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През 2012 година се 
навършват 50 години от началото 
на професионалното образование в 
град Гълъбово. Първите му стъпки 
са продиктувани от нуждите на 
откритата през 1959 година на 

територията на нашата община 

първа топлоелектрическа централа. 
Създаденото през 1962 

година професионално училище 
бързо набира скорост. То прераства 
последователно в Техникум по 
механотехника,  а след това в 

Техникум по енергетика. От 2003 
година се преобразува в 
Професионална гимназия по 
енергетика и електротехника. За 
50-те години на своето 
съществуване нашата гимназия е 
дала на комплекса „Марица-изток” 

десетки специалисти и ръководни 
кадри по най-необходимите 

професии. 
В тази връзка 

Професионалната гимназия се 
подготвя да отпразнува своето 
половинвековно съществуване. На 

свое заседание Педагогическият 
съвет прие план-програма за 
честване на юбилея. Тя включва 
мероприятия, които да запознаят 
обществеността с постиженията на 
училището – изложби, изготвяне на 

рекламни материали, разговори с 
бивши преподаватели, служители и 
възпитаници, спортни състезания. 

Тържествата ще приключат с 
юбилеен концерт, който се 
предвижда да бъде в средата на 
месец май 2012 година. 

Цялата информация , която ще отрази 
събитието, ще се отрази на страниците 
на училищния вестник „Високо 
напрежение”. 
Началото на честването бе поставено в 

средата на месец януари  с откриването 
на т.н. Европейски коридор, който е 
подреден на втория етаж на училището. 

Целта е чрез кратка информация 

да се представят страните членки на 
Европейския съюз, като се посочва 
мястото им в Европа, символите на 
държавността – знамето, герба, 
населението им. През следващите 

седмици поставените табла ще 
обогатяват своята информация, като 
нашият Европейски коридор 
непрекъснато ще се обновява. 
Да пожелаем успех на новата 
инициатива! 
 

Камелия Лавчева 
Красимир Златков 
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СТАРТИРА ИНИЦИАТИВАТА „КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ И ОРИЕНТИРАНЕ” 

Екипът на ЕЙ И ЕС Гълъбово 

постави началото на реализацията 
на  програмата ”Запознаване с актуалната 
ситуация на трудовия пазар в България и по 
региони. Създаване на информираност за 
професиите и пазара на труда.” 

Инициативата „Кариерно ориентиране и 
развитие” включва лекции, разделени в пет 

модула, които ще се провеждат веднъж 
месечно в периода януари – май 2012  година  
в Информационния център в Гълъбово. 

Проектът се осъществява в 
партньорство с Дирекцията „Бюро по труда” – 
град Стара Загора и Раднево, СОУ „Васил 
Левски” и Професионална гимназия по 

енергетика и електротехника. Той е 
предназначен  за ученици, които са в 
последния клас на обучението си. Лектори 
ще бъдат водещи специалисти в Дирекция 
„Бюро по труда” град Стара Загора. 

В течение на петте модула учениците 

ще се запознаят с актуалната ситуация на 
трудовия пазар, ще се информират за 
професиите, кариерните центрове и техните 
консултанти. 

За успешния старт на кариерното 
развитие значение има умението за 
представяне на личността. Затова в един от 

модулите бъдещите специалисти ще се 

запознаят с правилата за изграждане на 

мотивационно писмо в диалог със 
съвременните изисквания.. 

Акцентът на обучението ще бъде върху  
възможностите за получаване на информация 
за работни места, като основен източник е 
Интернет.  

Интервюто  като основен начин  за 

представяне на успешния образ на кандидата 
за работа и създаването на баланс между 
професионалния и личен живот са част от 
програмата за кариерно развитие на 
завършващите. 

На обучението по първия модул 
присъстваха учениците от 12 клас на нашето 

училище. Лекторите от Дирекция „Бюро по 
труда „ Стара Загора – Жулиета Върлякова и 
Минчо Николов, представиха първоначалната 
информация,която е необходима за 
започване на работа – какви са 
потребностите на трудовия пазар, къде се 

намират най-близките кариерни центрове и 
консултанти.  Двамата специалисти 
създадоха атмосфера на непринуденост,като 
проведоха откровен разговор с участниците в 
срещата. 

