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ЦПЛР - Средношколско общежитие "Михаил Колони" - Варна 

 

СРЕДНОШКОЛСКИ 
КОЛОНИ  

Брой 1, 21 април 2022 година 

 

 

Той е млад, упорит, успешен в 
това, което прави, а е само на 
15 години. Запознайте се с 
Божидар от Каварна.  
 
   Казвам се Божидар Гъдев, на 15 
години съм и съм от град Каварна. От 
миналата година уча в Средно 
училище за хуманитарни науки и 
изкуства „Константин Преславски“ и 
живея в ЦПЛР - Средношколско 
общежитие „Михаил Колони“  - 
Варна. 
   Народната музика и в частност 
народните танци са били част от 
живота ми, винаги благодарение на 
семейството ми, което ме е възпитало 
да обичам и ценя родното. Танцувам 
от първи клас и реших, че искам да 
продължа да се развивам в тази сфера 
на по-професионално ниво. 
   Съчетанието на 
общообразователните предмети с 
тези, които са свързани с профила 
„Хореография“ не е трудно, стига да 
си упорит и дисциплиниран. Освен 
това допълнителният училищен 
ансамбъл натоварва още повече 
ежедневието, но с достатъчно усилия 
и постоянство това не е пречка за 
ученика. 
   Народните танци ме карат да 
забравя трудностите и пределите в 
живота. Танцувайки, се чувствам 
сякаш летя, чувството е неописуемо - 
само един истински българин е 
способен да изпита магията на 
народния танц и да разбере как се 
чувствам. 

    Хората, които знаят с какво се 
занимавам и каква основна част от 
живота ми заема то, ме подкрепят в  

това да изпълня целите си, но и 
често срещам неразбирателство и 
мнения от типа „Това ли смяташ да 
правиш цял живот“, „Как ще се 
издържаш“, „Няма ли да ти писне“ 
и т.н. Старая се да не позволявам на 
тези неща да ме демотивират и бих 
казал, че се справям добре засега. 

    В Каварна, преди пандемията от 
Ковид-19, се провеждаше 
фолклорен фестивал „С България в 
сърцето“, където ние с ансамбъл 
„Бизоне“ вземахме участие всяка 
година, като през последната 
година, аз участвах и спечелих 
традиционното надиграване на 
„Кръшна ръченица“. Освен 
фестивала, към сценичния ми опит 
спадат и множеството участия в 
концертите, организирани от НЧ 
„Съгласие“ гр. Каварна.  

    Откакто уча във Варна бе обявена 
и пандемията от Ковид-19, която 
стана причина за масово 
преустановяване на сценичните  
изяви, но малко по малко нещата 
започнаха да се нормализират. Ето 
на 3 март във Фестивалния и 
конгресен център във Варна се 
проведе концерт, в който с ПТА към 
СУХНИ „Константин Преславски“ 
взехме участие. 

   Там представихме, съвместно с 
Академичния танцов театър към 
Варненски свободен университет 
„Черноризец Храбър“, автентичния 
танц „Ямболските коледари“. Като 
човек, спазващ ежегодно 
коледарската традиция, за мен 
беше повече от гордост и 
удоволствие да изпълня този танц,  

особено с музикалния съпровод от 
над петнадесет гайдари, беше чувство, 
което не може да се опише с думи. 

   Предстоят ни множество изяви, сред 
които най-важната е годишният 
концерт на катедрата „Хореография“. 
Там ще бъдат представени нещата, 
върху които сме работили не само с 
Представителния танцов ансамбъл на 
училището, но и танците, върху които 
работи всеки един клас от танцовите 
паралелки. 

    Един мой ден минава интензивно и 
забързано. Графикът ми е пълен, като 
в някои дни освен ансамбълът преди 
часовете и самите часове, тренирам 
хандбал в ХК „Спартак“ Варна. 
Спортът е също толкова неотлъчна 
част от мен, както и народните танци. 
Един ден без физическо натоварване 
за мен е загубен. Разбира се старая се 
да съчетавам хобитата си с училище и 
да обръщам по-голямо внимание и на 
уроците, мисля че успявам, съдейки 
по успеха си, който се надявам да 
задържа така и до дванадесети клас. 

