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ПЪТУВАНЕ
КЪМ СЕБЕ СИ
Кое е по-важното? Да трупаме

знания или да търсим себе си?
Всички търсим себе си
през различните пътеки на
живота. Трупаме опит от
различни преживявания и
използваме знанията си.
И все повече започваме да
разбираме, че пътя е като
живота… Има начало и край,
но ние сами избираме как
да го извървим!
Всеки има мисия на този
свят. Едни живеят, за да да
ват, а други да вземат. Всич
ки се сблъскваме с това до
като пътуваме, но понякога
трябва време да го възпри
емем. И дали е добро не
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знаем… Знаем, че добрите и лошите неща
ни учат на всичко в живота.
Те ни мотивират да се борим. А след ис тинската бор
ба си даваме сметка какво губим и какво печелим. И
само тогава можем да разберем и да оценим наше
то ду ховно израстване. Защото трудностите ни пра
вят силни. Трудностите ни карат да загърбим страхо
вете си и да си спомняме какви са нашите ценности.
Трудностите ни дават житейски уроци, които ни по
магат да намерим по – лесно себе си.
Учение е думата, с която можем да назовем жи
вота. Учение, което е много дълго и бавно. Странно
то е, че е различно за всеки, защото всеки се среща с
различни хора, съдби, места и неща. И може би това
е красотата на нашия живот, който е вълшебно чу
до. Чудо, което никога няма да разберем напълно.
Много хора вярват, че нещата зависят от късмета…
Но дори и той се заработва. И винаги мъдростта не
отива при тези, които я искат, а при тези, които я
търсят! За това е важно да се борим, търсим и учим,
защото всички имаме мечти. Малки или големи…
Всички искаме нещо от живота, но е важно да пре
минем първо през нашето опознаване. Да съберем
знания и опит, които ще ни помогнат да стигнем по –
бързо до мечтите си! А те са нещото, което ни прави
щастливи. Все пак сме родени да живеем добре по
наш начин. Може би наистина ще сме намерили
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Òова сме ние...

себе си, ако умрем горди с всичко, което сме пос
тигнали. Но, за да стигнем до там трябва да учим и
да се борим много.
Всяко начало е като друго, но всеки край е
различен. Краят не трябва да е разочарование, а
приемане на нещо нормално, което не трябва да
ни плаши. И по–скоро трябва да се върнем в спо
мените. Да си спомняме как сме постигнали всички
мечти с много труд, учене и постоянство…
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Не да си спомняме, че прос то сме
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имали мечти!
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Павел Матеев
ПГПЧЕ “Екзарх Йосиф”
гр. Разград
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РАБОТИЛНИЦА ЗА ИДЕИ И ИНОВАЦИИ:

ИНТЕРВЮ С ДИРЕКТОРА
НА ПТГ “ШАНДОР
ПЕТЬОФИ“ – РАЗГРАД,
Инж. НЕШКА
ХРИСТОВА
Цветомир Василев

МЕЧТИТЕ НА МОМИЧЕТАТА
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НАСЕЛЕНИ МЕСТА
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Павел Русев

Интервю с Цветалина Занкова
Хасан Ескиджиев и Диджре Топалова
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Белма Салиева
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ПАВЕЛ и ТЕОДОР
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„В
живота
и спорта наймного ценя честната
дума, добротата и
приятелството”
ИНТЕРВЮ С РЕМЗИ ОСМАН
Арзу Реханова

На 4-та стр.

ДА НЕ Е СКУЧНО В
САМУИЛ?

ТИЙН
МИСЛИ
Коментира на Белма Салиева

На 10-та стр.

Арзу Белгин

На 6-та стр.

На 3-та
стр.

Във
всичко,
което
правя,
вярвам,
че ще
успея!

ИНТЕРВЮ с Мария
Ганева, директор на
ОУ ”Васил Левски”, с.
Беловец
Синем Хъкметова,
ОУ “Васил Левски”, с. Беловец

На 2-ра стр.

Издаването на този вестник е финансирано, съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Министерство на младежта и спорта No 25-00-40/16.12.2016 г.

2

Брой 9 (год. XVIII)
април - септември 2017 г.

Вестник БЕЗ Име

Нека бъдем сериозни... за малко

АКО НЕ ВЯРВАХ В БЪЛГАРСКОТО
ОБРАЗОВАНИЕ, НЯМАШЕ ДА СЕ
КАНДИДАТИРАМ ЗА ДИРЕКТОР

МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР В РАЗГРАД
с ИМЕ говорят във “Вестник без име”

Работилница за идеи и иновации: Децата

ЗА АПАТИЯТА, КОЯТО Е ОБХВАНАЛА ВСИЧКИ,
КОИТО СА СВЪРЗАНИ СЪС СИСТЕМАТА - УЧЕНИЦИ,
УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ
ИНТЕРВЮ С ЦВЕТАЛИНА ЗАНКОВА,ДИРЕКТОР НА ОУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, с. Езерче
Госпожо Занкова, Вие сте директор на ОУ „Св. Паисий
Хилендарски” в с. Езерче. Как решихте да изберете този път
и защо?
AA Много случайно. Бях временно изпълняващ директор на ОУ
в с. Киченица, когато видях обявата за директори на пет основни
училища в Разградска област.
Работейки единадесет години в ПГХТБТ „М. Кюри” – Разград
винаги учениците от Езерче са били едни от най-приветливите,
знаещи и можещи младежи. Това бе и причината да подам до
кументи за конкурса за длъжността „директор на общинско
училище” само за ОУ „Св. П. Хилендарски” – Езерче.
Нещата се случиха и имам щастието да бъда част от общност
та на Езерче вече пета година и да съпреживявам радостите,
постиженията, а понякога и трудностите и неволите на всички
нас.
Трудно ли Ви е да сте директор на едно такова малко
училище в днешно време като Вашето?
AA Трудности има във всяка една професия. Най-голям проблем
за малкото училище е начина на финансиране, т.е. системата
на делегирани бюджет, тъй като броят на учениците е малък и
паралелките ни са маломерни.