 
Елица Маджарова 

Росен Митев 
 

 

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ 

Проектът „Безопасен труд” е 
финансиран от Европейския социален фонд 
по оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”. Той има за цел да 
анализира работата по безопасността и 

здравето на трудещите се, модернизация и 
реконструкция  на съществуващите обекти. 

В тази връзка на 15.12.2012 година 
служители на Контуър Глоубъл направиха 
посещение в нашето училище; Независимо 
от неудобния час, около една трета от 
учениците проявиха интерес към работата 

по проекта. Учебният кабинет се оказа тесен 
да побере желаещите, които с интерес 
посрещнаха презентацията „Безопасен 
труд”. Увлекателно, с много вещина, двамата 

служители на Контуър Глоубъл проведоха 
непринуден разговор с учениците. 
Обичайната на пръв поглед тема, се 

превърна в занимание, в което е вложена 
огромна отговорност. Разговорът прерасна в 
диалог  който излезе извън темата и се 
насочи към безопасността ни и в училище, в 
дискотеките, дори у дома. Отзивчивостта  на 
учениците направи впечатление на Даниел и 

Валя  и те изразиха желание да ни посетят 
отново. 

Виктория Атанасова  
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По инициатива на участниците в СИП „Журналистика” в навечерието на 14 февруари бе проведена 

анкета сред учениците от нашето училище. Тя включва един-единствен въпрос:”Какво празнувате на 14 

февруари?” 
Ето резултатите, обобщени от Елица Маджарова: 
 

47%

34%

5%
14%

Какво празнувате на 14 февруари?

Свети Валентин Трифон Зарезан Двато празника Не празнуват

  
 
 
За Иванка Бонева  от 10б клас не е нужно да се сещаме за човека до себе си само в Деня на 

влюбените. За да има любов, трябва ли да има специален празник, на който обикновено се подарява 
нещо като знак за обич!. Истинската любов е в малките неща и изненадващи жестове към любимия 

човек. Сигурността, която той дава, разбирането, вниманието, не изискват специален ден. Те са в 
ежедневието ни и са достатъчно доказателство за истинската любов. 

 
Екип на „Високо напрежение” 

Кой какво празнува в професионалната гимназия? 
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На 14 февруари католическата църква, а в 
последните няколко десетилетия не само тя, 

отбеляз
ва 

смъртта 

на 
свещени

ка 
Валенти
н, който 

след 

края си 
е 

провъзг
ласен за 

светец. Тъй като неговата история е много стара 
има много версии за живота му, но основната 
информация се повтаря. За светеца знаем, че е 

живял по времето на римския император 
Клавдий. Когато броят на армията на 
императора намаляла значително, той решил, че 
причината е, че твърде много младежи са 
семейни и имат грижи, каращи ги да стоят у 
дома при съпругата и децата си. По тази 
причина Клавдий забранил браковете. Някъде в 

Римската държава живеел свещеник на име 
Валентин, който напук продължавал да венчава 

младите влюбени. Самият той бил влюбен. За 
съжаление  Валентин бил заловен и осъден на 
смърт. На 14. 02. 269г. той бил обезглавен, но 
преди това дал на любимата си късче хартия с 

надпис „ Твой Валентин“. Така се зародили 
днешните валентинки.  

След около 2 столетия, спомняйки си за 
добрите дела на Валентин, го провъзгласяват за 
светец. Денят на влюбените се чества с картичк, 
цветя, бонбони и много любовни признания.  

В нашата държава празникът все още се 

смята за новост и нямаме никакви традиции, 
свързани с него. В други отбелязващи го страни 
обаче е различно.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

В Англия например изпращането на 
любовни послания, по познати като валентинки, 
е част от празника. Те пишат послания дори за 
домашнит
е си 

любимци. 
Неомъжен
ите 
девойки 
хвърлят 
листчета 

с имена 
на 

момчета в 
реката и 
смятат, че първото изплувало листче е с името 
на бъдещия жених. От Франция тръгва 
традицията картичките да са с послания. 

Обичаят в Испания е да се изпрати букет с 
червени рози на съпругата, независимо дали тя 
си е у дома в момента.  