   Най-голямата ми мечта, бих 
предпочел да я нарека цел, е да успея 
да се развия в сферата на фолклора и 
да мога цял живот да се занимавам с 
това, което правя с най-голямо 
удоволствие. Смятам, че ние 
българите, не трябва да забравяме 
миналото и традициите си, а 
напротив, трябва да ги съхраняваме 
колкото може по дълго и да 
възпитаваме у идните поколения, а и 
в настоящите, любовта и уважението 
към родното и българското. 

 

ФОЛКЛОРЪТ 

– НАЧИН НА 

ЖИВОТ 
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Великден – 
история, 
традиции и 
ритуали

 

Източник: /БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ/ 

   Присъствието на 
заека обаче не е 
случайно – в антични 
времена дивите зайци 
се възприемали като 
символ на Луната, а 
първото пълнолуние 
след пролетното 
равноденствие бележи 
и Възкресение 
Христово. Освен това 
за разлика от 
питомните зайци, 
дивите се раждат 
зрящи. Древните  
вярвали, че именно те 
никога не затварят очи 
и че са нощни 
създания.  

   Модерните времена, 
в които днес живеем, 
са много различни, но 
все пак традиционните 
елементи от миналото 
са се запазили в голяма 
степен – яйцата да се 
боядисват в четвъртък 
или събота, на 
трапезата да има 
козунак и агнешко, да 
се ходи на църква, 
хората да се пременят в 
нови дрехи, да не се 
работи по 
Великденските 
празници. 

   В миналото през 
цялата Страстна 
седмица не се е 
вършела никаква 
селскостопанска 
работа, не се е впрягъл 
добитък, не се е яздел 
кон, особено на 
Разпети петък – тогава 
постът е най-строг, 
вярва се, че дори и 
птичките не пеят. 
Старите вярвали, че 
ако се работи тогава, 
ще има гръмотевици и 
градушки.  

 

   Не забравяйте, че 
Великден е не три дни, 
а цели седем – тъй 
наречената Светла 
седмица, а в 
продължение на цели 
40 дни след Великден 
православните 
християни се 
поздравяват с Христос 
Воскресе, а отговорът е 
добре познатият - 
Воистину Воскресе! 

 и друга символика – 
когато имаме гост на 
Великден, старите хора 
казват, че трябва да му 
се подари червено 
яйце, за да може 
богатството никога да 
не напуска дома. По 
стар обичай освен, че 
първото яйце се слага 
под иконостаса  се 
слага и в сандъка с 
моминския чеиз или се 
заравя в средата на 
нивата, за да пази от 
градушка. Яйцата се 
ядат до Спасовден, а 
това са цели 40 дни –  
ето защо при 
приготвяне на яйцата 
за „вапцване“, 
стопанката трябва да 
има това предвид. 

   И до днес се е 
запазил обичаят за 
българската трапеза да 
се меси традиционният 
обреден хляб. Първият 
козунак за Великден е 
омесен от френски 
хлебар през XVII век, 
но на родна земя той 
навлиза сравнително 
късно – едва през 20-те 
години на миналия 
век. Традицията на 
сладкия хляб се 
появява първо в 
градовете, измествайки 
традиционния (като 
колак, пармак, 
кравай), като той е 
продукт на външните 
влияния и на градската 
култура. 

 

   Козунакът дори се е 
предлагал в по-
изисканите софийски 
кафенета, където е 
можело да се поръча 
виенско кафе с резен   

козунак. 

 

А защо агнешкото 
е също един от 
важните 
компоненти на 
празничните 
обичаи? 

   Исус Христос е 
представян като Божи 
агнец и агнето се 
свързва с неговата 
смърт, защото е 
жертвано в деня на 
Възкресението. 
Христос е невинен и 
безгрешен и очиства 
греховете на света. 
Легендата разказва, че 
дори и на кръста не му 
счупили коленете 
както правели с 
всички, за да го 
запазят цял като жив 
агнец. По обичай може 
да се хапне агнешко на 
първия ден след 40 
дневните пости. 

   През 1678 година за 
първи път се 
споменава 
Великденския заек. В 
немска приказка се 
разказва за заек, който 
крие в градината яйца 
от децата.  

 

Много често наред с 
общовъзприетите 
символики за 
великденските 
празници у нас се 
срещат и зайчета – 
шоколадови, 
керамични, захарни, 
плюшени и всякакви.  

