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      ИЗДАНИЕ НА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 УЧЕНИЧЕСКИ ВЕСТНИК

април 2011 година                     брой 73                        цена 0,30 лв.

Честит празник на всички ученици, учители и родители! 
Крепко здраве, чисти помисли и благопожелания да бъдем 

добри, обични и всеотдайни във всички начинания!
пРОВЕДОХМЕ КОНфЕРЕНцИЯ НА ТЕМА

"МАТЕРИЯ И ВСЕЛЕНА"
  Ученическа  кон-
ференция по фи-
зика и астрономия  
на тема “Материя 
и вселена“ се про-
веде в Хумани-
тарната гимназия.  
Двайсет и трима 
ученици от IX до 
XII  клас от  учебни 
заведения във В. 
Търново, Сливен 
и Варна изнесоха 
доклади, рефера-
ти и презентации. 
Темите на техните 
разработки бяха:  
Строежът на атома, Атомна-
та енергия и атомните елек-
троцентрали, Еволюцията на 
звездите и вселената, Поле-
тът на Юрий Гагарин в Кос-
моса, Атомният  модел на 
Ръдърфорд.  От великотър-
новските  училища ОУ  “Хр.
Ботев“, ОУ  “Бачо Киро“ и 
гимназията по икономика в 
Дряново  изпратиха   рисун-

ки, макети и постери, подре-
дени в изложба. В  тях деца-
та показват своите представи  
за  вселената и космическото 
пространство. Особен инте-
рес предизвикаха  макетите 
на Ъ. Ръдърфорд,  Ю. Гага-
рин и гост от Космоса.
  Специален  гост на конфе-
ренцията беше пом. дирек-
торът по методичната част 
от многопрофилния лицей 

в украинския град Горлов-
ка Наталья Виницкая, която 
идва във В.Търново за втора 
поредна година.  Преподава-
телката и нейните ученици 
са партньори на Хуманитар-
на гимназия  по екологичния 
проект SPARE. На конфе-
ренцията Виницкая  връчи 
на директорката г-жа Тамара 
Драганова грамота за пло-
дотворно международно съ-
трудничество по 
въпросите на еко-
логичното възпи-
тание и въвличане 
на подрастващото 
поколение в прак-
тически дейности  
по рационално  
използване на 
енергоресурсите.
  Конференцията 
„Материя  и  все-
лена“ е посветена 
на 100- годишни-
ната  от създава-
нето на планетар-

ния модел на атома от Ърнест 
Ръдърфорд  и  50 години от 
полета на първия  човек в 
Космоса. Тя бе организирана  
от главния учител  в Хума-
нитарна гимназия г-жа Анка 
Цончева - преподавател по 
физика и астронономия и 
от г-жа Снежана Минчева - 
учител по биология и химия.

Тодорка ГУшЕВА

НАшИ УчЕНИцИ УчАСТВАТ В СпЕКТАКЪЛА 
„СТРАжНИцИТЕ НА цАРЕВГРАД ТЪРНОВ”

Никола Иванов и Ге-
орги Георгиев от XI ”а” 
са сред 25-те стражни-
ци, които ще затварят 
портите на крепостта 
„Царевец”. Те бяха из-
брани на предварите-
лен кастинг в началото 
на този месец. 
По време на VIII-то 

Международно турис-
тическо изложение 
гражданите на старата 
столица и гостите на 
града за пръв път ви-
дяха миниспектакъла 
„Стражниците на Ца-
ревград Търнов”. Ат-

ракцията представля-
ва смяна на караула 
на портите на средно-
вековната крепост и 
ритуалното им затва-

ряне. Шествието 
започва с конни-
ци и пехотинци, 
които тръгват от 

Владишкия мост под 
звуците на барабани и 
рогове.
Шоуто е по сцена-

рий на екип от „Бояна 
филм”, който вече за-
въртя първата лента. 
То ще може да бъде 
наблюдавано от жите-
лите и гостите на града 
през идния туристиче-
ски сезон, като следва-
щите две представле-
ния са на 23 и 24 април.

Никола ИВАНОВ, 
XI ”а” 

Снимки:
Валентина КАМбУРОВА
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Плакети  и  благодар-
ствени грамоти получиха 
всички ръководители на 
институции, медии и 
граждани  за успешно 
партньорство  и съпри-
частие при отбелязва-
нето на 130-годишни-
ната на Хуманитарната 
гимназия. В Актовата 
зала на училището ди-
ректорката г-жа Тама-
ра Драганова  раздаде 
на всички, уважили 
тържеството, емблема-
тичните подаръци.

При отбелязването 
на юбилейната година 
помогнаха  Областна-
та управа, Община В. 
Търново, Регионал-
ният инспекторат по 
образование, Регио-
налната библиотека, 
Регионалният истори-
чески музей, Велико-
търновският универ-
ситет, Регионалната 
екоинспекция, Европей-
ският информационен цен-
тър, читалище “Надежда“ , 
Училищното настоятелство 
при Хуманитарна гимназия. 
Плакети получиха гражда-
ни и дарители, включили 
се с финансови средства и 
духовна подкрепа при ре-
ализирането на десетките 
дейности през цялата 2010 
година.

Със специални грамоти 
бяха отличени  учители и 
ученици, допринесли за 
успеха и популяризиране-

то на най-старото училище 
в община Велико Търново 
- огнище на духовност  и 

просвета. Учител 
на годината стана 
г-жа Валентина 
Камбурова, благо-
дарение на която 
нашите ученици 
получиха девет-
найсет награди в 
националния жур-
налистически кон-
курс „Стоян Ми-
хайловски“ в Русе. 
Главният учител г-н Пана-
йот Панайотов взе грамота 
за  своята изследователска 
и редакторска дейност  при 

издаването на юбилей-
ния сборник на училище-
то. Г-жа  Анка Цончева бе 
обявена за учител иноватор 
заради своя всеотдаен труд 
и уникални идеи  в работа-
та си с учениците. На г-жа 
С н е ж а н а 
Минчева бе 
връчена гра-
мота за меж-
д у н а р од е н 
координатор  
при  осъ-
ществяване-
то на връзки 
с образова-
телни инсти-
туции от Ру-
сия, Украйна 
и Румъния. 

С грамота за най-оригина-
лен графичен дизайн при 
изработване на грамоти, 
благодарствени писма и 

сертификати се сдоби  г-жа 
Цветелина Мирославова.  
Г-жа Тодорка Гушева пък  
бе обявена за пиар на 2010 
г.  и получи грамота за от-
разяване на  инициативите 
на Хуманитарна гимназия 

в медийното простран-
ство.