ИНТЕРВЮ С ДИРЕКТОРА НА ПТГ“ШАНДОР ПЕТЬОФИ“ –
РАЗГРАД, Инж. НЕШКА ХРИСТОВА
Трудно ли е да си директор?
AA Трудно дотолкова, че бях поставена в нова сит уация, т.е. дълги години
съм работила като учител и зам.директор, и в даден момент от една година
трябваше да вляза в нова роля на директор на училище, в което е минал
целият ми досегашен професионален живот. Ситуациите се преодоляват,
но отговорнстта е много голяма.
Как се справяте с Bашите задължения?
AA Неизчерпаем ресурс за един директор е екипът му. Затова с всеки из
минал ден се стремя към по-добро и плодотворно сътрудничество с всеки
член на училищния колектив.
Защо решихте да заемете тази длъжност?
AA За да се боря с апатията, която е обхванала всички, които са свър
зани със системата – ученици, учители и родителите като страничен
наблюдател.
Мотивирате ли учениците да получават знания?
AA Все по-трудно. Докато всички млади хора са подложени на агресив
на реклама, филми и електронни игри пълни с насилие и алчност, все
по-трудно става ние, в училище, да отправяме послания от рода: „Бъдете
по-образовани и добри хора“, но лично аз не се отказвам. Една от мак
симите, които ме водят и които често изказвам пред моите ученици е, че
придобитите и осъзнати знания и умения, никой не може да ти ги отнеме
насила, те могат само да са ти полезни във всеки един миг от живота.
според Вас, какво трябва да се промени в българското
образование?
AA Образованието трябва да бъде образоващо и възпитаващо, но и дава
що възможност на всеки индивид да развие своите добри заложби и въз
можности. От национален приоритет само на думи, образованието в Бъл
гария трябва да се превърне в действща система от ценности и знания. А
това изисква работа – смислена и благородна от всички – от държавниците
ни и цялата училищна общност – учители, родители и бизнес.
Какво очаквате от учениците си?
AA Искам да срещам по-будни и жадни за знания ученици, а не тъжни
и пълни с досада. Да срещам мои ученици, които са се реализирали тук
и сега, в България, а не млади хора с вперен поглед към богатствата на
Запад.
Да бъдат амбициозни и да следват мечтите си.
Обичате ли работата си или я приемате като задължение?
AA Обичам да съм сред млади хора. Обичам да разговарям с тях. Да се
радваме заедно за постигнати успехи. Да бъда до тях в трудни или предиз
викателни моменти. Но да си директор се изисква комплекс от знания и
умения в сферата на икономическите, трудовоправните, управленските и
не на последно място педагогически компетентности – това изисква вре
ме, желание и много всеотдайна работа. Това за мен е едно предизвикател
ство, което съм приела и с което ще се боря доколкото имам сили.

Вярвате ли в българското образование?
AA Искрено се надявам то да се промени към по-добро.
Как мотивирате учениците да трупат знания?
AA В повечето случаи успехът е резултат от положения труд. Ако
ученикът няма изградени навици за учене или без да положи
труд, няма как да се случи това. Необходимо е да го окуражаваме,
че успехите му зависят от самия него, да го насърчаваме и му
помагаме, когато има нужда. Добър вариант чрез различни
начини да вдъхновяваме ученика, например с известни личности
или с нашия опит. Трябва да се стараем да го мотивираме да даде
всичко от себе си; да го подкрепяме и окуражаваме да развива
своите интереси. Важно е да му покажем, че с постоянство може
да се справи с препятствията. Необходимо е всеки да си поста
вя цели и да ги постига. Не е нужно те да са трудноизпълними, за
да не го уплашат. С малки стъпки всеки ученик може да постигне
много.

Какво Ви вдъхновява в тази работа?
AA Учениците и техните успехи, постижения и усмивки са
единственото вдъхновение за мен! Вие сте тези, които ми давате
сили, кураж и вяра да продължавам; да идвам с усмивка, да ме
зареждате, да ме радвате.
Как се справяте с всичките си задължения?
AA С влизането на новия Закон за предучилищно и училищно
образование и Наредбите, които го следват задълженията на
директора се увеличиха и става все по-трудно. Справките и
информациите станаха почти ежедневни, което отнемат време,
което вместо да бъдеш сред учениците и да споделяш с тях
емоциите и тревогите им, отделяш за писане. Всичко е въпрос на
организация и подреждане на задачите по преоритет.
Обичате ли работата си или я приемате като
задължение?
AA За мен работата е удоволствие. В никакъв случай не я
приемам като задължение. Какво по-хубаво от това всеки ден
да ти носи удовлетвореност и усмивки?! Щастлива съм, че
имам тази възможност.
Според Вас,
какво трябва да се
промени в българ
ското образование?
AA Вие,
учениците,
трябва да имате лична
мотивация да учите,
а за това най-важна
роля имат вашите ро
дители. Трябва да има
повече доверие и вза
имодействие между
учители – родители –
ученици. Един от найважните проблеми се
състои в това, че полу
чаването на знания
не е достатъчно, те
трябва да са съчетани

Какво очаквате от учениците си?
AA Желая всички вие да имате визия за своето бъдеще; да
развивате умението за комуникация до съвършенство; да бъдете
отдадени на всичко онова, което правите; да продължите да
развивате своите знания и умения; да постигате целите си с
лекота и да бъдете достойни хора.
Бихте ли искали децата Ви да следват Вашия път?
AA Желая всеки един ученик да следва своите желания, да
следва своя път и с лекота да постига целите си!
Какво ще пожелаете на нашите млади читатели?
AA Пожелавам да бъдат любознателни и дръзновени, здрави и
всеотдайни, да бъдат смели в мечтите си и упорити в прес ледва
нето им!
За какво мечтаят в Езерче?
AA За изграждане на спортни съоръжения на открито; за създа
ване на условия за развиване на младежката активност, както и
за подобряване на пътната инфраструкт ура в селото.

Репортери: Хасан Ескиджиев и Диджре Топалова

Във всичко, което правя, вярвам, че ще успея!
лите. Реших, че точно за това училище най-добре е да съм аз за да
бъдат защитени. С една дума познавам мястото.
Според Вас, Какво трябва да се промени в българското
образование?

AA ...иска ми се. Не съм категорична в отговора си, но си има причина
за това. Всеки ден се сблъсквам с неясни и объркващи указания, съпът
стващи обновената нормативна уредба. Всеки говори за реформа, а да
ли сме готови и убедени в това, което правим? В едно съм сигурна, че за
да се случат добрите неща, трябва да се работи истински и много.

AA Отговорността на родителите, по-голям авторитет на учи
теля в обществото и намаляване на документацията за да има
повече общуване с учениците.
Как си представяте българските ученици след 10 години?
AA В ОУ“В.Левски“ ще има по-малко отговорни ученици.

Просто няма друга алтернатива за нас, които сме в тази система. Ние тряб
ва да сме пос ледните, които ще абдикираме и вдигнем безпомощно ръце.

В какво вярвате и в какво не?

Какво ще пожелаете на нашите читатели?
AA Преди всичко здраве и
повече позитивизъм.

Цветомир Василев
ПТГ „Ш.Петьофи“ гр. Разград

Как си представяте българското образование след 10
години?
AA Би ми се искало да си го представя като финландското, но ...

За мен е притеснително, че прекалено малко време ми остава
за контакти с учениците, а това е нещото, което ме зарежда и
ми носи удовлетворение.

Вярвате ли в българското образование?

В какво вярвате и в
какво – не, откакто сте
директор?
AA Ако не вярвах в българ
ското образование, нямаше
да се кандидатирам за ди
рек тор.

с умения. Необходимо е да се насърчи и креативността на учени
ците.

AA Вярвам в доброто на
човека, в Бог и вярвам, че
ще се оправим като нация.
Не до
пускам неверие! Във
всич
ко, което правя, вяр
вам, че ще успея!
Какво очаквате от

ИНТЕРВЮ С МАРИЯ ГАНЕВА, ДИРЕКТОР НА учениците си?
AA Да бъдат по-отговорни
ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, с. Беловец

към себе си, да учат по всич
ки предмети, това ще им по
мог
не много в живота. Да
учат с много емоции и да
Трудно ли е да си директор?
AA Много. Има голяма отговорност към институциите, персонала приемат училището като за
бавление.
и към родителите.
Как се справяте с всичките си задължения?
AA С планиране, отговорност и желание.