В САЩ пък си подаряват сърцевидни кутии 
с шоколадови бонбони. Скромната ни държава 
не е изградила обичаи по две причини. Първата 
е, че празникът се 

чества от едва 2 
поколения, а втората- 

има и такива, които 
предпочитат нашенския 
Трифон зарезан. И тъй 
като надеждата умира 

последна, а влюбените 
са наивни, до последен 
дъх ще чакаме и 
България да създаде своята традиция за 
празнуването на Деня на влюбените. 

 
Виктория Атанасова  
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КАКВО ДА ПОДАРИМ ЗА СВЕТИ ВАЛЕНТИН 

Как по някакъв по-специален начин да 

изразим своята любов? Това все пак не е 
обикновен ден и трябва да включим 
въображението на максимум, така че хем да 

изненадаме  любимия човек, хем да не го 
шокираме. Хем да сме оригинални, хем да му 
хареса. Хем подаръкът да му остане като 

романтичен спомен, хем да не го намерим след 
няколко месеца захвърлен в коша. Актуални са 
плюшените сърца с надпис или звукозапис с 
любимото на 
нежният пол - 
"Обичам те", 
както и 

балоните в 

същата форма.  
Най-често се 
подаряват цветя 
и картичка с 
любовно 
послание (валентинка).  

 Основни за този празник са червеният и 

розовият цвят, символизиращи обич и 
романтични чувства.   

Определено е много сложно да избереш 

подарък за мъж, особено пък по романтичен 
повод, но може и нещо, което знаете, че би му 
харесало като - билети за футболен мач, 
часовник, количка, снимка в рамка, диск с 
любимата му музика, 
красива запалка, чаша 

за сутрешното му 
кафе, шампанско. Ако е 
любител на силните  
бънджи или състезание 
на картинг пистата, 

сигурно би вдигнало 
достатъчно адреналина му. 
Можете да му вземете нещо, 
свързано с неговото любимо 
хоби, след като разбира се 

проверите, да не би вече да си 
го е купил, защото мъжките 
хобит а са неизброими.  

  За жените е лесно – 
бижута, плюшени играчки, билети 
за романтичен филм, хубава 
книга, един букет червени рози, 

марков парфюм, бонбони, 
дрешка, романтична изненада или 
сребърно сърце,което се отваря и 

вътре снимките на двамата .Няма 
значение какво точно ще 
подарите, важното е то да е от 
сърце и да бъде поднесено с 

любов. Жените се радват и на 
малко, стига да е поднесено с 
много романтика.

Мъжете предпочитат да подаряват червени рози 
 

 

Иванка Бонева 
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Девет съвета за романтичен Свети Валентин 

Свети Валентин приближава. 

Магазините сa пълни с всевъзможни сувенири и картички. Но защо тази година да не е по-
различна.Вместо поредната ненужна вещ, аз ти предлагам да направиш вечерта незабравима, като 
декорираш дома.Така Свети Валентин ще бъде един наистина романтичен празник.Съветите са много 
прости и лесно изпълними. 

Първи съвет 

Изчисти къщата. Подреди я така, че да изглежда 
приветлива и уютна. 

Втори съвет 

Купи дузина ароматни 
свещи. Разположи ги в 
различни кътчета на 
дома. Основно в хола 
и спалнята, където ще 

прекарате вечерта. 
Запали свещите 

непосредствено преди 
половинката ти да се прибере. 

Трети съвет 

Украси с цветя и балони. На всеки балон 
напиши кратко послание. Разпръсни ги из 

цялото жилище. 

Четвърти съвет  

Сготви нещо изискано и същевременно просто. 
Спагетите са идеални за 

случая. 

Пети съвет 

Подреди масата. Нека да е 
готова, когато половинката 

се прибере. По средата 
постави свещи, цветя и 

бутилка вино. 

 

Шести съвет  

Изнеси всичко излишно от спалнята. Постели 
нови чаршафи. Най-добре нов комплект от фина 
и приятна материя. 

Погрижи се да е 
приятно топло в 

стаята. Така няма да 
се нуждаете от 

тежките завивки. 