Всички млади таланти  
от Театралната ни студия 
заедно със своите ръко-
водители г-жа Маргари-
та Маринова и г-н Весе-
лин Василев  също бяха 
отличени.

 Госпожа Драганова от-
прави благодарности и 
към всички представи-
тели на местни и наци-
онални медии, които от-
разяваха инициативите 

на Хуманитарна гимназия 
през цялата 2010 година.

"Междучасие"
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плакети и благодарствени грамоти 
за отбелязването на 130-годишнината

Благодарности

Хуманитарната гимназия се връща към традициите си
Сашка Александрова:
„Поезията е въпрос на 

талант, но има и процент 
занаятчийство”.

  
Новият клуб „Приятели 

на словото”, учреден на 16 
март, възстановява тради-
цията. Както в миналото е 
имало кръжоци по литера-
тура, така и днес се нужда-
ем от тях, където да се съ-
бират учениците, изкушени 
от словото. „Днес все пове-
че занемаряваме думите и 
езика, затова нека се върнем 
към корените си и да се раз-
вием като личности – тук, 
в училище” - призова г-жа 
Роза Мишева и припомни 
годините, когато в Хумани-
тарна гимназия са издава-
ли литературните списания 
„Отломки” и „Лилии”.

Ръководител на клуба е 
Сашка Александрова, пое-
теса и журналист във вест-
ник „Борба”. Всички са на 

единодушното мнение, че 
г-жа Александрова ще бъде 
много полезна в това наше 
начинание. Самата тя спо-
дели, че необходимостта 
от този клуб е очевидна. 
Целта е да се създаде общ-
ност, без приказки за кри-
за, а за други неща, които 
също са част от живота. 
Преди всичко желанието 
й е кръжокът да изглежда 
така, както винаги си го е 
представяла като ученичка. 
Сашка Александрова обе-
ща, че ще помогне на уче-
ниците да не се чудят имат 
ли талант или не, важното е 
да вярват в себе си и да не 
се притесняват да пишат и 
да споделят написаното от 
тях, да не се срамуват, да не 
се страхуват.

По време на учредяване-
то на клуба се запознахме 
и с творчеството на дирек-
торката на Хуманитарна 
гимназия – г-жа Тамара 
Драганова. Нейната пър-

ва стихосбирка „Море”, 
според поета М. Минчев, 
е „друго измерение на мо-
рето”. То не е само свобо-
да, а в него г-жа Драганова 
открива както доброто и 
слънчевото, така и лошото 
и мрачното. Нашата дирек-
торка е щаст-
лива от факта, 
че подновяваме 
тази страница 
от историята 
на Хуманитар-
на гимназия и 
от това, че тър-
новска журна-
листка ще води 
клуба. Нейното 
единствено же-
лание е след-
ващата стихо-
сбирка да бъде 
на наши учени-
ци, които да на-
мерят в клуба 
това, което търсят.

Учителите ни изказаха и 
своите послания към клу-

ба „Приятели на словото”. 
Госпожа Роза Мишева вяр-
ва, че един ден този клуб 
ще има историческа стой-
ност”.

НА ДОБЪР ЧАС!

Снежана ГЪРДЕВА, 
XI "А"
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Наши ученици посетиха българския парламент
     Единадесетокласниците 
Преслав Димитров и Вели-
зар Иванов  и  деветоклас-
никът Светослав Мишев 
посетиха Народното съ-
брание в столицата заедно 
с още 50 деца  от учили-
ща във Великотърновска 

област.  Младите хора   се 
срещнаха с политическия 
елит  в парламента като 
награда за участието си в 
дебат по програмата „Мла-
дите говорят за Европа“  по 
проект на ПП ГЕРБ. Учени-
ците разгледаха пленарната 

зала, където наблюдаваха 
петъчния парламентарен 
контрол, а след това разго-
вараха  лично с вицепреми-
ера Цветан Цветанов  в зала 
„Изток“.  На срещата   при-
състваха  и евродепутатът  
д-р Андрей Ковачев и депу-

татът за Великотърновска 
област  Христо Христов.
     След обиколката в На-
родното събрание, възпи-
таниците на Хуманитарна 
гимназия разгледаха кул-
турните забележителности 
в столицата.

печелим първо място в 
конкурса "Моят роден град"
Стела Радулова от ХI 

“в“  клас спечели първо-
то място  в раздел проза  
на   конкурса „Моят роден 
град“, организиран от Ре-
гионалния инспекторат по 
образование и  РНБ“ П.Р. 
Славейков“. Тази година 
темата бе “Велико Търно-
во в мечтите ми“ - Стела 
показа в есето си своите 
представи  за старопрес-
толния град в миналото, 
настоящето и  бъдещето.
    Втора  в раздела за по-

езия се  класира друга 
възпитаничка на Хума-
нитарна гимназия  де-
сетокласничката Ралица 
Чернева. Тя   участва  в 
конкурса със стихотво-
рението „Велико Търно-
во“.  
  В  надпреварата  се 

включиха 380 ученици 
от I-ви до ХII-ти клас  
от   учебни заведения  от 
цялата Великотърновска 
община. 43-ма бяха на-
градени с книги, а всич-
ки участници получиха 
грамоти.

"Междучасие"

Съдебен процес наблюдаваха 
нашите гимназисти

 Учениците от СИП  "Пра-
во" и СИП "Комуникацион-
ни умения" присъстваха на 
заседание на Великотърнов-
ския окръжен съд, в което 
ищецът - банка ДСК, прави 
безуспешни опити вече две 
години да възстанови сума  
на  стойност от 180 хил. лв.  
Ответникът, който е редовно 
призован, не се яви в съдеб-

ната зала. По незнайни при-
чини  отсъстваха и адвокатът 
на едноличното дружество, 
и вещото лице. Делото се 
разглеждаше от съдия Елза 

Йовкова, а адвокатът, защи-
таващ интересите на банка 
ДСК бе  Мариела  Мутафо-
ва.
 Младите хора станаха сви-

детели как едно дело се точи 
с години. Те имаха възмож-
ност да застанат на местата 
на прокурори и съдии и да 
усетят атмосферата  в една 
съдебна зала.