   Великден е един от 
най-големите 
християнски 
празници, чудото на 
Възкресения Христово 
всяка година озарявa 
домовете на 
християните по света. 

 

    Възкресение 
Христово изпълва със 
смисъл надежите и 
вярата на хората, че 
праведните възкръсват 
и се пренасят в един 
по-хубав свят. На този 
ден вярващите честват 
връщането на Исус 
Христос към живота на 
третия ден, след като е 
разпънат на кръста и 
погребан. Жените 
мироноски откриват 
празния гроб, а 
Христос се явява на 
Мария Магдалина и 
апостолите. 

   Интересното е, че 
събитията на Великден 
се случват около 
еврейския празник 
Пасха. Пасхата също е 
свързана с лунния 
календар и подобно на 
Великден всяка година 
променя датата си, но 
има правило, според 
което той не може да се 
празнува заедно с 
еврейския празник, а в 
неделните дни около 
него. Принципът на 
определяне води 
началото си от Първия 
вселенски събор през 
325 година и се 
приема, че се празнува 
от всички християни 
неделята след първото 
пълнолуние на 
пролетното 
равноденствие.  

   Разминаването в 
датите, на които 
католици и 
православни честват 
празника пък идва от 
това, че първите 
следват Григорианския 
календар, а вторите – 
Юлианския. 

   Празникът Великден 
по света има различни 
обичаи според 
народните вярвания и 
предания. Яйцата, 
козунакът и агнето са 
трите  основни 
елемента на 
празничната трапеза. 
Всяка година 
традицията повелява 
яйцата да се боядисват 
на Велики четвъртък 
или на Страстна 
събота. 

 

   В православния 
християнски свят 
яйцето се използва 
като специално 
великденско 
поздравление, а в 
католическия 
боядисаните яйца се 
крият от децата, които 
трябва да ги намерят. 

   Боядисването на 
яйцата става рано 
сутрин на Велики 
четвъртък от най-
старата жена в 
семейството. Първите 
червени яйца хората 
слагат в сито, постлано 
с нова кърпа, за да 
може слънцето да ги 
види и да се усмихне. 
Вярва се, че тези яйца 
имат силата да 
предпазват и да 
лекуват. 

   Червените яйца имат  
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   Така докато тренират под наблюдението на 

възпитателя, възпитаниците на общежитието 

се грижат за своето физическо здраве. Освен 

това се провеждат беседи и дискусии по 

важни за здравето теми, както и за вредните 

навици, които учениците трябва да избягват. 

 В Клуб 

„Спорт, здраве и красота” има изграден кът 

за фризьорство и маникюр, който е 

оборудван с всичко необходимо за 

създаването на стилни модни прически и 

маникюр. На разположение на момичетата 

има закупени маши за къдрене и преси за 

изправяне на 

косата. А за да усъвършенстват своите 

умения в поддръжката на маникюр, са 

осигурени богата гама от гел лакове, основа, 

топ лак, както и уред за изпичане. 

Момичетата разполагат с всички необходими 

инструменти за оформяне и рисуване на 

маникюра. Всичко това допринася за една 

ползотворна и позитивна среда. 

Спорт, здраве и красота 

   В Центъра за подкрепа на личностното 

развитие – Средношколско общежитие 

„Михаил Колони”  - Варна от 2018 година 

функционира Клуб „Спорт, здраве и 

красота”. Негов създател е г-жа Десислава 

Атанасова. 

Клубът е 

създаден с цел да се разнообрази животът на 
децата в общежитието.  

    На учениците от центъра се предлагат 

всекидневни занимания с физически 

упражнения. На разположение на 

възпитаниците има постелки за тренировки, 

гирички, ластици за упражнения и Пилатес 
топка.  
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Хороскоп  
 

Надникнете в бъдещето и 
се подгответе за това, 
което ви очаква  
 

 

Овен  
Упорити сте и това ще ви помогне през идните месеци. 
Знаете какво искате, знаете и как да го постигнете. 
Остава само да се организирате и да действате. Имате 
шансове за успехи в точните науки. 

Телец  
Влече ви към природните науки, където искате 

да имате по-добри оценки. До края на месец юни 
можете да го постигнете, но само ако учите по-
старателно. През уикендите ще пътувате. 