 

Седми съвет 
Приглушена светлина. Свещите ще свършат 
работа. Ако обаче не са достатъчни, покрий 

нощните лампи с тънки шалчета. Ще се получи 
много мека и приятна светлина. 

Осми съвет  
Погрижи се за себе си. За лицето, тялото, 

косата. Облечи нещо изискано и същевременно 
удобно. 

Девети съвет 
Пусни тиха и спокойна музика. За една вечер 

може да забравиш за телевизора. Нека 
романтиката влезе в дома ти. 

 

 

 

Докато подреждаш и декорираш, ще ти хрумнат още много идеи  за това, как да изненадаш 
любимия човек. Вечерта ще бъде чудесно изживяване, което няма да забравите. След всички тези 
червени сърца, балони с красиви послания и много цветя, в главата ми зазвучава песента на една 

велика група  - Всичко, от което се нуждаем е любов. За някои хора, Свети Валентин е просто един 
обикновен ден, който се е превърнал в повод за производство на милиони поздравителни картички със 
сантиментални текстове, плюшени, стъклени и всякакви други сърчица и символи на любовта. 

Но какво пък - още един повод да празнуваме. 
Не е важен подаръкът. 

Важни са чувствата, жестът и споделеният миг. 

За тези, които не зачитат този празник или просто в момента няма с кого да го споделят! 
За тях, остава веселото празнуване на Трифон Зарезан с много приятели и червено вино. 

Весел празник! 

 

Иванка Бонева 
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Традиционно в съзнанието на повечето 
българи 14 февруари е денят на Трифон 
Зарезан. Все по-традиционно става през 

последните 10-15 години на този ден да се 
отбелязва и Денят на влюбените или Свети 
Валентин. Традиционно или не, малко са тези, 
които знаят, че на 14 февруари 869г. в Рим 
умира създателят на българските букви 
Константин-Кирил Философ. И това е 

единственото сигурно събитие на този ден. 
Защото по нов стил Денят на лозаря или Трифон 
Зарезан се празнува на 1 февруари. А Денят на 
влюбените е предимно празник на католическия 
Свети Валентин, тъй като православният 
Валентин се отбелязва през лятото. 

Трифон Зарезан, виното и ракията ни 

обединяват  
Българският празник си е Трифон Зарезан. 

Доколкото няма къща, в която да няма ракия. 
Няма човек, който да не се грижи за виното и за 
ракията си в тая държава, и то да не е може би 
най-важното за него. Така че от гледна точка на 
традицията и на това, което сме, Трифон 

Зарезан си е нашият празник. Виното действа 
обединяващо и един от факторите за това 
обществото ни да е обединено  Не е лошо да се 
отбелязва 14 февруари и като ден на 
влюбените. Но българска традиция е да се 
отбелязва като празника на виното – Трифон 

Зарезан. Свети Валентин трудно се наложи като 
празник, но сякаш вече се превръща в 
традиция. Може би при дамите е повече – искат 
на този ден да получават цветя… И няма нищо 
лошо в тия трудни дни – човек има нужда от 
мигове на щастие, независимо дали е по 
католическия, по нашия календар. Смисълът е 

по-важен и си заслужава да се празнува. 

Виното ни обединява, защото In vino 

veritas не е просто сентенция. Това е стъпката, 
първата стъпка към това човек да си каже това, 
което му е на сърце. И може би втора стъпка към 
обяснението в любов.   

Каква е истината за 14 февруари според 
Българската православна църква? 
Православната църква днес отбелязва Успението 

на Свети Кирил, брата на Свети Методий. Това е 
празникът, който всички трябва да почитаме. По 
Юлианския календар някога Свети Трифон се е 
празнувал на този ден. Затова е останало в 

съзнанието, че на 14 февруари може да се 
почита и празникът на Свети Трифон. Има хора, 

които се водят по стария календар. Но дните се 
менят и сега, по Грегорианския календар, 
празникът е на 1 февруари”. 

Трифон Зарезан и Свети Валентин – 
една и съща историческа личност. 

Според някои източници Трифон Зарезан 
и Свети Валентин са едно и също лице. Защото 

живели по едно и също време – около 255-а 
година н.е., били лечители, умират мъченически 
и символизират любовта и плодородието. 