Памела бОРИСОВА,
Х "А"

Археологическа изложба 
под наслов „ Що за чудо е 
това“ посетиха ученици  от 
ХII "б" и ХII “в“ клас заед-
но с учителките  Веселин-
ка Глушкова и Валентина 
Камбурова. Изложбата бе 
подредена в  Регионалния 
исторически музей и бе от-

крита от неговия директор 
н.с. Иван Църов.
    Експозицията  бе посве-

тена на 14 февруари - Деня 
на археолога и включваше 
около 60 чудновати архео-
логически находки. Посе-
тителите трябваше да по-
пълнят анкетни карти със 

своите предположения как-
ви са  изложените предме-
ти и за какво  са  служели 
те. Тихомир, Петя и Денис 
от ХII "в" успяха да позна-
ят някои от тях и спечелиха 
от ръководството на музея 
книги.
   Изложбата  включваше  

различни съдове и пред-
мети, на които самите ар-
хеолози не знаеха точното 
предназначение. Всички-
те експонати са намерени 
в Търновския регион, като  
най-старите  от тях са  от 
7000 г. пр. н. е.              М
Сн.: Виолета ИВАНОВА
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На рожден ден в Сарафкината къща
За втора поредна година в 

навечерието на Лазаровден 

и Цветница се проведе съв-

местна изява на Регионалния 

исторически музей и Хумани-

тарната гимназия. Практикум  

„На рожден ден“  в Сараф-

кината къща организираха 

експерти от музея заедно с 

г-жа Валентина Камбурова и 

ученици от гимназията. Ет-

нографката Надя Василева 

разказа на  младите хора  как 

търновките са посрещали 

своите гости през втората по-

ловина на XIX в.

Градските кокони присти-

гали в следобедните часове, 

пиели  горчиво кафе кайма-

клия и се черпили с домаш-

но  сладко,  а от грамофона  

звучали  стари градски пес-

ни. Сладкото се приготвяло 

вкъщи от зелени орехчета, 

смокини, горски теменужки, 

малини  или капини, мно-

го вкусно било и пелтето от 

дюли, обяснява Надя Василе-

ва. Това сладко изкушение се 

поднасяло в специални съдо-

ве, наречени корубчета, които 

се изработвали от метал или 

стъкло. Малките лъжички за 

сладко се слагали  в лъжич-

ници с прегради за употребя-

вани и неупотребявани при-

бори, допълва етнографката. 

Сладкото се вземало с лъжич-

ка от корубчето и се слагало в 

мъничка чинийка. Гостите се 

канели до три пъти и винаги 

в чисти съдове, като никога 

не се доливало или досипва-

ло.

Освен  сладко, домакиня-

та предлагала  дребни слад-

ки и бонбони с кафе. Кафето 

се сварявало върху пясък в 

медено кафениче  и се сер-

вирало със захар на бучки. 

Всяка уважаваща себе си бо-

лярка имала и домашен ли-

кьор, който сервирала в спе-

циални чаши за гости, казва 

още историчката и обобщава, 

че реквизитът на търновката 

за посрещане на гости  през 

втората половина на XIX в. 

бил изключително изискан.

Учениците от СИП „Ко-

муникационни умения“ и 

СИП „Народопсихология“ 

бяха изключително впеча-

тлени от разказа на Надя 

Василева. Снежана Гър-

дева от XI „а“ клас беше 

изготвила презентация със 

снимков материал, разкри-

ващи  реквизитите,   за ко-

ито разказваше етнограф-

ката.

Нашите рожденици, праз-

нуващи  през април - осмо-

класничките Тереза и Пау-

лина, Сашо от IX "а" клас и  

десетокласничката Веселка  

приготвиха празнична трапе-

за и почерпиха  всички при-

състващи със сладки, домаш-

но приготвено смокиново 

сладко  и жълта лимонада в 

духа на търновските възрож-

денски традиции.

Всички гости получиха  по 

една картичка за спомен  с 

изглед  от Старо Търново,  

сюжет от култовото платно 

на възпитаника на Мъжката 

гимназия „Св. Кирилъ“ Бо-

рис Денев.                          М
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Германец стажува в Хуманитарна гимназия
Студент  от  Германия  три 

седмици преподава  в Хума-
нитарната  гимназия. 23-го-
дишният Кристофър Мехел 
учи психология  във Виена 
и придобива практически 

опит в най-старото учили-
ще в общината.  Младият 
немец  е изпратен в страна-
та ни от студентската орга-
низация Айсек. Той разказа 
на учениците за  Германия 

и за най-по-
п ул я р н и т е 
негови съ-
народници  
- най-успе-
лият пилот 
от Формула 
1 - Михаел 
Ш у м а х е р , 
тенис леген-
дата Борис 
Бекер, же-
ната-канц -
лер Ангела 
Меркел и 
германският 
модел Хай-
ди Клум.
Ге р м а н и я 

като страна 
на идеите, 
кариерното 
развитие на 
младите хора, опасности-
те в Глобалната мрежа са 
другите теми, които Крис 
представи пред учениците. 
За учителите той подгот-
ви специална презентация 
за немската образователна 

система, като под-
черта, че  в Германия 
е много  здрава връз-
ката между учители 
и родители и, че там 
се осъществява не-
прекъснат контрол 
върху дейността на 
младите германци.
 Крис остана в ста-

рата столица до на-
чалото на март, като 
представи други 
теми и проведе пси-
хологически тренин-
ги с учениците.  Той  
успя да се запознае 
с много български 
момичета и момче-
та, които намира за  
особено мили и от-

ворени към чужденците.  
Избрал е да дойде в Бъл-
гария,  за да опознае  една 
нова страна. Българският 
език му изглежда труден, 
но вече знае значението 
на изрази като „здравей“ , 
„много си сладка“ и „при-

ятна вечер“.
 Младият германец е сил-

но впечатлен  от Велико 
Търново и  от спектакъла 
на Царевец „Звук и светли-
на“. Намира България  за 
място, където всичко е ху-
баво, а храната - вкусна и 
евтина. Вече е опитал бъл-
гарската мусака и тя му ха-
ресва много.
  Кристофър мечтае като се 

дипломира да се занимава 
със социална психология - 
да помага на хората да се 
реализират успешно в ли-
чен и професионален план.

  ,,Междучасие"
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Роза Мишева - старши учител по
 „Винаги съм искала

Роза Мишева е стар-
ши учител по българ-
ски  език  и литература 
в Хуманитарна гимна-
зия и общински съвет-
ник в община Велико 
Търново. Тя е от кит-
ния Пирински край. 
Завършила е бивша-
та Солунска гимназия 
в Благоевград. Следва 
във Великотърновския 
университет. Баща й 
е граничар. Тя позна-
ва тревожното време, 
три пъти вижда как 
той съпровожда ковче-
зите на убити войни-
чета. 

