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   Колонка на редактора

 УЧЕНИЧЕСКИ ВЕСТНИК

Национален конкурс 
„България и Китай – 
древни и уникални циви-
лизации” бе организиран 
от Клуб “Приятели на 
Китай” при Хуманитарна 
гимназия “Св. св. Кирил 
и Методий”, Китайския 
библиотечно-информа-
ционен център при ВТУ 
“Св. св. Кирил и Мето-
дий” и Българо-китайска 
търговско-промишлена 
камара.

В творческата изява, 
посветена на Годината  на 
водния дракон, се вклю-
чиха десетки ученици от 
страната в различните ка-
тегории - есета, рисунки, 
презентации, реферати. 
Сред отличените са уче-
ници от Хуманитарната 
гимназия, Националната 
Априловска гимназия – 
Габрово, СОУ „Николай 
Катранов” – Свищов, ОУ 
„Св. св. Кирил и Мето-
дий” – гр. Сливен, ОУ 
„Бачо Киро”, ОУ „Дими-
тър Благоев” и ОУ „П. Р. 
Славейков” – В. Търново 
и др.

Стефани Богоева, Сте-
фка Стойкова, Нели Гюл-
чева и Радослав Атанасов 
спечелиха специалните 
награди за рисунка - Сте-
фани е ученичка в VІІ клас 

на ОУ „П.Р.Славейков", 
Стефка е петокласнич-
ка в ОУ „Бачо Киро", а 
Нели, която е победител 
в най-малката възрастова 
група, е възпитаничка на 
Общинския детски ком-
плекс в старата столица. 
Радослав Атанасов е уче-
ник в СОУ „Бачо Киро" в 
Павликени.

В категорията за есета 
всички на-
гради спе-
челиха въз-
питаниците 
на Нацио-
налната Ап-
р и л о в с к а 
гимназия . 
У ч е н и ц и -
те получи-
ха книги и 
алманах за 
Китай, по-
дарък от 
китайския 
център на 
ВТУ.

Ко н к у р -
сът бе по 
идея и ини-
циатива на 
директора 
на Хума-
н и т а р н а 
г и м н а з и я 
Тамара Дра-
ганова и гл. 

учител Анка Цончева, с 
любезното съдействие за 
организацията и провеж-
дането от ВТУ „Св. св. 
Кирил и Методий”, Ки-
тайския библиотечно-ин-
формационен център при 
Университета и Бълга-
ро-китайската търговско-
промишлена камара.

Продължава на стр. 6

Ректорът на ВТУ връчи 
наградите на победителите
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Е, скъпи 
д в а н а д е с е -
токласници, 
вече сме на 
ф и н а л н а т а 
права. Ос-
тават ни два 
месеца, из-
пълнени ед-
новременно 
с напрежение 

и с  радост. Два месеца, в кои-
то трябва да впрегнем всичките 
си сили. Да се докажем не само 
пред другите, но и пред себе си, 
че не сме пропилели 12 години 
от нашия живот. 
Започнаха трескавите подго-

товки за балната вечер. Дори из-
пипваме детайлите, за да може 
всеки един от нас да се чувства 
най-специалния в нощта на 25-
ти май. Дванадесет години об-
разователната система ни е да-
вала много, но и ни е отнемала 
и именно абитуриентският бал 
ще сложи подобаващ край. Сега 
може и да не го осъзнаваме, но 
освен с щастието, че най-на-
края завършваме, ние ще сме 
изпълнени и с мъката за един 
отминаващ период, който е бил 
най-безгрижната част от живота 
ни. Тепърва ни предстои да бъ-
дем въвлечени в така наречения 
„свят на големите” – светът на 
отговорностите и задълженията, 
а не на свободията.
Освен за прекрасната вечер, ко-

ято ще изживеем съвсем скоро, 
трябва да се стегнем и за про-
словутите матури, които, чест-
но казано, ни вгорчават живо-
та. Остават ни по-малко от два 
месеца, през които се очаква от 
нас да залягаме яко над учебни-
ците. Всеки е индивидуален – за 
някои дори и два месеца учене 
няма да го спасят от двойката, 
но на други това може да оси-
гури желаната оценка. Истината 
е, че най-важното нещо е да за-
почнем. Започнем ли веднъж да 
учим за тези матури, ще завър-
шим делото си докрай. 
Нека не бъдем безразсъдни към 

бъдещето си! Нека не съжалява-
ме, че не сме направили онова 
минимално усилие, което ни е 
нужно, за да завършим успеш-
но!!! Нека октомври месец, ко-
гато застанем пред вратите на 
университетите и се обърнем 
назад, да бъдем горди от постиг-
натото!