Близнаци  
Предстоят ви два разговора с учители. Единият 

е приятен, другият – не особено. Време е да покажете 
истинските си способности. Изисквайте повече от 
самите себе си. Идва краят на учебната година. 

   От тази година 
матурата по БЕЛ ще 
се провежда по нови 
правила. На 
задължителния 
изпит, който ще се 
проведе на 18 май, ще 
има по-малко 
въпроси с избираем 
отговор и повече със 
свободен. 

   За първи път 
зрелостниците ще 
могат да избират 
между две отделни 
теми – за 
интерпретативно 
съчинение и за есе.  
По тях учениците ще 
трябва да покажат 
функционална 
грамотност, както и 
добри умения за 
създаване на текст, 
извличане и 
интерпретиране на 
информация, 
съобщиха от 
Министерството на 
образованието и 
науката. 

   Общият брой на 
въпросите остава 
непроменен – 41. С 
избираем отговор 
вече ще бъдат само 22 
от тях, което е с осем 
по-малко от миналата 
година. 16 ще бъдат 
задачите с кратък 
свободен отговор, 
които няма да 
изискват 
възпроизвеждане на 
наизустена 
информация. Други 
две ще бъдат за 
създаване на текст в 
рамките на 4-5 
изречения. 

   Въпросите ще са 
разпределени в 
първите две части на 
матурата, а за 
решаването им 
зрелостниците ще 
имат на 
разположение общо 
120 минути. В едната 
ще трябва да покажат 
знания по правопис, 
граматика и 
пунктуация,  

 

както и да извличат 
информация от един 
или повече текстове.       
Другата част ще е с 
лексикални и 
литературни задачи. 
За още 120 минути в 

третата част 
младежите ще 
трябва да напишат 
интерпретативно 
съчинение или есе. 

   Темата за 
съчинението ще е по 
проблем от една или 
няколко творби. 

при писането на 
съчинение, 
разгръщането на 
всички аспекти на 
поставения проблем 
и отстояването на 
собствено мнение 
при есето.    
Традиционно 
учениците ще трябва 
да покажат, че 
познават 
правописните, 
пунктуационните, 
граматичните и 
лексикалните норми. 

   И през тази година 
максималният брой 
точки на матурата 
ще е 100. 
Съчинението или 
есето ще носят най-
много 30 точки,  

ДЗИ по БЕЛ 2022 – 
Мисията е 
възможна  
На 18.05.2022 г. ще се проведе ДЗИ 
по БЕЛ, а на 20.05.2022 г. – втори 
държавен зрелостен изпит и 
държавен изпит за придобиване на 
професионална квалификация. От 
тази година матурите ще се 
провеждат по нови правила 

   Формулировката за 
есе ще включва 
житейски проблем, 
залегнал в едно или 
в няколко 
литературни 
произведения, или 
такъв, който не е 
обвързан с 
художествен текст.  

 

   Проверяващите 
учители ще следят за 
прецизното 
формулиране на теза 
и за нейното 
последователно и 
целенасочено 
аргументиране.  

   Освен това ще се 
оценяват 
интерпретирането и 
разпознаването на 
елементите на 
художествения текст  

а затворените 
въпроси – 22 точки.    
Изпитът  ще се смята 
за издържан при 
минимум 30 точки. 
Тоест,  дори 
зрелостникът да 
отговори правилно 
на всички задачи с 
избираем отговор, 
това няма да му 
гарантира успешно 
представяне и 
диплома. Досега за 
това бяха 
необходими 23 
точки, които можеха 
да се съберат от 
въпросите с 
избираем отговор. 

 

ПОЖЕЛАВАМЕ 
УСПЕХ НА 
ВСИЧКИ 
ЗРЕЛОСТНИЦИ! 

Рак  
Упорити сте и това ще ви 
помогне да постигнете добри 
резултати в следвашите 
седмици. Бъдете разумни, не 
проявявайте капризи и не си 
създавайте излишни 
проблеми с учителите.   

Лъв  
Всичко ви върви като по вода. 
С лекота се справяте с тестове 
и контролни, имате успехи по 
всички предмети. Само не се 
карайте с приятелите – 
понякога и те са прави. 
Приемете го лъвове. 