- Какво ви доведе от 
македонския край в 
болярския град? 
- Желанието ми да след-

вам във Великотърнов-
ския университет.

- Защо решихте да ста-
нете учител? Някой 
повлиял ли Ви е в този 
избор?
- Аз винаги съм искала 

да бъда учител. E, дет-
ската ми мечта бе да съм 
зъболекарка, но....(смее 
се). Да съм учител ми 
доставя  удоволствие, 
кара ме да се чувствам  
успял, щастлив  и поле-
зен човек. Честно каза-
но, баща ми също мечта-
еше аз да стана учител, 
но той не ми е повлиял 
в избора по никакъв на-
чин.

- Все пак какво Ви за-
рази, за да направите 
този избор?
- Имах щастието да 

живея във време, кога-
то имаше големи капа-
цитети и великолепни 
учители. Време, в което 
една интелигенция е на-
правила съзнателно своя 
избор. Вероятно това ме 
зарази да стана учител.

- Как стартирахте сво-
ята учителска карие-
ра?
- Имах шанса да замест-

вам Слава Митова - име 
марка във Втора гимна-
зия.
После две години бях 

в Езикова гимназия. 
През 1976 г. бях класна 
на Стефан Трифонов - 
режисьорът на “Хайка 

за вълци”. Бяха 
трудни времена, 
често се случ-
ваше да сменям 
училище след 
училище, защо-
то, тъкмо се за-
кача някъде, и се 
появяваше жена-
та на някой офи-
цер...

- Кога и по ка-
къв начин се 
озовахте в Ху-
манитарна гим-
назия?
- Всичко стана 

някак инцидент-
но. През 89-та 
още не беше ХГ, 
а ЕСПУ, а дирек-
тор беше г-жа 
Янева. Случи се 
така, че аз бях 
на работа само 
един ден, а по-
сле започнах ра-
бота чак след 

една година. Падна ми 
се да преподавам на 
5-ти клас. Много съм 
благодарна на г-жа Ми-
тка Янева, тя ме избута 
нагоре в горните класо-
ве. Освен това, ако има 
някой, който най-много 
да е направил за Хума-
нитарна гимназия, това 
е тя. През 1992г. учили-
щето получи статут на 
Хуманитарна гимназия.

- Разкажете ни някои 
от Вашите спомени от 
първите Ви години в 
гимназията.
- Спомням си веднъж 

трябваше да изнасям  
открит урок за Дон Ки-
хот. Тъкмо се бяха на-
събрали хора от всички 
краища на България да 
ме гледат, а аз  взех, че 
се спънах и паднах по 
стълбите в училище. Та-
кова падане беше, че по-
сле не можеха да ме съ-
берат  от земята.

- Кога и как започна-
хте политическата си 
кариера?
- Беше 1995г. Разхож-

дах се из коридорите на 
гимназията и ми звънна 
Драгни Драгнев. Пока-
ни ме да поговорим и 
ми предложи поста на 
заместник кмет. Аз се-
дях срещу него, гледах 
и се маех... Тогава бяха 
трудни времена, но аз 
приех поста и се опитах 

да реша много пробле-
ми. Това е и най-голя-
мата ми гордост, защото 
бях на този пост точно 
във времето, когато не 
се знаеше какво да се 
прави. Но тогава имаше 
доверие и екип. Хората, 
с които работех, ме под-
крепяха, а аз бях защи-
тена като личност.

- С какво ще запомни-
те времето, в което бя-
хте зам.-кмет?
- За мен това е времето 

на щастие и неблагопо-
лучие едновременно. Аз 
се занимавах със соци-
алните сфери - образо-
вание, здравеопазване, 
спорт, култура... Бюдже-
тът на общината беше 
едва 16млн., а всички 
тези социални сфери из-
искват пари, но не въз-
връщат. Наложи се да 
затворя клуба на литера-
турата и ми беше поис-
кана оставката. Имаше 
стачки, протестни писма 
от колеги и учители! В 
такъв един момент оце-
них предимствата и не-
достатъците на сферата, 
която бях напуснала. 

6



Ìåæäó÷àñèå БРОЙ 73/2011  СТР. 7

Но когато влязох в един 
дом за умствено изоста-
нали и видях напиканите 
дюшеци и мизерията, ос-
ъзнах, че не само учите-
лите са ощетени финан-
сово. Парите не стигаха 
и за много други не по-
малко важни неща. Все 
пак аз изкарах един, ма-
кар и труден, мандат.

- С какво ще се запом-
ни вашият мандат, или 
иначе казано, какво 
свършихте за четири 
години?
- Не съм свършила кой 

знае какво, защото всич-
ко беше свързано с пари. 
Все пак дадохме нача-
ло на проекта „Велико 
Търново в XXIв.” и на-
правихме международна 
среща „Децата на Бал-
каните”, по-късно това 
се вля в международния 
фолклорен фестивал.

- Вие от-
читате ли 
грешка, че 
и з г у б и хт е 
втория ман-
дат?
- Не! Това 

е бил гласът 
на народа. 
Сигурно и аз 
съм допуска-
ла грешки и 
хората са ги 
видели. Но и 
аз никога не съм се вжи-
вявала в тази си длъж-
ност, не приех загубата с 
драматизъм, дори не съм 
участвала в предизбор-
ната кампания. Честно 
казано, не изпитвам ни-
каква носталгия към ад-
министративните пост-
ове. Имах предложения 
за други длъжности, но 
исках да избягам от ме-
сомелачката.
Предпочитам да съм 
учител, въпреки всички 

съпътстващи 
професията не-
воли и въпреки 
ниската запла-
та. Това ми дос-
тавя по-голямо 
удоволствие, 
отколкото ад-
министратив-
ните постове.

- Разкажете 
ни за Вашето 
авторско пре-
даване във TV 
„Видеосат”.
- Казваше се 
„На чаша вино 
със...”. В по-

следствие някой отмък-
на името на предаването, 
но ... (смее се), както и да 
е. Предаването отприщи 
моето натрупано мъл-
чание. Имах интересни 
гости като Стефан Ца-
нев, арх. Иван Чолаков, 
арх. Пламен Цанев, Пе-
ньо Пенев , проф. Иван 
Харалампиев, Лина Ко-
вачева и др. Но парите 
не ми стигаха и бях на 
загуба. В един момент 
си казах: „А, стига вече 
телевизионна слава!”