Снежана ГЪРДЕВА,
ХІІ а
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2Аз архивирам

Учениците от клуб „Аз 
архивирам” с ръководител 
Панайот Панайотов про-
ведоха първата си сбир-
ка. Те обмисляха работа-
та си върху исторически 
сборник с изображения и 
снимки. Следващите им 
срещи ще са свързани с 
обобщаване на историче-
ски обекти, анализиране 
на исторически личности, 
изследване и систематизи-
ране на исторически обек-
ти. Особено важен акцент 
в работата им ще е засне-
мането и анализирането на 
артефакти. Тези дейности 
ще бъдат проведени пре-
димно в сградата на Хума-
нитарна гимназия, както 
и в НБ ”П.Р.Славейков” и 
Археологическия музей.

На учениците предстоят 
няколко вълнуващи пъ-
тувания. Първото ще е до 
земите на прабългарите и 
запознаване със старите 
български столици Плис-

ка, Мадара, Преслав и Шу-
мен. Учебна екскурзия ще 
се проведе в Централен 
Предбалкан под наимено-
ванието „Възрожденски 
селища”. Учениците ще се 
насладят на красотата на 
китните български градче-
та Дряново, Габрово, Тряв-
на и Елена. На 24.04.2012 г. 
гимназистите ще трябва да 
представят резултатите си 
от първия етап от работата 
на клуба.

Запознаването на члено-

вете на клуба 
с възрожден-
ските сели-
ща продъл-
жава на 19 
май в Сопот, 
Карлово, Ка-
лофер, Коп-
ривщица и 
П а н а г ю р и -
ще. Следва-
щата задача 
за учениците 
от Хумани-
тарна гим-

назия ще бъде да 
оформят сборник 
под наименованието 
„История на Бълга-
рия в изображения 
и снимки”. В София 
гимназистите ще се 
запознаят със забе-
лежителностите на 
нашата столица. 

Финалните учеб-
ни екскурзии ще бъ-
дат до търновските 
църкви, църквите на 

с. Арбанаси, както и до ма-
настирите във Великотър-
новска област. Последната 
и най-важна задача за чле-
новете на клуба „Аз архи-
вирам” ще бъде представя-
нето на сборника „История 
на България в изображения 
и снимки”, което ще се про-
веде на два етапа.

Теодора ЙОРДАНОВА,                                    
XIIA

Ученици ще издадат сборник на България в снимки
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Роден край - на изток от Брюксел 3

Литератoрката Роза Мишева се 
захвана с плетива и кулинария

У ч и т е л к а -
та по бъл-
гарски език 
и литература 
е ръководи-
тел на новия 
клуб „Роден 
край – на из-
ток от Брюк-
сел”, който е 
част от проек-
та „УСПЕХ”. 
Целта на на-
шата учи-
телка е два-
надесетокласниците, а и 
останалите ученици от Ху-
манитарна гимназия, да се 
разсеят от постоянното на-
прежение около завършва-
нето.

През следващите месеци 
ние ще се научим да готвим 
от главните готвачи на ня-
кои от най-известните рес-
торанти в града. Планира-
но е и пътуване до София, 
където ще се запознаем с 
известния кулинар Иван 
Звездев. Част от разходката 
ни в София ще премине и в 
студиото на едноименното 
шоу „Бон Апети” по Нова 
телевизия. 

   Не на последно място са 
поставени и уменията по 
ръкоделие, които госпожа 
Мишева ще ни предаде. 
През идните месеци ние 
ще се впуснем в един поз-
абравен свят на бродерии 
и плетива. Освен кули-
нарно представяне на на-
шите гозби, ще направим 
и изложба на изработени 
от нас ръкоделия под на-
слов „И аз мога”.
  Като бъдещи домакини 
се надяваме този клуб по 
етнография да ни помог-

не да се справяме по-лесно в жи-
тейските ситуации. По-голямата 
част от темите ще бъдат предста-
вени в Сарафкината къща, чита-
лище „Надежда” и в работилници 
на Самоводската чаршия. Всички 
сме в очакване да видим старта на 
клуба.