Дева  
По-голям шанс имате за 
шестици в първите дни на 
предстоящите  седмици. 
Късметът е с вас, звездите ви 
закрилят. С успех минавате 
всимки изпитания. 

Везни  
Не проявявайте капризи през 
следващите дни. У дома може 
и да минават, но в училище 
ще ги изтълкуват като 
глезотии. А вие не искате 
другите да мислята така за 
вас, нали? 

Скорпион 
Очакват ви много шестици 
в близките дни. 
Проблемни остават само 
контактите с учителите. 
Бъдете сдържани и 
спазвайте правилата. 

Стрелец 
Ще имате много трудности 
през следващите дни. Изпит 
или тест ще ви постави в 
стресова ситуация. Ще се 
справите блестящо, защото 
сте се подготвили добре. 

Козирог 
Вашата пословична 
пестеливост е подложена на 
изпитание. Харчите пари за 
глупости, а това не ви е 
присъщо. В училище ви е 
скучно, но се представяте 
добре. 

Водолей 
Не приемате тройката за 
оценка, но в близките 
седмици ще ви се наложи. 
Имахте възможност да 
изкарате повече, но сещате 
ли се, че не ви се учеше 
предишните дни. Старайте се 
повече по химия, за да 
нямате неприятности 
занапред. 

Риби 
Говорите твърде много и 
може да си навлечете 
неприятности. Учител ще ви 
направи забележка и е по-
добре да го послушате. 
Успешно се изявявате в 
училищна проява, но 
извънкласна. 

 

  

 



 СРЕДНОШКОЛСКИ КОЛОНИ  Брой 1, 21 април 2022 година 

 

Страница  5 
 

В света на 
изкуството  

  

Светът има нужда от 
изкуството. То е 
навсякъде около нас. За да 
се създаде творба, се 
изисква доста 
креативност, свобода и 
въображение. Всеки 
създава изкуство по свой 
собствен начин. Това не 
прави някои изкуства по-
малко значими от други. 
Напротив, всяко 
изкуство си има своя 
красота. 

   Клубът по интереси 
към ЦПЛР – 
Средношколско 
общежитие "Михаил 
Колони" – Варна е 
създаден изцяло в 
съответствие с 
хобитата на 
учениците. Всички 
имат възможност да 
се запознаят с 
техниките за 
"ДЕКУПАЖ". Работи 
се по различните 
видове декупаж: 
обикновен, релефен, 
художествен, обратен. 
Това е приятен начин 
подрастващите да се 
запознаят с 
приложното изкуство, 
към което можем да 
добавим и "пайп-арт" 
– работа с фитили от 
хартия. Особен 
интерес предизвика 
работата със СТУДЕН 
ПОРЦЕЛАН, който е 
подобие на 
полимерна глина, но 
направена от самите 
ученици. Работата със 
студен порцелан е 
увлекателна, но и 
резултатът е ефектен. 
Предметите, изваяни 
от детските ръце,  
стават красиви и 
трайни.  

 

В Клуба по интереси 
учениците получават 
подкрепа за изявите 
им в различни 
конкурси. Имено сега 
е моментът, в който 
поради участие в 
конкурси, превес 
взема 
изобразителната 
дейност: рисуване с 
акварелни, акрилни 
бои, молив - графики. 

 

  

Творческите 
проекти на част 
от учениците от 
ЦПЛР – 
Средношколско 
общежитие 
"Михаил Колони" – 
Варна 
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Живот в 
помощ на 
другите  
 

 
 

Милена Попова е момиче с 
разнообразни интереси и каузи. 
Учи в СУЕО „Александър 
Пушкин“ и мечтае да се 
реализира като учител.  
 
Здравей, Милена, представи се.  

Казвам се Милена Димитрова Попова на 18 години 

и живея в село Царевци, община Аврен, което се 

намира на 50 км от Варна. Иначе съм родом от град 

Сиктивкар, Коми република, Русия. 

В кое училище учиш? 

В СУЕО „Ал.С.Пушкин“ - Варна 

От колко време си доброволец в БЧК, как 

реши и защо избра да се занимаваш точно с 

това? 