- Какво Ви е мнението 
за съвременните поли-
тици? Какво искате да 
кажете на нас, младите 
избиратели?
- Сега властта е само-
цел. Всичко е изродено. 
Мисля, че съвременните 
политици са ужасни, но 
не трябва да забравяме, 
че тук нещата са дву-
странни, т.е. не е луд тоя, 
който яде баницата... 
Липсва гражданска по-

зиция. През 90-та година 
площадите се пълнеха и 
хората викаха и знаеха 
какво искат. Имаше на-
дежда, а сега и това няма-
ме. На тези, на които им 
предстои да гласуват, ис-
кам да кажа: „Гласувай-
те! Ако щете и за Светия 
синод, но гласувайте, за-
щото иначе давате шанс 
да се купуват изборите.”

- С колко бихте се оце-
нили като личност по 
шестобалната система?
- Аз лично бих си писала 

пет. Усещам се като 
щастлив и успял 
човек. За мен успе-
хът е личното удо-
волствие от това, че 
съм учител.

- Как се живее с 
писателя Иван 
Мишев?
- Трудно! Посто-
янно ме е страх да 
не стана прототип 
на литературен ге-
рой. Четиридесет 
и една години аман 
от Иван Мишев! .. 
(смее се) В наше-
то семейство няма 
четници, всички 

сме воеводи.

- Отправете едно от Ва-
шите остроумни посла-
ния към учениците.
- Ако можете да скочите 
1.50, не си сваляйте лет-
вата на 30 см!

Интервюто взе:
Цветелина пЕТРОВА, 

XII”Б” клас

български език и литература:

да бъда учител”
Интервю
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НАСТРОЕНИЕ И пОЛОжИТЕЛНИ ЕМОцИИ
    За четвърта поредна го-
дина възпитаници на Ху-
манитарната гимназия и 
на Старопрестолната гим-
назия по икономика прове-
доха празник  в защита на 
любовта и виното.                                     
    14 февруари – денят на 
Св. Валентин и Трифон 
Зарезан, събра учениците 
в една от залите на Регио-
налната библиотека  „П. Р. 
Славейков”.
    Гимназистите си бяха 
поставили за цел да защи-
тят традициите и важност-
та на празниците. Стартът 

бе даден от ученичката на 
Хуманитарна гимназия 
Соня Стефанова с кратка 
предистория за същност-
та на обявения за Ден на 
влюбените празник. След 
въздействащото романтич-
но изложение, топката бе 
прехвърлена в отбора на 
Старопрестолната гимна-
зия по икономика, чиито 
възпитаници представиха 
интересни факти, свърза-
ни с лозарските традиции 
и бог Дионис от древност-
та до наши дни. По време 

на приятелския двубой бъ-
дещите журналисти от Ху-
манитарна гимназия пред-
ставиха своите творби, 
спечелили призови места 
в училищния конкурс, пос-
ветен на любовта и вино-
то, както и в националния 
„Любовта в нас”. Пламена 
Петрова от XI „в”  и Еми-
не Садкъ от IX „а” клас из-
декламираха свои стихове, 
а Рени Димитрова от XI 
„в” прочете вдъхновява-
що есе, отличено с първо 
място в конкурса на Ху-
манитарна гимназия. След 

връчването на грамотите, 
представители на отбора 
в защита на Св. Валентин 
се превъплътиха в геро-
ите от класическия филм 
„Крадецът на праскови” по 
Емилиян Станев, епизоди 
от който са снимани в Ху-
манитарната гимназия. В 
ролята на злочестия сръб-
ски пленник влезе Георги 
Цанев от XI клас, а ролята 
на Невена Коканова изигра 
единадесетокласничката 
Нина Петкова. В рамките 
на броени минути те пре-

създадоха любовната сце-
на межу двамата влюбени, 
обречени на невъзможна 
любов. Въздействащото 
им изпълнение бе подкре-
пено от заслужени аплаузи 
на препълнената зала.
   На предизвикателството 
учениците от Старопрес-
толната гимназия отвърна-
ха с кратък хумористичен 
скеч.
    Защитни-
ците на обя-
вения за Ден 
на влюбени-
те 14 февру-
ари разказа-
ха интересни 
факти за това, 
как Св. Ва-
лентин се 
празнува по 
света, както 
и за нестан-
дартните по-
даръци, които 
си подаряват 
влюбените на 
този ден. В 
Уелс тради-
цията повеля-
ва да се пода-
ряват дървени 
любовни лъ-
жици на по-
л о в и н к а т а . 
Твореният а 
на дванаде-
с е т о к л а с -
ничката Боя-
на Вълкова, 
и з р и су ва л а 
н е ве р оя т н о 
красиви лъжици с цветове 
на рози, привличаха погле-
дите на всички ценители 
на красотата. Масите бяха 
аранжирани със специал-
но украсени чаши, бутил-
ка шампанско и икебана. 
Трябва да споменем и за 
уменията на десетоклас-
ничката Габриела Христо-
ва,  която умело приложи 
техниката „бодиарт”, а 

лицата на отбора на Ху-
манитарна гимназия бяха 
обагрени в живописни 
флорални детайли.  
     Двете старопрестолни 
гимназии си размениха по-
даръци в чест на равнос-
тойния завършек на двубоя 
–  тениска, украсена със 
сърца, и дървена лъжица, 
декорирана в изящен вид.

 Новата невероятна ви-
зия на Шарлот Михайло-
ва, след професионалната 
намеса на коафьорите от 
студио „Чар”, предизвика 
искрена завист сред при-
състващите, които бяха и 
много зарадвани от моми-
чето-глас на Хуманитарна 
и нейното песенно изпъл-
нение.

Мария НЕДЕВА, ХI „В”
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ВЕЛИКО ТЪРНОВО В МЕчТИТЕ МИ
Есе

    Велико Търново е град с 
многовековни традиции. Оце-
лял през вековете на робство и 
войни, той носи в себе си много 
легенди. Този град, тъй красив 
и величав, заслужава нашата 
почит и преклонение.
    Имам щастието да съм от 

този живописен град. Всички, 
родени в него, малко или мно-
го, искат да го променят. В мо-
ите мечти си представям Тър-
ново в миналото, в настоящето 
и в бъдещето. Любопитно ми е 
да знам какъв е бил в отмина-
лите години и какъв ще стане 
в бъдеще моят Търновград. За 
мен неизвестното е вълнуващо 
и предизвикателно. За съжа-
ление имам само мечтите си, 
защото не съм нито историк, 
нито археолог и няма как да от-
крия истината, поне докато съм 
ученичка.
    Мечтите и сънищата са тези, 