Снежана ГЪРДеВа,   XII a
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4Млад журналист

ПЪРВИ КРАчКИ КЪМ ВЪРХОВЕТЕ 
НА жУРНАЛИСТИКАТА

Учениците от Клуб “Млад журна-
лист” започнаха своите занятия, срещи 
и извънкласни дейности по стартиралия 
проект “УСПЕХ” ( „Училище за себе-
утвърждаване и подготовка към евро-
пейски хоризонти”). Това са предимно 
дванадесетокласници, които се заеха с 
предстоящите задачи и разпределиха 
функциите си. Запознаха се с програма-
та и се зарекоха, че няма да допускат от-
съствия. Впечатлени бяха от бъдещите 

изяви с професионални журналисти от 
национални и регионални медии и мно-
жеството медийни мероприятия. 

В часовете гимназистите дискутират 
темите в следващите броеве на вестник 
“Междучасие”, кой формат е по-прак-
тичен, дали да се направи промяна по 
графичното оформление, кои ще са ре-
портерите. 

Избрано е ръководството на клуба, но 

не се изключва ва-
риант за ротаци-
онен принцип, за 
да може всеки да 
провери дали при-
тежава лидерски 
качества. Предсе-
дател на младите 
журналисти е Мила 
Михайлова, която 
през петте години 
на обучение е била 
носител на различ-
ни награди за лите-
ратура и журналис-
тика в национални 
конкурси. Нелеката 
задача на говори-

тел за 
с е г а 
с е 
п а д -
на на 
з р е -
лост-
н и -
ц и т е 
А н -
д р е -

ана Ан-
д р е е в а 
и Мина 
Стефано-
ва.

Първата 
съвмест-
на сбирка 
бе съпът-
ствана и 

с приятни емоции, защото членовете на 
клуба подготвиха импровизирано ради-
опредаване за своя съученичка рожде-
ничка. Младите хора  приветстват иде-
ята за участие на стотици хиляди деца в 
извънкласни дейности. 

Учениците обсъдиха етичния кодекс на 
българските меди, което ще им помага в 
бъдеще да не прекрачват нормите на по-
ведение, да пишат честно и да се стремят 
да бъдат обективни при отразяване на 
събития, както и да се придържат към до-
брия и толерантен тон в публикациите си.  

Валентина КАМБУРОВА 
Ръководител на клуб 

«Млад журналист»



Ìåæäó÷àñèå БРОЙ 78/2012  СТР. @

УС
ПЕХ

5Млад журналист

     Ученици от клуб „Млад 
журналист” се срещнаха 
с доайена на търновските 
журналисти Пламен Цве-
тков в пресцентъра на БТА 
в старопрестолния град. 
Разговорът беше съвсем 
професионален. Въпреки 
напрегнатата си програма, 
кореспондентът на БТА 
успя да очертае всички най-
важни проблеми за област 
Велико Търново, да насо-
чи вниманието на младите 
хора към актуалната обста-
новка в региона във връзка 
с усложнените атмосферни 
условия.
     Опитният журналист вър-
на лентата назад във време-
то. Стана ясно, че най-ста-
рата медийна институция 
във Велико Търново – аген-
ция “Трапезица”, се явява 
и първата информационна 
агенция в България. Съз-
дадена е през 1878 г., като 
идеята е била на Захари 
Стоянов, Л. Каравелов и 
П. Р. Славейков. Бъдещите 
журналисти научиха и за 

структура-
та на дър-
ж а в н а т а 
медия БТА, 
в която ра-
ботят около 
300 души, 
а във всич-
ките 28 
о б л а с т н и 
ц е н т р о в е 
има корес-
пондентски 
бюра. 
      Припом-
няйки ис-
торията на 
БТА, Пла-
мен Цве-
тков спо-
дели пред 
младежите, 
че архиви-
те на теле-
г р а ф н а т а 
а г е н ц и я 
са „безце-
нен извор за информация 
за изследователите и жур-
налистите”. Учениците се 
интересуваха от неговите 

задължения и от 
качествата, които 
трябва да прите-
жава един журна-
лист. Кореспон-
дентът трябваше 
да подреди крите-
риите, според кои-
то решава кои съ-
бития са важни за 
медията, за която 
работи. Особено 
напрегнато става, 
когато се случат 
инциденти  като 
обгазяването в 
Дебелец.  Редува-
ха се наболелите 
за обществото въ-
проси, свързани 
с шистовия газ, с 
протестите срещу 
АКТА. Не бе пре-