Как решихте да заемете този пост и защо?
AA Някой трябваше да поеме отговорност за управлението и
считах, че познавам много добре учениците, учителите и родите

Синем Хъкметова,
ОУ “Васил Левски”, с. Беловец

Издаването на този вестник е финансирано, съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Министерство на младежта и спорта No 25-00-40/16.12.2016 г.

МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР В РАЗГРАД
с ИМЕ говорят във “Вестник без име”

Работилница за идеи и иновации: Децата

Следваé мечтите си...

Следвай мечтите си!
ИНТЕРВЮ С ИВАЙЛО ЕНЧЕВ
Ивайло Енчев Енчев, родом от Разград, роден на 05.09.1989 г., зодия Дева. Възпитаник на ОУ „Н. Икономов“, след това продължил в ПМГ „Акд. Никола Обрешков “.
Завършил висше образование в Национална спортна академия „В. Левски“, специалност „Треньор по шахмат“. Спечелил е званието „Международен майстор по
шахмат“, което е доживотно звание и се признава в целия свят. Бори се да спечели
най-високото звание в шахмата – „Международен гросмайстор“. Живее в Разград.
Предпочита да остане да живее в Разград, защото е спокоен, чист и красив град.
Как се запали по шахмата?
Бях на 5 години, когато моят баща ми пока
за правилата и на мен играта ми се стори
много интересна.
От семейна игра шахът се превърна в
мое хоби. След това се записах в шах
матния клуб „Абритус“ и там играех
срещу поголемите.
У дома притежаваме много богата библио
тека с много руска литература на шахматна
тематика и аз имах възможността да се за
позная с опита на известните майстори на
шаха.
Как стана така, че го превърна в
професия?
След като завърших ПМГ „Акд. Никола Об
решков“ Разград, исках да продължа с ша
ха и затова избрах да кандидатствам в НСА
„Васил Левски“  София. Родителите ми съ
що ме подкрепиха.
Само с игра на шах ли се издържаш?
Други доходи нямам.
Това е един вид свободна професия. Ос
игурявам съществуването си единстве
но чрез моите умения и способности.

С коя фигура се оприличаваш в живота?
Коя би искал да бъдеш?
Пешка.
Тя не е ли найслабата фигурка?

След много труд, пешката, като достигне
последния хоризонтал, може да се пре
върне в която фигура си пожелае.
В момента с какво се занимаваш?
Активен състезател съм и се явявам на
много и различни международни състеза
ния в Европа и България.

Разчитам на логическа мисъл, памет и кон
центрация. Ако се представя добре, мога да Къде беше последното?
Последният международен турнир беше в
спечеля и поголеми награди.
Кавала  Гърция.
Имаш ли предпочитания? Кой е
За кого играеш  за себе си или за Бъл
любимият ти гросмайстор ?
Гари Каспаров ми е от любимите, защото гария?
има универсален стил.
Винаги срещу името ми е българският
флаг.
Използваш ли негови тактики?
Нещо конкретно – не! Но съм се учил от
Само като активен състезател ли мис
творчеството му като цяло. Разигравал съм лиш да упражняваш професията си?
много партии на Гаспаров публикувани в
книгите и съм научил много тънкости за След време се надявам да започна да
обучавам деца и да предавам своя опит.
играта от неговия неповторим стил.
Любимият ми шахматист е Магнус Карл
сен. Харесва ми стила му на игра и пове
дението му в реалния живот.

С кои победи се гордееш?
Найважната награда за мен е втори на
държавно индивидуално първенство за
мъже в град Банкя 2013 г. Спечелих Меж
дународния турнир по шахмат в Марсилия
през 2014 година. Побеждавал съм и
Кирил Георгиев – един от найдобрите
шахматисти в България. Това не ме прави
подобър от него, но ме изпълва с удо
влетворение, че съм спечелил срещу по
добър играч.

Говориш от първо лице. Сам ли се тре
нираш?
След като ме запали и ми показа основни
те неща, баща ми ме заведе в шахматния
клуб, където започнах да тренирам при
треньора и майстор на спорта Росен Русев.
След като напреднах достатъчно, продъл
жих самостоятелно да се развивам.
Какви срещи ти предстоят?
Предстоят ми турнири през месец септем
Имаш ли любима шахматна тактика?
ври в Приморско, Германия и Франция.
Любимият ми дебют е испанска партия.
Много е богата на идеи и възможности. Сам ли уреждаш участията си? Нямаш
Прави играта интересна и дава добър ли си мениджър?
старт на партията. Това е първата фаза на Лично комуникирам с организаторите на
играта, с това се започва. Тя както и самата турнирите в Европа и договарям условия
та, при които да участвам. В зависимост от
игра шахмат, е с неизчерпаеми възможнос това какво звание и какъв рейтинг имаш,
ти.
организаторите определят как ще участ
ваш  любителски или професионално.
Как приемаш загубата?
Почесто печеля, но се е случвало и да за Пътуванията изискват средства. Сам
губя. Опитвам се да се успокоя. Загубата ми ли поемаш всички разходи или имаш
спонсори?
действа поскоро като мотивация за бъде
Както посочих в зависимост от рейтинга и
щи победи.
званието, което има, един играч получава
различни условия, при които да участва.
Имаш ли си любима фигура в шаха?
При мен като международен майстор, раз
Нямам. Поскоро се опитвам да използвам ходите на 75%  80% ги поемат организато
пълният потенциал на всички фигури.
рите на турнирите. Председателят на клуб
‘’Абритус’’ Разград, господин Папазов също
Какво ще кажеш за Царицата?
подпомага мен и мъжкия отбор, с който
Царицата е много влиятелна фигура в ша сме шампиони на България за 4ти път,
ха, много маневрена и може да достига до също като Лудогорец.
много полета.
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НЕ МЕ ПРИВЛИЧА

РАЗНОСТРАНИЕТО МЕ ПРОВОКИРА ДА БЪДА СЕБЕ СИ
интервю с Патриция Колева, автор на книжка с импресии „Вдъхновение“
Какво те е подтикнало да пишеш?
Âúçðàñòòà, â êîÿòî ñå íàìèðàì, ìå ïðîâîêèðà äà åêñïåðèìåíòèðàì. Èìàì àôèíèòåò êúì èçêóñòâîòî. Òîâà å ôàêò.
Ñòàíà íåóñåòíî. Óñòàíîâèõ, ÷å èçëàãàéêè ìîèòå ìèñëè, ïèøåéêè ñå ÷óâñòâàì ìíîãî êîìôîðòíî. È òàêà... ðàçáðàõ, ÷å
òâîð÷åñêîòî â ìåí íàääåëÿâà è òâîðåíèÿòà ìè ïðèäîáèõà
çíà÷èòåëåí áðîé.

За какво мечтаеш?
Ìå÷òàÿ...Ìíîãî ìå÷òàÿ...Ïðè ìåí ìå÷òèòå åäíà ïî åäíà ñå
ñáúäâàò...Çà êàêâî ìå÷òàÿ? ...Íåêà îñòàíå òàéíà...,çàùîòî
ñïîäåëåíàòà ìå÷òà ãóáè êðàñîòàòà ñè.
Â ïî-îáù ïëàí ìå÷òàÿ äà æèâååì â îáùåñòâî áåç àãðåñèÿ, â
êîåòî äîáðîòî âèíàãè äà ïîáåæäàâà çëîòî.