които ни помагат да превърнем 
живота си по-запленяващ, чрез 
тях откриваме нереални свето-
ве. Всеки си мечтае за хиляди 
неща - да бъде известен или 
поне да се докосне до неверо-
ятни личности, да има неща, 
които харесва, да се радва на 
приятели и сърдечни връзки, да 
полети в Космоса. Всеки живее 
със своите скрити мечти. Кога-
то станем големи, спираме да 
мечтаем, но не напълно, меч-
тите от детството ни остават 
дълбоко и сигурно съхранени. 
Моята мечта е много обикнове-
на и тя е свързана с моя любим 

град, в който съм израснала. За 
мен Велико Търново винаги 
ще остане специален. Любо-
знателна съм да научавам как 
е изглеждал величественият 
град в миналото. Виждала съм 
много фотографии и картини и 
ми изглежда забележителен и 
смайващ. Макар и малък,  бил 
е красив със своите приказно 
накацали къщички, украсени с 
цветя. Някак си изглежда при-
ветлив и усмихнат. Навсякъде 
е имало зеленина, а хълмът Ца-
ревец се е издигал към небето, 
припомняйки историческото 
си минало. В по-късни години 
царствените одежди се заменят 
с почти съвременни облекла и 
в тях  виждам жените, насядали 
пред домовете си, да разказват 
търновски легенди, а около тях 
се мяркат котки, чакащи някой 
да ги забележи. Уличките лъ-
катушат и се скриват сред сгу-
шените къщи. От прозорчетата 
се носи уханна миризма. Деца 
притичват тук-там и играят на 
криеница и жмичка. В малки-
те дюкянчета работят усърдно 
калфите заедно с майсторите 
си. Такова е възрожденско Тър-
ново в моите мечти.
    Искам обаче да си представя 

моя град след години. Според 
мен ще бъде по-голям. Надя-
вам се да се промени, но не чак 
толкова, че да бъде неузнаваем. 
Като всеки човек, който обича 
своя роден край, и аз бих иска-
ла да стане привлекателно раз-
личен. Бъдещето вещае много 

неизвестни неща, които може 
и да не видя. Всичко се разви-
ва стремглаво и нищо не е си-
гурно. Много често модерното 
разрушава красивото. Невина-
ги е най-доброто и приемли-
вото. Дори хората се страхуват 
понякога от новото и неизвест-
ното. Всяко ново нещо, колкото 
и да ни е нужно, обърква чове-
ка, прави го роб и му вреди. Аз 
мечтая за по-зелен и чист град. 
Представям си архитектурно 
красиви и футуристични сгра-
ди, пълни с млади хора. Забър-
зани, изпълнени с шум улици. 
Град с много офиси, в които се 
виждат хора да разговарят или 
пък да работят на компютрите 
си. Да, може би ще ни завла-
деят нашите творения. Всичко 
ще бъде контролирано от ком-
пютри и машини. Но пък ще 
имаме повече свободно време 
за себе си и близките си. 
    Кметът ще има собствена ре-

зиденция, потънала в градини 
и басейни. Сградата на общи-
ната ще е изградена от стъкло, 
но обвита в бръшлян. Хълмът 
Света гора ще бъде превърнат в 
място за отдих и почивка сред 
природата, с луксозни хижи и 
бунгала. Царевец ще се радва 
на още повече посетители и 
ще има новаторска техника в 
своето светлинно шоу. Още по-
въздействащ и пленителен ще 
бъде. Стъклен мост ще свърз-
ва двете части на крепостта. 
Патриаршеският дворец ще се 
извисява и ще бъдат показа-

ни символи от времето, когато 
Търново е било столица. Този 
паметник, съхранил велики 
дела и времена за България, ще 
остане символът на старопрес-
толнината, за да  пробужда бъл-
гарската гордост и самочувст-
вие. Трапезица също ще бъде 
исторически обект и хората ще 
узнаят неговото все още нераз-
гадано минало.
    Понякога си мечтая да видя 

Велико Търново толкова го-
лям, че вместо с автобуси, ще 
се придвижваме с малки само-
лети, за които ще има удобни 
писти вместо автобусни спир-
ки. Няма да се налага да чакаме 
дълго и ще бъдем винаги на-
време в училище или на работ-
ното място. Ще възникнат фир-
ми, които ще дадат работа на 
много безработни. Няма да има 
гладни или мизерстващи. Щас-
тието ще бъде на дневен ред. В 
потъналите в зеленина паркове 
ще играят пъстро пременени 
деца, съпроводени от майките 
си. Всичко ще бъде примамли-
во и приветливо.
    Искрено се надявам Тър-

новград да съхрани своя чист 
и непоклатим дух. Ще помагам  
да го запазим, за да се радват на 
това богатство и тези след нас. 
Нали Велико Търново е паме-
тен град, който пази българщи-
ната и нейните устои! 

     
 Стела РАДУЛОВА,

ХІ "в"

без теб
Първият път, когато онемях

е денят, който и до днес не преживях.
Последният път, когато те прегърнах
беше деня, в който сама си тръгнах.

Лутам се в света безкраен,
търся те в мъглата омайна,

намирам те в мечтата краткотрайна,
изгубвам се в Ада безнадежден.

Ад на думи и лъжи.
Ад на сълзи и мечти.

Сълзи, които капеха от моите очи.
Мечти, които ти никога не осъществи.

Лутам се без посока, кажи ми какво си ти?!
Кажи ми мираж безнадежден ли си?!

Къде да те търсят моите очи?

Сега съм потънала в самота,
в самота заради твоите дела.

Гледам те, ти ме избягваш,
чувам те, ти ме пренебрегваш,
целувам те, ти ме отблъскваш,

но винаги ще те обичам,
дори и да те проклинам!

   Мирела ИЛИЕВА, VIII ”а”

Ако бях...

Поетеса ако бях,
стихове щях да пиша.

Ясновидка ако бях,
края щях да опиша.

Певица ако бях,
живота щях да възпея.

Комик ако бях,
света щях да разсмея.

Художник ако бях,
Земята щях да нарисувам.

Актриса ако бях,
нямаше да се преструвам.

Исках аз всичко да умея – 
да рисувам, да играя и да пея,

но съдбата друг път 
бе ми отредила.

Стига да съм щастлива - 
бих го одобрила.