мълчана темата за тревож-
ните тенденции в медийния 
свят, след като цели секто-
ри и медии са подчинени на 

олигарси, а жур-
налистите са само 
пионки в ръцете 
им. С една дума, 
тежка ситуация на 
медийния фронт, 
заключи автори-
тетно уважавани-
ят журналист.
    Кои са най-ва-
жните качества, за 
да бъдеш добър в 
професията, също 
и н т е р е с у в а ш е 
учениците. И те 
не се изненадаха, 
че грамотността и 
информираността 
са сред опреде-
лящите за всеки 
журналист. Мла-
дите хора не си 
правят илюзии, 
че работата на ре-
портери, редакто-

ри и кореспонденти е лека 
и забавна, но все пак бяха 
впечатлени, че за кореспон-
дента на БТА няма поня-
тие “почивен ден”. Освен 
че няма право да пропусне 
нито едно събитие, тряб-
ва да следи и да припомня 
важни дати от историята, 
сподели Пламен Цветков. 
Той не подмина нито един 
неудобен въпрос и разказа 
любопитни факти. Все пак 
сериозни гафове в кариера-
та му липсват. 
         Обсъдена бе една от 
новините в болярския град, 
свързана с прострелялия се 
в крака в ранните сутрешни 
часове на 20 февруари ели-
тен полицай Павел Анге-
лов. В реално време бе на-
блюдавано в сайта на БТА 

откриването на автомобил-
ния завод в Ловеч. Гимна-
зистите обогатиха знания-
та си за изстрелялата се на 
върха сред световните аген-
ции китайска информаци-
онна агенция Синхуа. Само 
в София в нейното корес-
пондентско бюро работят 
15 души, за да предават но-
вини с адрес България. 
    Въпреки техническите 
революции в медиите, въ-
преки Фейсбук и Интернет, 
телеграфните агенции и 
вестниците ще продължа-
ват да живеят и да лидер-
стват, смята дългогодишни-
ят приятел на Хуманитарна 
гимназия Пламен Цветков. 
Както не се сбъднаха и опа-
сенията отпреди няколко 
години, че мишката може 
да изяде книжката. 

Мина СТЕФАНOВА, 
Клуб “Млад журналист”

  В БТА ЖУРНАЛИСТИТЕ НЯМАТ ПРАВО НА ИМПРОВИЗАЦИИ
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Приятели на Китай 6

Учениците участници в 
клуб „Приятели на Китай”, 
с ръководител гл. ас. д-р 
Полина Цончева, в продъл-
жение на 68 часа ще изу-
чават китайски език. Още 
преди първата сбирка на 
клуба, беше организиран 
пилотен урок, посветен на 
китайската нова година, Го-
дината на водния дракон. 

Сбирките ще се провеждат 
в Хуманитарна гимназия 
„Св. св. Кирил и Методий” 
и във Великотърновския 
университет. Първоначал-
но учениците ще изучават 
особеностите на китайския 
език, ще се върнат назад в 

години-
те към 
истори-
ческото 
р а з в и -
тие на 
п и с м е -
н о с т т а 
и оп-
р о с т я -

ването на 
йероглифи-
те. Гимна-
зистите ще 
се запозна-
ят с лунния 
календар, с 
китайската 
зодиакална 
система и 
петте основ-
ни елемен-
та. Децата 
ще проверяват знанията си, 
като съставят и разиграват 
диалози. 

Участниците в клуба ще 
се учат да си поръчват тра-
диционни китайски ястия, 

ще бъдат в състояние да по-
питат за цената на плодове-
те и зеленчуците на пазара, 
да се информират за точно 
време. И всичко това на ки-
тайски език.

Последните 6 часа учени-
ците ще преминат в изгот-
вяне на презентация на тема 
„Китайската калиграфия” и 

изложба с ко-
лажи на тема 
„Китай през 
моя поглед”.  
Едва ли има 
човек, който 
се нуждае от 
убеждаване, 
че китайски-
ят език е тру-
ден. Затова 
представи -
телната из-

ява в края 
на проекта 
ще под-
ложи на 
и с т и н с ко 
изпитание 

гимназистите. 