От кога споделяш с белия лист и какви са първите
ти стъпки?
Áåëèÿò ëèñò å ñâåùåí. Òîé äàâà ïîëåò íà äóõà è âúçìîæíîñò äà ñïîäåëÿø. Äóìèòå, ïîñëàíèÿòà, èçâîäèòå è ïîóêèòå
íàìèðàò îòðàæåíèå âúðõó íåãî. Îùå ïî-ñòîéíîñòíî å, êîãàòî
ìîæåø äà ãî ñïîäåëèø ñ õîðà, êîèòî èìàò îòíîøåíèå êúì
íåãî.

Пеенето и писането само хоби ли са или ще
продължиш да се развиваш в някоя от двете
посоки?
È ïååíåòî, è ïèñàíåòî äîïúëâàò êîëîðèòà, è öâåòíîñòòà íà
ìîÿòà ëè÷íîñò. Ñ êàêâî ùå ïðîäúëæà çàíàïðåä?! Âñåêè èìà
ïúòåâîäíà çâåçäà, êîÿòî ãî íàïðàâëÿâà! Åäíî çíàì, ÷å ïúòÿò,
êîéòî òðÿáâà äà èçâúðâÿ, äîðè äà å òðóäåí, ùå ìè äîíåñå
ïîçèòèâè, îò êîèòî ùå áúäà ùàñòëèâà.

Първите ми стъпки... (усмихва се)
Îùå â ìîåòî äåòñòâî. Îïèòâàõ ñå äà ïèøà ñòèõîòâîðåíèÿ ñ
êîèòî áÿõ ìíîãî ãîðäà. Äîðè òîãàâà, êàòî ñå çàìèñëÿ, áÿõà
óäîñòîåíè ñ íàãðàäà îò êîíêóðñ.

На кой изпълнител се възхищаваш?
Âúçõèùàâàì ñå íà èçïúëíèòåëè, êîèòî ïðåäè âñè÷êî ñà
ëè÷íîñòè. Êîëîðèòíè, çàïîìíÿùè ñå è áóòèêîâè. Åäíàêâîñòòà
íå ìå ïðèâëè÷à. ×îâåê òðÿáâà äà áúäå ñåáå ñè.

Кога се роди решението да издадеш книга?
Èçäàâàíåòî íà êíèãà ñè å ñåðèîçíà ñòúïêà â
æèâîòà çà âñåêè ìëàä ÷îâåê. Êàêòî âå÷å ñïîäåëèõ,
íàïèñàíîòî îò ìåí ïîëó÷è ïîäêðåïàòà íà ìîåòî
ñåìåéñòâî è çàåäíî âçåõìå ðåøåíèå òåçè èìïðåñèè
äà ñòàíàò ÷àñò îò ïúðâàòà ìè õàðòèåíà ðîæáà, êîÿòî
àç îçàãëàâèõ – „Âäúõíîâåíèå”. Ñ êîÿòî ìíîãî ñå
ãîðäååì!
Кой те подкрепяше?
Âèíàãè äî ìåí å ìîåòî ñåìåéñòâî, íà êîåòî äúëæà
ìíîãî – è âúçïèòàíèåòî è ñúâåòèòå, è ïðèÿòåëñêàòà
ïîäêðåïà, âñè÷êî. Äàâàì ñè ñìåòêà, ÷å àêî íÿìàõ
âñè÷êî òîâà, ðàçâèòèåòî ìè íÿìàøå äà èìà òàêîâà
áúäåùå.
Имаше ли рецензет и кой беше той?
Åñòåñòâåíî! ×îâåêúò, êîéòî ïðåãúðíà èäåÿòà äà ñòàíå
ðåäàêòîð íà ìîÿòà ïúðâà êíèãà å ìîÿò ïðåïîäàâàòåë
ïî áúëãàðñêè åçèê è ëèòåðàòóðà â Åçèêîâàòà
ãèìíàçèÿ ã-æà Êðàñèìèðà Ìèíåâà!
Сподели нещо повече за представянето на
книга, твоите впечатления, кой присъства?
Рецензии, които цениш на уважавани
от теб писатели, журналисти и други
личности?
Óàó...îùå íîñÿ åìîöèÿòà îò ïðåìèåðàòà íà
„Âäúõíîâåíèå”. Òÿ ñå ïðîâåäå â Ðåãèîíàëíà áèáëèîòåêà
„Ïðîô. Áîÿí Ïåíåâ” - Ðàçãðàä è ñúáðà íà åäíî ìÿñòî
ìëàäîñòòà è îïèòà. Â îòäåë „Èçêóñòâî” ,ñïåöèàëíî
çà ìîÿò äåí, ïðèñòèãíàõà îáùåñòâåíèöè, òâîðöè,
ìîè âðúñòíèöè, ïðåïîäàâàòåëè, ãðàæäàíè, æóðíàëèñòè,
ïðåäñòàâèòåëè íà ìåñòíàòà âëàñò â ëèöåòî íà ã-æà Íàäåæäà
Ðàäîñëàâîâà - ïðåäñåäàòåë íà Îáùèíñêè ñúâåò â Ðàçãðàä,
ñïåöèàëíè ïîçäðàâëåíèÿ ïîëó÷èõ è îò îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë
– ã-í Ãþíàé Õþñìåí. Ïîëó÷èõ ðåöåíçèÿ è îò ïîåòåñàòà
Èâåëèíà Ðàäèîíîâà.
Какви нови проекти готвиш, над какво работиш
сега?
Ïðåäñòîÿò ìè äâå ãîäèíè íà óïîðèò òðóä â ó÷èëèùå è
ïîäãîòîâêà çà êàíäèäàò-ñòóäåíñòêè èçïèòè. Ïðèîðèòåò ìè
å ïîäãîòîâêàòà. Íå îòðè÷àì, ÷å ïðîäúëæàâàì äà ïèøà, äà
òâîðÿ, íî çàñåãà òîâà å íà âòîðè ïëàí, àêî òðÿáâà äà ãè
ãðàäèðàì.