Най-често се изтъква това, че Свети 
Валентин е католически празник, който се 
празнува на 14 февруари. На тази дата 

влюбените изразяват любовта си един към друг, 

като изпращат поздравителни картички, 
бонбони, сърчица. Обичайно е да се подаряват 
цветя. Името на празника идва от един от 
двамата християнски мъченици, наречен 
Валентин, живял през 3 век. Първоначално стар 
римокатолически празник, той започва да се 

свързва с романтичната любов през 
Средновековието. 

На този ден още през 14 век започва да 
става традиция да се разменят любовни 
послания. Съвременните символи на любовта 
сега са сърцето и образът на крилатия Купидон.  
Асоциацията за поздравителни картички е 

изчислила, че всяка година се изпращат 1 
милиард поздравителни картички, като така 
изостават по масовост само от коледните 
картичкиА Трифон Зарезан знаем и като Ден на 
лозаря. Чества се от лозарите, соколарите, 
градинарите и кръчмарите. Известен е и като 
Зарезановден, Трифон Чипия, Трифон Зарезан, 

Трифон Пияница. И се знае, че на Трифон 
Зарезан започва резитбата на лозята, а 
червеното вино не свършва. 

Янислав Иванов 
Росен Костов 
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Легендите за Трифон Зарезан (1 - 14 февруари) 

На 1 февруари църквата чества паметта 

на мъченик Трифон, славен като светец лечител. 
Народът го смята за покровител на лозята. 
Обичаят е да се зарязват лозята. Лозарите 
отиват на лозето си, отрязват по три пръчки, 
поливат отрязаното с вино и благославят да се 
роди. После се събират на трапеза, всеки носи 
прясна пита, пържено пиле и бъклица с вино. 

Избира се цар — най-добрият производител на 
грозде и вино, прави му се корона от отрязаните 
лозови пръчки. После хората тържествено го 
завеждат в дома му, а той ги черпи щедро, 
поласкан от високата оценка на труда и 
уменията му. 

За Трифон има доста легенди: 
Когато бил само на 17 
години спечелил признание 
и слава, защото излекувал 
дъщерята на римския 
император Гордиан. 
След години се опитали да 

го накарат да се откаже от 
християнската вяра, но той 
отказал и бил изпратен на 
съд. След съда бил изведен 
извън града, но преди да го 
обезглавят, той се обърнал 
на изток, горещо се 

помолил и благодарил на Бога, че го удостоил "с 

мъченически венец". Докато още се молел, 
склонил глава и издъхнал и се отървал от 

мъчителната смърт. 

Друга легенда разказва, че когато Трифон 
зарязвал лозето си, 
край него минала 
Богородица с малкия 
Христос. Тя отивала 
да си чете молитва по 
случай навършване на 

40 дни от раждането. 
Трифон й се присмял. 
Тя преглътнала 
обидата и пътьом, 
като се прибирала 
,минала край жена му 

и й казала да занесе 
превръзки на мъжа си 
в лозето, че си е 
отрязал носа. Жената веднага тръгнала. Като 
разбрал защо е дошла, Трифон се зачудил: "Как 
ще съм го отрязал, като държа косера обърнат 
надолу, а не нагоре!" И за да й покаже, обърнал 

косера, замахнал и неволно отрязал върха на 
носа си. Затова го наричат "Зарезан" и на 
иконите е изобразяван с косер в ръка.  

Радослав Личев 
Таня Славчева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРИФОНОВДЕН 

 
Трифоновден е неподвижен православен празник в чест на свети Трифон, който се 

отбелязва от Българската православна църква на 1 февруари (по новоюлианския календар) 

Празникът е включен към цикъл от три последователни дни, наречени Трифунци — 1, 2, 3 
февруари. Те се празнуват както следва: 1 февруари — Трифоновден; 2 февруари — Сретение 
Господне и 3 февруари — Свети Симеон. 

Народният празник Трифон Зарезан се почита от лозарите, соколарите, градинарите и 
кръчмарите. Някои хора празнуват на 1 февруари, а други на 14 февруари (по нов стил). 

Св. Трифон е мъченик, светец-лечител, който през 248 г. сл. Хр., при царуването на 
император Деций Траян бил посечен с меч. Роден в Малоазийската провинция Фригия, гр. 