Доброволец съм в БЧК от около 2 години и 

половина. Още от малка винаги съм харесвала да 

правя нещо различно от нормалното училищно 

ежедневие, но понеже учех на село, там нямаше 

толкова голяма възможност да се запиша на много 

извънкласни дейности, съответно прекарах 

детските си години доста скучно. Поставих си за цел 

като се преместя в гр. Варна да се запиша на 

няколко неща,  за да мога да се развивам.  Ако 

говорим основно защо избрах точно БЧК, а не нещо 

друго... Просто си поставих за цел да усетя 

максимално какво е да си доброволец, а Червеният 

кръст е световно призната организация и е 

идеалният вариант. Е, смятам, че не сгреших.  

Трудно ли е да съчетаваш 

училището и ангажиментите си в БЧК? 

В БЧК всички основни сбирки са съобразени изцяло 

с това кога сме на училище и съответно се 

провеждат винаги в неучебно време, което ги прави 

леснодостъпни за всички, които желаят да се 

присъединят. Да си призная в началото беше малко 

плашещо, защото преди да се запиша като 

доброволец в БЧК, вече се бях записала на курсове 

по астрономия. В крайна сметка обаче свикнах с 

графика и даже добавих още няколко 

допълнителни дейности през миналата и тази 

учебна година.  В училище класният ми 

ръководител винаги подхожда с разбиране, когато е 

необходимо да отсъствам от учебни занятия, поради 

кампании и важни мероприятия, което  

прави съчетаването още по-лесно. 

Какво ти дава работата като 

доброволец в БЧК? 

Мога спокойно да кажа, че именно БЧК ми 

помогна да се изградя като човек, който има 

ясна визия и цели. Тази организация и 

хората в нея, успяха да ми помогнат за 

израстването ми като личност с устойчив 

характер, дадоха ми едно различно мислене 

и като цяло преоткрих едно различно мое Аз. 

БЧК ми дава много приятелства с 

изключително качествени хора, на които 

дори и след 20 години да се обадя за помощ, 

ще се отзоват. Разбира се, работата ми като 

доброволец ми създава и много мили 

спомени, придобити от всички сбирки, 

тренировки, кампании и събития, които ще 

помня цял живот. От работата си в Червения 

кръст, човек създава много контакти, 

придобива по-висока увереност в себе си и 

развива нови умения. Основното нещо е, че 

се учи на първа долекарска помощ, получава 

национални нива по нея и се чувства много 

по-уверен да помогне, ако се случи някакъв 

инцидент навън – лично ми се е случвало да 

помагам при инциденти, случили се пред 

мен, и усещането за това че си помогнал е 

просто незаменимо. Също така с 

придобитите знания и умения можеш да 

водиш обучения по училища, като това е 

шанс ти да влезеш в ролята на учител. Като 

свой пример мога да дам това, че тези 

обучения, които се водят, ми помогнаха 

много да говоря по-свободно  пред хората, 

което ми е от голяма полза, защото в бъдеще 

имам намерение да се реализирам като 

учител по математика. Освем всичко друго 

БЧК предоставят и сертификати за 

доброволчество, които са световно признати 

и се ценят много в другите държави, а те 

могат да ти помогнат при кандидатстване и в 

университета. 

 

 
Има ли много млади хора, които 

приемат на драго сърце призванието 

да работят като доброволци в БЧК? А 

има ли такива които не разбират 

избора ти ? 

В интерес на истината винаги съм очаквала, 

че хората на моята възраст ще тръгнат да се 

подиграват, че се занимавам с толкова 

дейности или пък ще търсят къде виждам 

изгода в това, но явно винаги успявам да 

поставя в обкръжението си хора, които  

уважават и мен, и това с което се 

занимавам. Приятелите и близките ми 

винаги приемат на драго сърце това, 

което правя и аз спокойно споделям 

своите преживявания с тях, каня ги и 

на различни събития също. Със 

сигурност има хора, които ще си кажат, 

че си губя времето, но аз не съм се 

срещала лице в лице с такива.По мои 

наблюдения мога да кажа че поне 90% 

от хората, които веднъж стъпят на наша 

сбирка и се решат да пробват 

доброволчеството, остават и за  

постоянно, заради обстановката, 

призванието, хората. Ние, 

червенокръстците, усещаме 

организацията като свой втори дом и  

дори, когато се наложи някой път да се 

намерим там без уговорка, това няма 

никакъв проблем, защото това е 

„нашето място“. Много млади хора не 

са склонни да отделят от собственото си 

време и това е причината да не приемат 

работата като доброволци към БМЧК.  