Какво обичаш да правиш в свободното си време?
Â ñâîáîäíîòî ñè âðåìå ñå çàíèìàâàì ñ äåéíîñòè, êîèòî ìè
íîñÿò äîáðî íàñòðîåíèå. Ïðè ìåí òå ñå ñìåíÿò, ñúîáðàçíî
ñúñòîÿíèÿòà ìè...è ïåÿ, è òàíöóâàì, è òâîðÿ, è ñå ñðåùàì ñ
ïðèÿòåëè è ...ñíèìàì...Ðàçíîñòðàíèåòî ìå ïðîâîêèðà äà áúäà
ñåáå ñè.
Любима мисъл, девиз, правило, което спазваш в
живота?
Ëþáèìàòà ìè ìèñúë: „Ùå ñè ùàñòëèâà“ – ìè êàçà æèâîòà –
íî ïðåäè òîâà ùå òå íàïðàâÿ ñèëíà“
Кои три думи биха те описали най-точно?
Öåëåóñòðåìåíà, âîëåâà, èñòèíñêà.
Каква зодия си, вярваш ли в тях?
Çîäèÿ „Ñòðåëåö” ñúì è ìèñëÿ, ÷å íå ñàìî çîäèàêàëíî, íî è
â æèâîòà ñòðåëÿì â äåñÿòêàòà.
Вярваш ли в съдбата и в това, че бъдещето на
всеки човек е предопределено?
Âÿðâàì è òî ìíîãî! Âñåêè îò íàñ èìà ìèñèÿ â æèâîòà! Ùå
öèòèðàì ÷àñò îò ìîÿ èìïðåñèÿ, êîÿòî íàìåðè ìÿñòî âúâ
„Âäúõíîâåíèå“: „...à ñúäáàòà íè ïîêàçâà, ÷å ñëó÷àéíîñòè
íÿìà...“
Коя е белята, която си спомняш и днес?
Â îáùè ëèíèè áÿõ ïîñëóøíî äåòå. Áåëè ìíîãî, ìíîãî íå
ñúì ïðàâèëà. Íî ïîìíÿ, êîãàòî áÿõ â äåòñêàòà ãðàäèíà,
åäíà ïðèÿòåëêà òîãàâà äàäå èäåÿ äà èçáÿãàìå îòòàì è
äà ïîñåòèì ìàéêèòå ñè íà ðàáîòà. Íå óñïÿõìå! (ñìåå ñå)
Ãîñïîæèòå íè âèäÿõà! È äîáðå, ÷å ñà íè âèäÿëè...
Теб какво те вдъхновява?
Æèâîòúò å ó÷èòåë è âäúõíîâèòåë! ...
Павел Русев
ПТГ „Шандор Петьофи“ - гр. Разград

Издаването на този вестник е финансирано, съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Министерство на младежта и спорта No 25-00-40/16.12.2016 г.
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Нашата гордост

Всеки спорт има история, но
нито една от тях не е толко
ва интересна, колкото тази на
футбола
ИНТЕРВЮ С МИЛЕН ПЕТРОВ СТАРШИ ТРЕНЬОР НА ОД
ОФК „КУБРАТ“
Ето какво сподели треньорът на ОФК „Кубрат“ Ми
лен Петров:
Какво е за Вас футболът?
Футболът е царят на спортовете. Отборите
се състоят от 11 души – 4 защитници, 4 полу
защитници, 2-ма нападатели и един вратар.
Всяка държава си има първенство и там се
играе всеки срещу всеки. Всеки отбор си има
капитан – лидер.
Кои са най-силните първенства в света?
Най-силните първенства в света са
шампионската лига в Англия, Испания, Германия,
Франция и Италия.
На кое място е България по сила?
Като сила на първенството България е на 50-то място,
защото не играе често през последните години.

РЕМЗИ ОСМАН: „В живота
и спорта най-много ценя
честната дума, добротата и
приятелството”
Може ли да споделите своята спортна кариера и победи
пред читателите на младежкия вестник „Без име“?
AA Започвам със световното първенство за ветерани в Истамбул
2007 г. Това беше първото ми участие. Класирах се на 2-ро място.
След това - Турция, Анкара 2008 г.: 3-то място. Две години покъсно - 2010 г., второ място в Швейцария.
Първата ми голяма победа - Албания, Тирана 2011 г. 1-во
място; Там спечелих първият си златен медал. Участвахме
само двама състезатели от България.
След това през 2012 г. - Унгария, Будапеща: 2-ро място.
Следват: три години подред само първи места:
Босна и Херцеговина, Сараево – 2013 г.: 1-во място.
Сърбия, Белград, 2014 г.: 1-во място.
Гърция, Атина, 2015 г.: 1-во място.
През 2016 г. във Валбрич, Полша, водих противника и изт ър
вах победата само за една сек унда. Щях да стана петкратен
шампион още тогава. Спечелих второ място.
Можете ли да споделите в какво се състои ключът към те
зи значителни победи?
AA Да, мога. С много труд в залата. Тренирам почти всеки ден, ка
то отдавам 2-3 часа от времето си. Нужно е постоянство всеки ден
- дори събота и неделя. Имам хъс да правя това, което обичам и
умея най-добре. Възприел съм добрите съвети на онези, които
са започнали преди мен, че не трябва да спирам, а непрек ъснато
да тренирам въпреки умората. Знам върху коя част от тялото си
да работя, тъй като възстановяването в един момент е по-бавно,
по-трудно. Забравям за болката. При един млад организъм въз
становяването може да е до 24 часа, а при по-възрастния - до три
дни. Изисква се повече усилия и воля. В нашия спорт професион
ално може да се тренира до 35–40- годишна възраст. Успехите,
медалите и признанието също ме мотивират.
Можем ли да твърдим, че онова, което Вие правите е из
вън човешките възможности и е изк лючително, за
щото вече сте надхвърлили 47 години?
AA Можем да кажем, че е така, защото възрастта е
от значение, но идва изпитанието на волята, ма
кар че при мен всичко става от само себе си.
Аз не си го поставям като цел в живота,
по-скоро го нося в себе си. Ако
не спортувам един ден, започва
нещо вътре в мен да ме гризе.
Това е особено чувство, дори
необяснимо. Адреналинът и
напрежението са в мен, когато
тренирам, когато съм на състе
зания, когато гледам децата на
тепиха. Всичко това го прежи
вявам. Могат да ме разберат
оне
зи, които са минали по
този път. За мен животът е да
тренирам, да се боря. Този път
сам съм си го избрал.
Като се върнете назад
във времето, спомняте ли си
кой Ви насочи към борбата,
кой Ви откри за спорта и как
тръгна като цяло Вашата ка
риера?
AA В самото начало това беше
моят по-голям брат, който ме въведе
в залата, когато преди години на село
децата това можеха да правят - да игра
ят мач и да тренират борба. А първият
ми треньор е Ридван Чилев, при когото
започнах да тренирам три пъти в сед
мицата и извоювах първия си медал на
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ФК ‚КУБРАТ“ е основан през 1949 г. под името „Червено знаме“. От 1981 г. до 1983 г. се нарича
червена звезда. През 1984 г. – 1985 г. достига до 1/32 финал за купата на страната. От 1990 г. е преиме
нуван на ФК „КУБРАТ“, а от 2016 г. на ОФК „Кубрат“. Играе домакинските си мачове на градския ста
дион в Кубрат с капацитет 6000 зрители. Основните цветове на клуба са червено и бяло.

На колко години се организира национално
първенство по футбол?
На всеки 4 години се организират първен
ствата на национален футбол (световно
и европейско) ниво.
Според Вас, кои са най-добрите
треньори в света?
Сред най-добрите треньори в
света са Жозе Мариньо, Еленис
Ерера, Висенте дел Боске, Диего
Силмоне...
А кои са най-добрите
футболни отбори в света?
Най-добрите
футболни
отбори в света са Реал Мад
рид, който е но
сил 12 пъти
на Шампионската лига по
бе
ди, Барселона, Милан,
Баерн Мюнхен, Ман
честър
Юнайтед и Ливърпул.
Бихте ли споделили кои от
най-известните играчи са Ви
любими?
Сред любимите ми играчи са Лео Меси,
Кристиано Роналдо, Неймар и Суарес.