Пламена пЕТРОВА,
 XI ”в”

Отборът на Хуманитарна гимназия се кла-
сира втори на традиционното ученическо 
състезание „Аз съм българче и зная“, пос-
ветено на националния ни празник  3 март. 
Надпреварата се проведе за  четвърта по-
редна година в Голямата зала на община 
В.Търново.   В отбора на нашето училище 
се включиха дванайсетокласниците Тихо-
мир Атанасов, Пламена Павлова и Петя 
Кирчева. Те мериха сили със свои връст-
ници от други четири   училища в града 
– ПМГ “Васил Друмев,“  ЕГ  “Проф. д-р 
Асен Златаров“,  Старопрестолната гимна-
зия по икономика и   ПГТ “Д-р Васил Бе-
рон“. Младите хора показаха знания  в три 
области – литература, история и география 
на България. В рамките на пет минути, те 
трябваше да отговорят на 30 въпроса от 
трите науки.  Нашите момичета и момчета 
се представиха достойно, но останаха вто-
ри, за разлика от миналата година, когато  
бяхме безспорни победители.               М
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С предстоящите балове и 
с бавното отминаване на 
зимния сезон, се разкриват 
новите модни тенденции. 
Нека проследим визията 
на едно модерно момиче от 
главата до петите.
    Дългите коси винаги са 

били актуални, въпреки че 
доста млади дами за кратко 
време скъсиха своите коси 
- те ще изпъкнат с цвят и 
форма на прическата. Един 
от най-модерните цветове 
е червеният. Той се опитва 
бавно да си прокара път и 

да се нареди 
в каталозите 
под най-пред-
п о ч и т а н и я 
номер. Ес-
тествено най-
масовият цвят 
си остава ру-
сото във всич-
ките му нюан-
си.
    Дамите, из-

оставили ес-
тествените си 
цветове, могат 
да за-
ложат 
на по-
силен 
г р и м . 
О т -
носно 
н е г о , 
мина -
л о г о -
д и ш -
н а т а 
т е н -

денция за опушен и 
котешки се запазва. 
Червеното, каприз-
но и трудно за на-
насяне, се опитва 
упорито да се нало-
жи, но аз препоръч-
вам на дамите да 
го използват само 
на официални и го-
леми партита. Ако 
не сте убедени, че 
сами можете да се 
справите, оставете 
се в ръцете на про-

фесионалистите.
  Аксесоарите са нераздел-

на част от цялостната визия 
на всяка жена. Заложете 
на големите бижута, но не 
прекалявайте с тях. Един, 
но масивен пръстен, едно, 
но лесно забележимо колие. 
Големите красиви часовни-
ци също са хит и тази годи-
на. Те са по-скоро аксесоар, 
отколкото предмет, служещ 
за отчитане на изминалото 
време.
  Тоалетът за всяка жена е 

различен и индивидуален. 
Тя го избира според вкуса, 
характера или събитието, 

което ще посети. Най-ва-
жното за един тоалет не 
е това какъв е той, колко 
струва или кой е дизайне-
рът, а начинът, по който го 
представяте. Ако го оценя-
вате високо и го поднасяте 
с достатъчно добро само-
чувствие пред очите на хо-
рата, вие, заедно с цялост-
ната си визия, ще бъдете 
хитът на вечерта.

Марина  пЕТРОВА, 
XI”a”

10Моден диктат

Дантелата диктува модните 
тенденции "пролет - лято 2011"

През новата 2011 година 
ще бъдат актуални всич-
ки дрехи,  украсени с дан-
тели, без значение какви 
са те - едри или дребни 
плетива. Вечната класи-
ка при роклите е да са от 
дантела и да бъдат семпли 
с дължина над коляното. 
Но през пролетно-летни-
те тенденции дантелата 
ще присъства във всички 
тоалети. Дантелата може 
да се комбинира с така 
известния плат - шифон, 
комбинацията определено 
е доста екстравагантна и 
секси.Световноизвестните 
дизайнери ни изненадаха 
и с топове, туники и поли 
от дантела. Дантелата е 

доста красива материя, но 
определено трябва да вни-
маваме с какво я комбини-
раме, за да не прекалим и 
да не стане натруфено.
 Фигуралните дантели са 

най-предпочитани сред 
известните изпълнителки 
като  Rihanna, Lady Gaga и 
Madonna. Но все пак, за да 
носите тоалет, ушит от дан-
тела, трябва да се съобра-
зите и със своята фигура. 
Когато носите дантелени 
дрехи, трябва да предвиди-
те,  че те допълнително раз-
ширяват ханша. Малките и 
семпли фигурки изглеждат 
романтично и придават на 
дамата, носеща дадената 
дреха, чувственост и чар. 

Не е задължително дреха-
та да бъде изцяло ушита от 
дантела, може тя да е само 
доминиращият плат.  Като 
преобладаващи и модер-
ни цветове за дантелените 
дрехи са бяло, цвят шам-
панско, екрю и така наре-
ченото „мръсно” бяло. В 
най-новите колекции на 
известните дизайнери има 
рокли в лилаво, червено, 
черно и сивкаво. На дамите 
с по-пищни форми се пре-
поръчват дантелите в черен 
цвят, защото вталяват фигу-
рата. 

Рудина ГЪРДЕВА, 
XI „а”

Червената коса си пробива път, 
русата още е на върха

Вестникът 
е носител на 
статуетката "Стоян 
Михайловски" 2010 УчЕНИчСКИ ВЕСТНИК

e-mail:hg_vtrn@yahoo.com

Редакционна колегия: Снежана Гърдева (главен редактор), Теодор Бу-
юклиев (графичен дизайнер), Манол Емануилов, Валерия Колева, Виолета 
Иванова, Елена Джонгова, Елица Димитрова, Димитрина Станчева, Рудина 
Гърдева, Светослава Иванова, Мария Недева, Мария Пашева, Нина Петко-
ва, Пламена Петрова, Памела Борисова, Полина Глинджурска.
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баскетболистките на хуманитарна 
със сребро в областта

   Залите на стадион „ Ивайло” се 
превърнаха в своеобразна арена 
на училищните игри по баскетбол 
- общински кръг. В надпреварата 
се включиха отборите на ПМГ 
„Васил Друмев”, ПГСАГ „Ангел 
Попов” и ХГ „ Св. св. Кирил и 
Методий” . Отборите бяха мно-
го добре подготвени, нахъсани и 
жадни за победа. Всяко училище 
бе подкрепено с бурни овации от 
своите агитки. Напрежението в 

залата бе достигнало връх, когато 
отборът на момичетата от ХГ по-
беди отбора на ПМГ и взе първото 
място. Десетокласничката от Ху-
манитарна гимназия Емине Съдкъ 
се открои със своята креативност 
и заслужено получи специална 
грамота и купа за най- добър реа-
лизатор на турнира.
     Отборът на момчетата от Хума-
нитарна гимназия също се пред-
стави достойно. Тимът на нашата 
гимназия заслужи почетното тре-