Ти си част от доброволците на 

БМЧК, които помагат и на 

бежанците от Украйна. Какво те 

накара да вземеш това решение, а 

именно да помагаш в Центъра за 

бежанци от Украйна във Варна? 

Това, между другото, стана съвсем 
случайно – аз исках да помагам там, но 
винаги много добре обмислям всяка 
промяна в ежедневието си, защото то и 
без това е запълнено със задачи. Един 
ден от доброволческата организация 
„Делфините“ писаха, че имат нужда да 
създадем групичка от хора, които да 
ходят в центъра, като предпочитанието 
им беше да знаят руски език. Записах се 
и мисля, че след два дена отидохме 
група от десет човека в центъра. 
Наистина не съжалявам, че започнах да 
отделям време от ежедневието си, за да 
помагам на хора, които са пристигнали 
току-що от Украйна. Даже се случи така 
че помолиха за помощ и БЧК и аз в 
момента представям две организации в 
Двореца на културата и спорта.  
Разкажи нещо, което силно те е 
впечатлило?  
Една случка остави в мен отпечатъка на 
надеждата – е, може би не е много 
весела случка... Един ден бях останала 
до късно в Спортна зала, имаше голям 
приток от хора през целия ден, а много 
от доброволците си бяха заминали 
вече. Е, не че аз не бях изморена, но 
при мен беше друго... просто късен час. 
Понеже доброволците бързо станахме 
един много сплотен екип и донякъде и 
приятели, колкото може да създадеш 
приятелство за няколко дни, имахме 
едно забавление, което се изразяваше 
във возене на тротинетки и в пазарски  
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колички. Така 
де, имахме 
една 
тротинетка, 
която така и 
никой не 
поиска, 
защото навън 
беше още 
студено, а и не 
беше за много 
малки деца, а 
вече по-
големи и 
осъзнати, така 
да се каже. Да 
не се 
отплесвам 
много... тази 
вечер, докато 
аз се возех на тротинетката, видях едно момиченце, 
може би около 10-12-годишно, което беше видимо 
травмирано и плачеше. Реших, че след като в 
момента няма много хора, ще вземе да я развеселя 
поне мъничко и отидох при нея. Дадох ѝ 
тротинетката, казах на родителите ѝ, че ще я взема с 
мен за малко и я вкарах в зоната на доброволците. 
Там ние имаме няколко стаи, разделени по сектори 
с дарения за хората, избрах да я заведа в едната стая 
с играчки. Казах ѝ да вземе всичко, което си поиска, 
а тя не искаше да вземе почти нищо, освен някои 
неща за братчетата си – да, да, не за нея! Това дете 
искаше да вземе играчки за своите братчета, но не и 
за нея!  
В крайна сметка след 10 минути убеждаване, че 
никога едно дете не може да има прекалено много 
играчки, успях да ѝ напълня една торба, която тя 
отказваше да приеме. След това я заведох в стаята с 
всички сладки неща, които имаме, а тя отново нищо 
не искаше, но аз успях отново да ѝ напълня две 
торби с всички сладки, които хванах. Когато се 
върнахме отново при родителите ѝ, на нейното лице 
вече личеше една хубава усмивка. След час, вече 
беше много късно, аз трябваше да тръгвам, взех си 
довиждане с всички, момиченцето ме видя и дойде 
отново разплакано при мен, благодари ми за 
всичко, а аз клекнах и я прегърнах, сдържайки 
едвам сълзите си.  