окръжно първенство - трето място. След това при мен дойде
Юмер Фикриев с предложението да постъпя в Спортното учи
лище в гр. Разград, където се записах през 1980 - 1981 г. (тогава
бях седми клас). Същата година участвах в турнирите: „Осво
бождение” във В. Търново и „Никола Илчев” в Стара Загора,
където станах първенец. На личния си шампионат бях втори.
Две години нямах медал, тъй като физически бях много слаб,
макар и да имах техника. Но моят треньор непрекъснато ме
окуражаваше. Започнахме да тренираме по-упорито, наме
рихме баланса, коя е най-върховата форма за мен и успехите
дойдоха. В десети клас, вече юноша старша възраст, станах ре
публикански шампион. Това е 1985 г., когато станах и най-мла
дият майстор на спорта за региона, което означава сериозна
заявка за бъдещи постижения.
Освен Вашите лични качества за успеха Ви, можете ли
да посочите хора, които също имат заслуги за това, което
сте постигнали? На кого бихте искали да благодарите?
AA Благодарен съм на много хора. Първо, на моя старши тре
ньор, който ми е вярвал, след това на моите партньори по вре
ме на тренировките, на конк урентите, защото конк уренцията
ражда шампиона - тя ме държи и аз нямам време да се отпус
на, давам максимума от себе си, стремя се да съм винаги във
върхова форма. Тренирал съм с олимпийския шампион Хасан
Исаев, Нермидин Селимов, Фикрет Алиев - все личности, кои
то са ми въздействали с характера си в мъжката борба. Те бяха
моите кумири, исках да им подражавам, да достигна техните
успехи, защото те бяха добрият пример за мен.
Когато човек е известен и славата го е застигнала, винаги
има много хора около него. Има ли случай или някак ъв пе
риод от Вашата кариера, когато Ви е било трудно и сте се по
чувствали предаден от някого?
AA Борбата е индивидуален спорт и разочарования от хората в
моето обкръжение нямам. Макар да е имало моменти, когато ус
пехите се забравят, но като цяло хората са уважителни.
Каква е ролята на семейството Ви по пътя на славата?
AA Благодаря на моята съпруга, която ме е подкрепяла през ця
лото време. От 9 години участвам на световни първенства за
ветерани, а тя е бивша спортистка и знае как се случват нещата.
Дори понякога ходим заедно да тренираме. Вече 22 години сме
семейство и имаме две деца, които също ме поощряват да участ
вам на тази възраст, радват се на успехите ми. Имало е трудни мо
менти - когато съм бил на лагери и съм лишавал близките си от
присъствието си, или случаи, при които свалям много килограми,
ста
вам по-изнервен, но съ
пру
гата ми винаги ме е на
сър
ча
вала. Хубаво е в семейството всички заедно да се подкрепят.
Това се отнася и до моите родители. За съжаление
не са идвали с мен на състезания, но приносът на
семейството е на сто процента, защото ми дава
тласък, вяра в себе си и обич.
Към настоящия момент сте изпълнителен
директор на спортен клуб по борба „Лютви
Ахмедов” - гр. Разград. Можете ли да разка
жете накратко за идеята и дейността на клу
ба?
AA Клубът от месец май 2016 г. е с нов Управи
телен съвет. Като изпълнителен директор от
говорността ми е много голяма: организатор
ска, финансова, свързана е с осиг уряването на
спортен лекар, грижа за здравословното със
тояние на децата и тяхното възстановяване.
Финансовото състояние на клуба беше много
тежко. Условията, в които тренираха децата, не
бяха на ниво, както и битовите им условия, за
това първо се направи ремонт на стаите им в
общежитието, където живеят, със средства пре
димно от спонсори и участието на общината.
Децата са ученици на Спортното училище от
града, но се състезават за клуба. Управителният
съвет пое инициативата да се смени дограмата,
да има отопление, зак упиха се легла, матраци,
защото едно дете след тренировка, ако няма
добри условия за възстановяване, значи, ние ня
ма какво да очакваме от него. Подобрихме също
и храната на децата, зак упихме необходимата
екипировка. В Актовата залата на СОУ „Хр. Ботев”,
където тренират нашите спортисти, също напра
вихме ремонт, закупихме фитнес уреди, а наскоро и
гладиатор. Това място не е най-подходящото, защото

Футболът, според Вас, удоволствие ли е или бизнес?
Според мен футболът е и удоволствие и бизнес, защото
през последно време отборите на Реал Мадрид и Барсе
лона продават фланелки на най-добрите си състезатели.
Телевизиите също изплащат огромни суми на отборите за
излъчване на футболните им мачове.
А бихте ли ни разказали малко за историята на фут
бола? Кой е измислил тази игра?
Всеки спорт има история, но нито една от тях не е тол
кова интересна, колкото тази на футбола. Има сведения,
че в Древен Китай се е играела подобна игра. Наченките
на футбола са оттам. Футболът започва да се развива в
Европа от 9-ти век насам. Смята се, че Англия дава начало
на историята на модерния футбол. Първоначално са я
наричали игра на тълпата. Според някои факти, първата
топка използвана за футбол била направена от датски
разбойник. Играта се е играела по улиците и броят на
играчите бил неограничен.
Кога са поставени официалните правила на футбола?
През декември 1863 г. са договорени правилата на фут
болната асоциация.
Сандрина Мирчева, ОУ “Васил Левски”, с. Беловец

условията не отговарят на изискванията на спорта - няма къде
да се тича и се налага кросовете да са на отдалечено място, из
вън града. Към момента в клуба членуват около 50 деца, като
повечето са от Спортното училище, а останалата част са група
подрастващи - ученици от втори до четвърти клас. От тази го
дина имаме и три момичета - кадетки. Наскоро клубът участва
в държавно лични първенства за юноши в гр. Сливен, а едната
кадетка зае трето място в гр. Горна Оряховица. Клубът разпола
га с трима треньори на щатна заплата. Аз също съм треньор на
доброволчески начала, макар че в началото да не го бях така за
мислил. Всички от ръководството заедно обсъждаме и планира
ме участията на децата според техните постижения. Имаме идея
тази година да привлечем поне двама-трима към мъжката борба
и да я възродим, ако получим по-добро финансиране от община
та и Министерството на спорта.
На какво искате да научите Вашите възпитаници и какви
съвети им давате?
AA Борбата е труден спорт, но учи на навици, изгражда самия чо
век като характер, затова се стремим да възпитаме в децата чув
ство на отговорност, дисциплина, уважение към по-големите, да
са толерантни, търпеливи. Подготвяме ги за живота – да не се
огъват пред трудностите, да не се страхуват. Истината е, че де
цата трудно се задържат във времето, но когато постигнат резул
тати и спечелят медал, както се случи наскоро в Айтос с трима от
моите възпитаници, те сякаш вече са пленени завинаги и запал
ват останалите да постигнат същите успехи.
А в чисто човешки план - кое качество
цените най-много у човека, кое Ви
прави щастлив и за какво меч
таете?
AA В живота и спорта
най-мно
го ценя честната
дума, добротата и прият
елството. Ненавиждам
лъжата и неточността.
Щаст
лив съм, че имам
семейство и истински
приятели, които се бро
ят на пръстите на едната
ми ръка, из
пи
тани във
времето. Мечтите ми са
свързани преди всичко
с бъдещето на децата ми
и с благополучието на
семейството. Спорт ът е
на второ място - с него
е свър
зана една дру
га
мечта - клубът ни да се
развие, да стане именит
и да се възобнови борба
та в региона.
Арзу Реханова, ОУ “Св.
Пайсий Хилендарски”, с. Езерче

