна във външ-

ния свят, е и време за уюта на дома и раз-

критие на радостите и ценностите в 

живота. 

Есента 

1. В някои култури е прието пове-

рието, че ако човек успее да улови 

падащо листо през есента ще има 

късмет!  

2. Според проучване на „Journal of 

Aging Research” родените през есен-

та деца живеят по-дълго от остана-

лите. По-конкретно, те могат да дос-

тигнат до 100 години за разлика от 

децата, които са родени през остана-

лите сезони. От проучването си уче-

ните достигат до друг много интере-

сен факт - 30% от столетниците в 

САЩ, родени през периода 1880-

1895 г., са роде-

ни именно през 

есента!  

3. Както е поз-

нато на всички 

ни, есенното 

равноденствие 

винаги се пада 

на 22. или на 23. 

септември, но … 

това не винаги е 

така. Тъй като 

Григорианският 

календар не е в 

пълна симетрия 

със земната орбита, есенното равно-

денствие доста често може да се 

случи да бъде на 24 септември. Това 

се е случило за последно през 1931 

г., а следващият път ще бъде през 

2303!  

4. По време на есенното равноден-

ствие Слънцето прекарва почти ед-

но и също време над и под хоризон-

та.  

5. В деня на есенното равноденст-

вие земната ос се обръща директно 

към Слънцето. 

6. Приблизително до 1500 г. хора-

та са наричали есента “жътва”.  

7. Първият ден на есента е един от 

общо двата дни в годината, в които 

можете да поставите яйце на земята 

върху неговото “дупе”, без то да се 

търкулне.  

8. Нивото на човешкия хормон 

тестостерон е най-високо през есен-

та. Според някои учени и историци 

това е наследство от древността.  

9. Според НАСА есента е „сезонът 

на сиянията”, защото геомагнитните 

бури се наблюдават около два пъти 

по-често отколкото през останалите 

сезони.             

10. В гръцката митология есента 

започва с отвличането на Персефо-

на от Хадес, за да бъде царица на 

подземния свят. Отчаяна, майката 

на Персефона, Деметра (богинята на 

земеделието и на зараждащия се 

живот) направила така, че цялата 

реколта да умре, докато дъщеря ѝ не 

бъде освободена. Освобождаването 

на Персефона от своя страна бележи 

началото на пролетта. 

сн. Ирена Асенова, XII б  клас 
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Йоана Георгиева, XI а  клас 
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Александра Алиманова от VI б кл., Петя Касамакова 

от IX б кл., Моника Василева и Ася Кенарова от V б 

клас бяха наградени за участието си в конкурса 

„Търновска книжовна школа“ 

Отборът на нашето училище завоюва трето място в състе-

занието по български език, организирано от  

Регионална народна библиотека „Петко Р. Славейков“- 

гр. Велико Търново 

Най-романтичните момчета от 

XI а клас - Михаил Борисов и 

Роберто Илиев - прочетоха 

нежни стихове на немски език. 

Петя Георгиева, Йорданка Веселинова, Йорданка Костадинова 

и Мария Калинова от XII б клас, които искат да станат учители, 

прочетоха интересни български народни приказки пред учени-

ците от втори клас. 

Данислав Ламбев и Йо-

анна Георгиева от XI а 

клас са радостни, защо-

то второкласниците бър-

зо познаха коя е приказ-

ката и научиха поуката 

от нея. 

Публиката слуша 

внимателно стихот-

ворения на руски, 

немски, английски 

език. 

Радостина Ранкова и 

Пресияна Филипова 

от VI а клас научиха 

интересни факти за 

Търновската книжов-

на школа. 

Ученици от VI в клас четоха откъси от любими 

книги пред своите съученици. 

Общинските съветници  

Венцислав Георгиев и  

Христо Кавалски прочето-

ха откъси от свои любими 

творби. 

рис. Александър Начев, V б  клас 