Как минава един твой ден ? 
Много е сложно да се каже или разкаже как точно 
минава един мой ден, защото всеки ден е съвсем 
различен, понякога е доста запълнен, понякога съм 
по-свободна, защото ми е било много натоварено 
предишния. Не мога да се похваля, че ставам 
особено рано или имам някакви полезни навици 
като бягане или упражнения сутрин. Мисля, че като 
всеки ученик ставам, когато се наспя, което е към 9 - 
10 сутринта, защото съм втора смяна на училище. 
След това не правя нещо особено, обикновено уча 
или имам някъде да ходя, за да си свърша нещо. 
Нещо, което много не се харесва на родителите ми, 
са честите отсъствия от училище, поради факта че 
всичко най-интересно се случва по обед или 
следобед, а аз не искам да го пропусна. Понякога 
дните ми са пълни със задачи, трупат се кампании и 
пътувания в един ден, трябва да избирам дали да 
отида на училище, или да отида на важна среща от 
БЧК, дали да се прибера да видя нашите, или 
събота и неделя да ги прекарам в моите занимания. 
Също така аз обикновено се захващам с нещо по-
голямо, което съвсем да ми запълва свободното 
време, преди седмица-две – Спортна зала, миналата 
седмица – денонощно учене за изпита към 
университета, тази седмица имам пробни матури, 
следващата ме е страх да си помисля какво да 
очаквам – хахаха. 

 

Какво обичаш да правиш в свободното 
си време? 

Една от основните ми цели да се запиша в 
повече организации и да съм на повече места 
са именно социалните контакти, защото бях 
и все още мога да кажа, че съм много 
притеснително момиче, което кажат ли му 
името, почервенява и губи и ума, и дума... та 
много исках да се науча да комуникирам с 
повече хора, а не само с приятелите, които са 
с мен от много време и са ми свикнали. 
Съответно моето свободно време се свързва и 
с тези организации и техните събития. 
Другото ми любимо нещо е четенето, 
прекарвам част от свободното си време 
четейки. Покрай една програма се запознах с 
много нови и млади хора от чужбина, също 
доста активни хора като мен и съответно част 
от свободното си време прекарвам онлайн, 
разговаряйки с тях и обменяйки интересна 
информация за нашите държави. 
 

  
 
Каква е най-голямата ти мечта? 

Въпреки факта, че се занимавам с много 
различни неща, не мога да кажа, че аз имам 
нещо като най-голяма мечта. Знам, че звучи 
странно, но сега ще обясня – аз имам набор 
от мечти , които искам да постигна, но моите 
мечти винаги са някак реалистично 
насочени, т.е. аз съм си поставила малко 
цели, като стъпки към всяка една от тях. 
Имам няколко основни мечти, които ми се 
въртят в съзнанието, едната е да стана 
учител. Също една много важна мечта за мен 
е да обиколя света, тъй като родителите ми 
не обичат да пътуват, съответно аз като дете 
съм видяла много малко места и сега искам 
да си наваксам. И може би последната най-
важна мечта ми е да си създам нещо мое, 
било то бизнес или някаква организация, 
понеже много обичам да организирам разни 
неща.  

 

Как и къде виждаш себе си след 10 
години?  

 

 

 

След десет години се виждам 
установила се да живея в София, 
защото това е град с много 
възможности за развитие, започнала да 
работя като учител и създала отново 
нещо свое, което да ми запълва 
свободното време и да ми доставя 
удоволствие.  

Бих искала и да създам семейство, 
разбира се, но това ще се случи с 
времето и не мога да му дам срок.  

Не мога да кажа какъв ще е светът след 
такъв период от време, но се надявам да 
е по-добър, по-човечен и толерантен.  
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ЛЮБОПИТНО   
Роден като таралеж, отгледан като коте... 

 
Домашна котка стана 
приемна майка на 
четири малки 
таралежчета, предадоха 
световните агенции. 
Осиротелите 
таралежчета са били 
намерени в крайпътна 
местност от 
собствениците на 
котката.  
 

 

 

 

Предполага се, че майка им е била прегазена от кола,  най-вероятно 
докато е отивала да търси храна. Собствениците на котката споделят, 
че малките тарележчета отказвали да пият мляко от спринцовка, 
бутилка или чинийка в продължение на няколко дни. 

 

 

Тогава семейството решило да 
опита дали домашната им 
котка, която кърми своите 
новородени котета, няма да 
приеме и малките таралежчета. 
За тяхна изненада майчиният 
инстинкт на котката  се обадил 
и тя станала приемна майка  
на малките таралежчета.  
 

 

  

Така благодарение на 
грижите на котката четирите 
таралежчета, които останали 
без майка в най – важния за 
тях период, успели да 
оцелеят. Когато 
таралежчетата пораснали 
достатъчно, семейството ги 
пуснало на свобода в 
близката гора. 
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