Издаването на този вестник е финансирано, съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Министерство на младежта и спорта No 25-00-40/16.12.2016 г.
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Вестник БЕЗ Име

Напоследък можете да видите деца, които се придвижват
на колелца навсякъде. Карането на ролери е много забавно
и полезно. Предвиждаш се много по-лесно и доста бързо
стигаш до желаното място. Освен това никога няма да ти ом
ръзне, защото винаги има какво още да научиш. Ако си на
мериш и компания, която обича да кара, ще ти бъде много
по-забавно. Хубаво е да споделяш обичта си към ролерите
с приятелите си. Те ще те разберат напълно, защото те също
са запалени по карането. Карането на ролери е
вид спорт, а той е изключително полезен за
нашето здраве. Нивото на умения не е
важно. В началото е доста трудно, но
след дълго практикуване и желание
можеш да постигнеш много. Жилищ
ния комплекс ,,Орел” го на
пад
на
ха
деца на колелца! @abritusskateteam
превзе улиците на „Орел“. Всеки ден
се събираме по около 15 скейт ъри и
караме буквално навсяк ъде. Правим
си график и избираме човек, който
изпълнява ро
ля
та на будилник.
Звъни на всеки член на групата ни в
7:00 и ни събужда с добрата новина,
че отново е по
чивен ден, а това
означава още ед
ин ден за каране.
Всички се събираме на площадката
в 7:30. Зак усваме заедно с плодове,
а след това правим три обиколки на
площадката, тичайки, за да загреем.
Разтягаме се на тревата и измитаме
терена, който сме си избрали. След
изморителното чистене си пускаме
музика и започваме да се учим ед
ин друг на трикове. Когато стане
твърде горещо и започне да ни ка
пе пот от челото се събираме в ня
кой и гледаме клипчета за каране
на ролери. В 16:30 отново излизаме и
Павел и Теодор са сред организаторите на уеб предаването
„Точно в 4:20”. Павел е един от хората в снимачния екип,
а Теодор е водещият на предаването. Теодор е роден в
град Попово на 10.03.2000 г., а Павел е роден в град
Разград на 6.10.2001 г. Освен, че снимат клипове за
предаването, те също така се занимават и с музика.
Учат в ПГПЧЕ “Екзарх Йосиф”, гр. Разград.
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съм с най-добрите приятели и това ме прави
щастлива!!!

Начин да бъдеш себе си / В малкия град

Abritus
skate
team

Брой 9 (год. XVIII)
април - септември 2017 г.

А какво е мнението ти за Abritus skate
team?
- Abritus skate team за нас е сбъдната мечта,
постигната цел и една нова възможност. Тук
специално искам да благодаря на Сели, която
ни даде идеята за skate team и без нея нищо
нямаше да е същото! Също искам да благодаря
и на всички, че ви има, че сте мои приятели, че
ви познавам и искам да знаете, че означавате
много за мен, и че сте най-добрите приятели
на света!

се забавляваме. В края на деня си из
карваме всички светещи предмети и
ка
раме на осветено. Пускаме си му
зика и се наслаждаваме на блещука
щите фенери и на лунната светлина.
Това е един обикновен ролер ден.
За нас всичко това се превърна в ежедневие последните
дни. За всеки нов член на нашия skate team правим парти за
добре дошъл. Направихме си и Инстаграм акаунт, в който
можете да видите наши клипове. Казва се @abritusskateteam.
Името избрахме заедно. Направихме си група в месинджър
и всички изпратиха предложенията си. След това гласувах
ме. Искахме името по някак ъв начин да ни свързва с Разград.
Понякога си правим и партита с ролери с музика, храна, иг
ри, състезания и забавни истории. Последното ни парти
беше за Преско, който е нов скейтър и нов член на Abri
tus skate team. Имаше уроци, тестове и учители. Нау
чихме го да пази равновесие и да бие спирачка. След
това водещите му прочетоха много интересен текст за
това кога са създадени първите кънки и от кого. Пос
ле му зададоха въпроси и той получи грамота за про
явена висока отговорност и впечатляващо представяне
на открития урок по каране на ролери. Той много се
зарадва и всички бяха много развълнувани по време
на репетициите и подготовката за партито. Мери много
помогна за украсата и грамотите за Преско.
Ето и едно кратко интервю с тях:

Пресиан, 12 години
А колко е важно кара
нето за теб, Преско?
- За мен карането е чудес
но хоби! Много оби
чам
да карам с моите прияте
ли! Благодаря им, че ме
запалиха по този неверо
ятен скейт!!!
А ти какво мислиш за
Abritus skate team?
- Abritus skate team е
стра
хо
тен! Много e за
бавно, когато правим
клипове за Инстаграм
акаунта ни! Благодаря ви
приятели, че карате с мен
и че ми помагахте да се науча да карам!
Привлякохме много хора и любителите на ролери стават все по
вече. Гордеем се с това, което правим и ще продължаваме нап
ред.

Малки съвети, за каране на ролери:
•

Ако ще си купувате ролери, първо трябва да проверите
колелцата. За предпочитане е да са силиконови, защото
не шумят много и се кара гладко.

•

Хубаво е да си изберете равен терен, ако още сте
начинаещи. Намерете си гладко място, защото, ако карате
на места с грапава повърхност колелата може да се
повредят.

•

Ако вие ще сте все още начинаещи
си сложете наколенки. Никой не
иска колената му да имат твърде
пряка среща със земята.

•

И ЗА НАКРАЯ... БЪДЕТЕ УВЕРЕНИ В
СЕБЕ СИ...