Апамия, той произхожда от област, която се смята за една от прародините на лозата и виното. 
Едва на 17 години си спечелва голяма слава, като излекува дъщерята на римския 

император Гордиан III. Наследникът на Гордиан обаче - Деций Траян, се оказва непримирим 
враг на християнското учение. Той заповядва всички по-тачени светци да бъдат изправени пред 
съд. Сред тях е и Трифон, който не пожелава да се отрече от вярата си и загива като мъченик. 

Свети Трифон се счита за пазач на лозята и празникът е в негова чест. 
Екип на „Високо напрежение” 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/1_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/1_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/3_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/1_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2._%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/248
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD_III
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%86
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B4
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8A%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Кристиян Митков 

ХЪЛМЪТ НА УСАМОТЕНИЕТО 
 

Ето ни отново тук, на любимото ни място. Хълмът на усамотението. Нарекохме го така, защото 
винаги там сме само аз и той. Толкова е тихо, че всеки от нас може да чуе мислите на другия. 
Високо, ненаселено  местенце, под него градските светлини, на него само ние и една кола, около 

нас красивата природа и тиха песен на щурец, а над нас- небе, пълно с угасващи звезди. Той ме 
прегърна. Усетих как сърцето му бие, както не беше било от много време. То биеше за мен. От 
погледа му разбрах, че още ме обича. Секунди преди да започне най- красивата част от 
представлението на звездите, ние вече лежахме един до друг и шепнехме думи, отдавна неказвани.  

- Това е сън! – мислех си аз и за да повярвам наистина в случващото се, хващах ръката му 
силно.  

- Е, слънчице, искаш ли да разбереш колко много те обичам? – попита той.  

- Сама се убедих, вече не е нужно. – промълвих тихо, омагьосана от танца на звездите. 

Усетих устните му по челото си. 
- И въпреки това, искам да ти го кажа! – твърдо отсече той. 
След кратко затишие и дълбока въздишка отново чух гласа му: 
- Знаеш, че звездите са безброй, нали?! Мога да стоя тук, с теб, докато не остане нито една в 

небето, а с всяка падаща да си пожелавам единствено теб!  
- Няма да ти се наложи- ти вече ме имаш, единствено и само твоя съм. 

Звездният спектакъл отиваше към своя край. Какво ли не бих дала това да продължи вечно 
или поне да се повтори. Само веднъж! За да чуя тези думи отново... 

Виктория Атанасова 

У Ч Е Н И Ч Е С К О    Т В О Р Ч Е С Т В О 
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Кристиян Митков 

 

 

 

Тръгваш си 

Тръгваш си,…. Недей , остани….. 

Не, не чуваш…..добре, върви….. 
 
Трябва да се изповядам 
С лист в ръка пред снимката ти сядам,  
Ще ти напиша няколко неща, 

Ще ти напиша за моята душа. 
И ще ти покажа колко нежна може да е тя. 
Аз съм може би малко момче 
Даже в твоите очи – дете. 
Само аз знам колко усмивки имаш 
И че когато лягаш малкото мече взимаш 

Аз помня те как с притеснение устните свиваш 
А леко трепкат, когато се засмиваш. 
 

Остани – това е моята изповед! 
Това е моето аз 
Помогни ми да бъда себе си 
Чуй моя глас! 

 
Скъпа, ти си моята мисъл 
В теб себе си бих описал 
Но аз понякога съм груб 
Твърде горд и малко луд 
Но ,мила, ти си моят ритъм, 
Затова върни се, за да те попитам 

Ще останеш ли в моята рима 
Обещавам, ще се поправя, за да те имам! 
 
Радослав Личев 

  

Над вестника работиха : 
Василиса Димитрова,Таня Славчева, Александър Жеков, Виктория Атанасова, Иванка Бонева, Елица Маджарова, Лора 
Златкова  , Кристиян Митков, Таня Славчева,  Красимир Златков, Росен Митков, Росен Костов, Янислав Иванов, 
Радослав Здравков, Живомир Генчев, Неделин Кънчев,  Венцислав Петров, Иван Ивов. 
 
Дизайн: Билян Жеков, Кристиян Митков 

 