   Андреана АНДРЕЕВА,
  клуб „Млад журналист”

Продължава от стр. 1

В творческата изява, посвете-
на на Годината на водния дра-
кон, се включиха повече от 100 
ученици от три области - Вели-
ко Търново, Габрово и Сливен. 
В раздел рисунка има най-мно-
го участници – 67. 

В категорията презентация 
журито е класирало творбата 
на Наталия и Милица от ОУ „Д. 
Благоев". Десетокласничка-

та Емине Садкъ е спечелила в 
своята възрастова група, пред-
ставяйки китайския театър и 
неговата магия. Виктория Йор-
данова е първа сред единаде-
сетокласниците. В тази група 
на второ място са се наредили 
Момчил Дянков и Памела Бо-
рисова. При най-големите на 
първо място е Габриела Петро-
ва – ХІІ клас, която е направила 
презентация на тема „Памет-
ници на културата на ЮНЕ-

СКО в Китай". След нея се на-
реждат Андреана Андреева и 
Теодор Буюклиев с историята 
си за Великата китайска стена 
и Шаолин. Всички наградени 
ученици за презентация са въз-
питаници 
на Хума-
нитарната 
гимназия. 
В тази ка-
т е г о р и я 
при най-
м а л к и т е 
с п е ц и а л -
на награда 
имат и пър-
в о л а ц и т е 
от СОУ 
„Николай 
Катранов" 
гр. Сви-
щов. Тях-
ната пре-
з е н т а ц и я 
разказва за 
това как те 
самите в 
часовете се 
запознават 
с китай-
ския език и 
култура.

Ре ф е р а -

тът „Забраненият град" на Све-
тослав Мишев и разработката 
„Календар и време" на Снежата 
Гърдева са си поделили победа-
та в категорията за реферати. И 
двамата са ученици на Хумани-
тарната гимназия.

Междучасие

 Китайски йероглифи рисуваме в училище

Ректорът на ВТУ връчи ...
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Вестникът 
е носител на 
статуетката "Стоян 
Михайловски" 2010

 УчЕНИчСКИ ВЕСТНИК
e-mail:hg_vtrn@yahoo.com

Редакционна колегия: Снежана Гърдева (главен редактор), Емине Садкъ, Теодор 
Буюклиев (графичен дизайн), Андреана Андреева, Мила Михайлова, Георги Георги-
ев, Габриела Петрова, Светослава Иванова, Мина Стефанова, Рени Димитрова, Гло-
рия Сарова, Мария Недева, Мария Пашева, Нина Петкова, Пламена Петрова, Памела 
Борисова, Полина Глинджурска, Виктория Йорданова, Светослав Мишев
Консултанти: Цветелина Мирославова, Валентина Камбурова

Хармонията през погледа на физиците
  „Сапунени мехури” е един 
от клубовете в Хуманитар-
на гимназия „Св. св. Кирил 
и Методий” по проект „УС-
ПЕХ”. Ръководител на клу-
ба е госпожа Анка Цончева, 
учител по физика и астроно-
мия. Името на клуба идва от 
приликата  на множество пла-
нети със сапунените мехури.
В плана на ръководителя е пред-

видено да се разгледа механи-
ката на флуидите, ролята им  в 
човешкия живот  и уникалните 
свойства на водата, без която 
животът на Земята е немислим.

Членовете на клуба  вече 
започнаха своята дейност, 
като изготвиха първия си по-
стер на тема „ФЛУИДИ”.  

В плана още е заложено на-

б л юд е н и е 
на движе-
ния в теч-
ностите и 
газове (тъй 
като живеем 
на дъното 
на въздушен 
океан), по-
сещение на 
Военномор-

ското учи-
лище във 
Варна и на 
платнохода 
„Калиакра”.
Ще се из-
готвят и 
гледат раз-
нообразни 
п р е з е н т а -

ции: абсорция, акус-
тика, атмосферни и 
природни бедствия, 
глобално замърсяване 
и затопляне, методи за 
опазване на околната 
среда, явленията свър-
зани с климата и др.