то място, но, за съжаление, не 
успя да се класира за следва-
щия кръг. Момчетата на ПМГ и 
ПГСАГ заеха съответно първо 
и второ място.
   В областния кръг Хуманитар-
на гимназия се изправи срещу 
отборите на ПГЛПИ „Атанас 
Буров ” - Гор-
на Оряховица 
и СОУ „Цветан 
Радославов" - 
Свищов.  На 
нашите моми-
чета не им дос-
тигна малко, за 
да се класират 
на първо мяс-
то,  въпреки 
достойното си 
представяне. Те 
се класираха на 
почетното вто-
ро място след 

отбора на Горна 
Оряховица. Трети 
се нареди отборът 
на момичетата от 
Свищов.
    Въпреки че 
среброто остана 
за Хуманитарна 
гимназия, оборът 
се представи убе-
дително и се убе-
ди, че има сили за 

нови победи.

Христина ГЕОРГИЕВА XI "в"

ДОбРО пРЕДСТАВЯНЕ 
НА фУТбОЛНИЯ ТИМ

Възпитаниците на селекционера 
Галя Пенкова завършиха достойно 
в градското 
състезание 
по футбол, 
з а е м а й к и 
4-то  място.  
Пред мно-
гобройната 
публика, съ-
брала се на 
затревеното 
игрище на 
спортното 
училище „Г. 
С. Раков-
ски”, наши-
те момчета 
записаха по-
беда срещу 
отбора на 
гимназията 
по строи-
телство „Кольо Фичето” с резултат 
3:2, който ни класира на 2-ро място 
в групата и ни прати на полуфина-
ла. Там обаче изгубихме от спорт-
ното училище, така хуманитари-

стите завършиха на 4-то място от  
8 отбора, като в актива си записа-

ха три 
с р е -
щ и , 
две от 
тях са 
загуби 
и една  
п о б е -
да. Ра-
д о с т -
н о т о 
е, че  в 
отбора 
участ-
в а т 
н о в и -
те по-
пълне-
ния на 
Хума-
нитар-

на гимназия. Надяваме се зана-
пред на повече победи.
                

 Павел ТОДОРОВ, XІ „а”

11Спорт

Наше момиче най-добър реализатор на турнира
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Уважаеми Родители,
Ние, от Хуманитарна гимна-

зия „Св. св. Кирил и Методий“, 
предлагаме разнообразни въз-
можности за развитието на 
Вашето дете. Изборът на учи-
лище на гимназиален етап е от 
съществено значение и затова 
Ви каним да се запознаете с 
възможностите за реализация, 
които предлагаме. Можете да 
разгледате сайта на гимнази-
ята, да направите обиколка на 

училището и да разговаряте с нашите преподава-
тели и ученици. Винаги сте добре дошли да ни 
посетите всеки ден между 7.30 и 13.00 ч.
Надяваме се, че при представянето на нашата 

гимназия ще се убедите, че ние предлагаме ви-
сококачествено обучение, което силно подкрепя 
и стимулира развитието на талантите на всички 
ученици, независимо от техните способности, 
произход и индивидуалност. Прогресът на уче-
ниците и формирането им като пълноценни лич-
ности са наша единствена цел. Сигурни сме, че 
ще се убедите в първокласното обучение и отго-
ворната, стимулираща и иновативна среда за раз-
витие, които нашата гимназия предлага. 
Профилираните паралелки в Хуманитарна гим-

назия „Св. св. Кирил и Методий“ се отличават 
с висококачествено общообразователно, специ-

ализирано и профилирано обучение в различни 
сфери на хуманитарните науки, и първокласна 
подготовка за кандидатстване във висши учебни 
заведения в страната и чужбина. Практиката по-
казва, че нашите възпитаници постигат отлична 
академична и професионална реализация в ре-
зултат на знанията, уменията и компетенциите, 
придобити по време на обучението си при нас.
Ние предоставяме на нашите възпитаници огро-

мно поле за изява и развиване на индивидуални-
те таланти чрез стимулиране на художествената 
самодейност, организиране на литературни че-
тения и театрални постановки, участия в меж-
дународни проекти и програми, и разнообразни 
извънкласни дейности. В резултат на съвместни-
те усилия на ученици и преподаватели, нашите 
възпитаници печелят национални награди в об-
ластта на хуманитарните науки и се представят 
убедително на училищните олимпиади.
Ние гарантираме индивидуален подход към уче-

ниците, съобразен с техните личностни способ-
ности и характер. Насърчаваме и съдействаме за 
развитието на талантите им, правим всичко въз-
можно, за да култивираме у тях чувство на увере-
ност и себеуважение – качества, така необходими 
за изграждането им като личности и съществени 
за бъдещия им успех в живота. 

Тамара ДРАГАНОВА
Директор на Хуманитарна гимназия

„Св. св. Кирил и Методий“

ВРЕМЕ Е ЗА пРИЕМ  

пРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРшЕН VІІ КЛАС

жУРНАЛИСТИКА И ВРЪЗКИ С ОбЩЕСТВЕНОСТТА
пРОфИЛ ХУМАНИТАРЕН 

 
1 паралелка /26 ученици/

срок на обучение  пет години

интензивно изучаване на английски език

Профилиращи Предмети:

1. Български език и литература 
2. Информационни технологии 

3. Английски език   
 4. Психология и логика

Балообразуващи предмети – утроената оценка по бъл-
гарски език и литература от външното оценяване, оцен-
ката по математика от външното оценяване, оценката 
по български език и литература от удостоверението за 
завършен седми клас, оценката по история и цивилиза-
ция от удостоверението за завършен седми клас.

Провеждане на външно оценяване: 
Български език и литература - 27.05.2011г.; 

Математика - 30.05.2011 г.

пРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРшЕН VІІІ КЛАС

жУРНАЛИСТИКА И пРАВО
пРОфИЛ ХУМАНИТАРЕН 

 
1 паралелка /26 ученици/

срок на обучение  четири години

Профилиращи Предмети:

1. Български език и литература 
2. История и цивилизация 
3. География и икономика

Балообразуващи предмети – утроената оценка по бъл-
гарски език и литература от свидетелството за завършено 
основно образование, оценката по история и цивилиза-
ция от свидетелството за завършено основно образова-
ние, оценката по география и икономика от свидетел-
ството за завършено основно образование.

приемът се извършва по документи