Мила МИХАЙЛОВА
Габриела ПЕТРОВА,

Клуб 
„Млад журналист”

Сапунени мехури
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    Специално писмо по-
лучиха учители и уче-
ници на Хуманитарна-
та гимназия от името на 
екипа на Дрийм Тийм 
Прадакшънс и лично от 
Евтим Милошев и Любо-
мир Нейков, придруже-
но с всички епизоди на 
предаването “Операция 
Слава”. След като наше-
то училище подкрепи 
кампанията на БиТиВи 
“1330 години българска 
държава”, изразявайки 
готовност за включване в 
разнообразни изяви, днес 
дойде време за тяхната 
реализация. За тази цел 
историкът Панайот Пана-
йотов работи с ученици в 
извънкласни дейности по 
проекта “УСПЕХ”. 
 Освен поздравлени-
ята към нас, автори-
те на писмото доказ-
ват, че са съпричастни 
и към случващото се в 
държавата:”Съзнаваме, 
че подобно на повечето 
български институции, 
държавни и частни ком-
пании и вие преодолява-
те препятствията на вре-
мето, на политическата 
и икономическата ситуа-
ция. Сигурно проблемите 
са повече, отколкото сте 
в състояние да решите. 
Сигурно не са редки мо-
ментите, когато алчност 
и безхаберие ви разоча-
роват, а всяка следваща 
година подхранва повече 
примирението, отколко-

то надеждата. Вероятно 
някои от вас усещат  не 
само финансова криза, но 
и криза на смисъла – защо 
са нужни тези усилия. 
Защо липсва подкрепа…”  
  Когато става дума за ка-
узи, колективът на гим-
назията се опитва да бъде 
винаги съпричастен. А 
колко по-отговорно е, ко-
гато оценката на известни 
личности е адресирана 
към ученици и учители. 
“Силата на един народ 
не е в обширността на 
земите му, нито в негова-
та численост, а в хората, 
във величието на техния 
дух, в тяхната отдаденост 
и постижения. Силата на 
България и нейното бъде-
ще са заключени във вас, 
скъпи учители и учени-
ци. Вашата отговорност 
е по-важна от тази на по-
литиците. Вашата работа 
е по-сложна от тази на 
финансистите и по-дели-
катна от работата на ле-
карите. Да бъдете добри 
учители и добри ученици 
не е задължение, а бъл-
гарска кауза.”
     Благодарим на наши-
те софийски приятели, 
с които имаме взаимни 
чувства. Те вярват в на-
шето общо бъдеще, а 
ние обещаваме, че ще 
вървим по нелекия път, 
въоръжени с кураж, оп-
тимизъм и въображение. 

 Междучасие  

   В навечерието на на-
ционалния празник Тре-
ти март се проведе еже-
годното състезание „Аз 
съм българче и зная” 
под ръководството и 
организацията на Град-
ския ученически парла-
мент и Община Велико 
Търново. Според новия 
регламент бе удължено 
времето за отговор на 
въпросите – 7 минути за 
30 въпроса в областите 
Български език и лите-
ратура, История и Гео-
графия.
   В тазгодишното със-
тезание мериха сили че-
тири отбора от различни 
гимназии: Хуманитар-
ната, Езиковата, Ста-
ропрестолната и Гимна-
зията по електроника. 
Дванайсетокласниците 
Георги Георгиев, Стела 
Радулова и Васил Дочев 
защитиха достойно име-
то на училището ни. Със 

знанията си по история 
Георги бе непробиваем.  
Малко преди края на 
състезанието се оказа, че 
Хуманитарната и Езико-
вата гимназии финиши-
рат с равен брой точки, 
след което предстояха 
дузпите. За съжаление 
резултатът претърпя об-
рат поради възражения 
на противниковия отбор 
за неточност в един от 
въпросите по география, 
зададен към отбора на 
Хуманитарна гимназия. 
   Хуманитарна гимназия 
се размина от победата с 
една точка. Резултатите 
обаче не сломиха бор-
бения дух у нито един 
от участниците и всич-
ки бяха положително 
заредени за нова битка 
в състезанието „Аз съм 
българче и зная”.    

Кристина ТОДОРОВА,
 ХIIв

КУРАЖ, ОПТИМИЗЪМ 
И ВЪОБРАЖЕНИЕ НИ 

ПОЖЕЛАВАТ ЕВТИМ МИЛОШЕВ 
И ЛЮБО НЕЙКОВ

Панорама

 ДОСТОЕН РЕЗУЛТАТ В 
„АЗ СЪМ БЪЛгАРчЕ И ЗНАЯ”