Мерлин, 12 години
Мери, какво чувстваш,
когато обуеш ролерите и
какво значат те за теб?
- За мен ролерите и карането
на ролери са една нова на
дежда, един нов път, нови
приятели и нови за
поз
нан
ства! Ето това е нещото което
прави живота ти различен и
из
пъл
нен с много емоции и
вълнения. И макар че го ос
ъзнах късно няма да спра да
карам ролери, защото знам че

 Какво представлява предаване
то?
“Точно в 4:20” е образователна игра,
която направихме с цел да стиму
ли
раме учениците да участват
в из
вън
к лас
ни дейности и да
показват какво знаят извън
учебния материал. Въпро
сите са свързани изцяло с
обща култ ура и логическо
мислене.
 Каква е наградата за
от уеб-предаването
печелившите от предава
нето?
Наградата е билети за музеи в
столицата ни - град София.
 За кои музеи са билетите?
Билетите бяха за посещение на Во
енно историческия музей и за Наци
онално историческия музей.
 Имало ли е екскурзии до други
градове или сте ходили само до София?
 Как се казва канала, по който се излъчва Уеб предаването?
Досега е имало екскурзии само до София, защото господин Божи
Канала се казва “Точно в 4:20”, както и предаването.
дар Димитров ни даде покана за тези музеи, които се намират в
София. Впечатлило го е това, което правим и осигури билетите за
 На кого му хрумна идеята за такова предаване?
вход в музеите за да видим интересни неща. Тук е местото да бла
Първоначалната идея беше да създадем игра с публика,
го
да
рим на „Лайънс“ клуб
след това предложихме да го снимаме и излъчваме в You
– Разград, които поеха раз
Tube.
хо
дите по пътуването на
нашия екип и наградените
 Как решихте предаването да се казва така.
участници до София.
Бяхме седнали аз (споделя водещия Теодор) и моите ко
леги и се чудехме за името на канала и предаването.
 Как се свързахте с
Имахме много идеи. Докато мислехме, слушахме песен
него, как се сдобихте с те
та на Димчо „420” и изведнъж у нас възникна идеята да
лефонния му номер?
го кръстим „Точно в 4:20”. Да сме малко по различни от
Пълнолетните членове от
всички останали, защото
нашето предаване „Точно
повечето предавания
в 4:20“ - Теодор Йосифов и
започват в 20:00 или
Валентина Иванова са се
в 18:00 или в 21:00
свързали с изпълнителните
- все за
кръглени
продуценти на предаването
часове.
Решихме
„Господари на ефира“ от
нашето предаване
„Глобул Вижън“ и те ни поканиха да присъстваме на заснемането на
да не е на кръгъл час, а да е в две техни предавания, за да видим как се снима истинско предава
16:20.
не. Тео и Валя направиха връзката и с Божидар Димитров.
 Къде заснемате преда
 От колко време снимате това предаване?
ването?
Първото издание беше на 12 декември 2016 година, но още през ля
Във фоайето на Об
щин
ски тото екипът ни обсъждаше как ще го реализираме.
култ урен цент ър град Раз
град . Може и да се премес  Често ли пускате епизоди по уеб канала?
тим в по-голямо помещение, Обработката на един епизод е много трудна, затова отнема малко
но още го обсъждаме.
повече време докато пуснем епизода.

Селин Али,
ОУ „И.С.Тургенев“ - гр. Разград

ПАВЕЛ
и
ТЕОДОР
„Точно в
4:20”

 Случвало ли ви се е да не пускате епизод заради повреда в
оборудването?
До сега не сме имали проблеми с апаратурата. Всичко е било точно
с преработката на клиповете. Смешните и неадекватни моменти с
участниците, ние ги изрязваме докато обработваме видеата.
 До сега имало ли е друг водещ?
В началото беше едно момче- Иван Дочев, но той в един момент ос
ъзна, че това не е за него и решихме водещ да бъде Теодор Грънча
ров, който беше тон- режисьор на предаването.
 Трудно ли е да се измисли сценарий за предаването?
Не е толкова трудно, но отнема доста време самото изготвяне на
въпросите. Публиката ни изпращат въпросите на имейл. Наш екип
проверява тяхната достоверност, ние избираме най-подходящите
от тях и ги включваме в предаването.
 Импровизирате ли?
Аз (Теодор) импровизирам доста често и много обичам да се зака
чам с публиката.
 До сега излъчвали ли са ви по телевизията?
За сега не. Никога не са ни излъчвали. За
да може да ни излъчват е нужно да се
заплаща.
 Искате ли да бъдете
излъчвани по телевизията?
Бихме желали да стигнем до наци
онален ефир, но всеки от няк ъде
трябва да тръгне за това започва
ме с платформата You Tube.
 Какво искате да пожелаете
на вашите фенове?
Искаме да пожелаем да бъдат ор
ганизирани, да ни задават въпро
си и ...да не спират да ни гледат.
Надежда Цанова,
ОУ “И. С. Тургенев“ - гр. Разград
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Вестник БЕЗ Име

МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР В РАЗГРАД
с ИМЕ говорят във “Вестник без име”

Работилница за идеи и иновации: Децата

Малка доза реализъм / Да се надсмеем над себе си и да помечтаем / Как се става чуждестранен студент?
Кулинарно приклю
чение –
изпробвайте нови
рецепти,
които сте отлага
ли досега.

ДА НЕ Е

?
Л
И
У
М
А
С
В
О
Н
Ч
СКУ

Филми и книги – интересният
филм и книгата са много добро
решение срещу скуката;

Ако Ви е скучно, значи имате много свободно време и не знае
те с какво да го запълните. Обикновено фразата „Скучно ми
е!“ се използва от тинейджъри. Но важно е когато си легнете в
леглото през нощта да се чувствате удовлетворени и денят ви
да не е минал напразно. Преди да кажа какво да се промени
в Самуил, ще се опитам да дам няколко съвета как да не ни е
скучно у дома.
А относно селото – трябва да се променят много неща за да не е
скучно на младите хора. Например да се организират някакви съби
тия, които да привличат вниманието като: открито кино, което да се
провежда веднъж – два пъти в месеца. Също така дискотеки да се пра
вят някои седмици за да се съберат младежите на едно място. Това мо
же да бъде едно заведение, което през деня да е кафене, а през нощта
– дискотека. Просто идея! :)
Понякога да идват известни личности За среща с нас, младите. Общо
взето да се отвори младежки център. Няма да е зле ако си имаме басейн
за да си освежим емоциите. Всички тинейджъри искаме места за забавление,
места за общи срещи и интереси. Не че се оплакваме, но ако бяха поне някои от
тези неща, щеше да е по-добре. Трябва да ги има за да привлекат вниманието на
младежите и те да останат тук. Кой би искал да напусне родното си място ако се
чувства щастлив и удовлетворен. Молим за внимание, ако ни се чуе гласът, ще
сме много доволни!

Домашен козметичен салон –
направете си козметичен салон с
маски, гримове и прически.
Поглезете се.

Арот Арзу Белгин, Х клас СУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Самуил.

АНКЕТА

Как се става чуждестранен студент?
Име/Години/ родно място:
Стоян Минков (20 год.) Разград, България

Име/Години/ родно място:
Димана Славова Димитрова (20 год.) Разград
Къде учите и защо избрахте тази страна и това учебно заведение?
Аз уча във Falmouth University, Англия. Избрах да кандидатствам
тук, защото университетът е класиран като най-добрият уни
верситет на изкуствата във Великобритания.
Какво учите и какво ви харесва в избраната специалност?
Кандидатсвах с Интериорен дизайн и ме приеха с тази специал
ност, но след първият семестър реших, че Sustainable product de
sign е много по-подходяща специалност за мен, защото е по-близо
до това, с което искам да се занимавам в бъдеще. И сега, като
успешно завършила втория семестър, мога да потвърдя, че това
беше едно от най-добрите решения, които съм направила за тази
година.
Кой бе най-трудният ви момент в процеса на кандидатстване и
как го преодоляхте?
Писането на мотивационното писмо
определено ми отне дос
та време,
защото исках да се отлича и изразя
себе си. Изготвянето на портфолио
то също не беше лесна част, за
що
то не бях много сигурна какво точ
но трябваше да включва, тъй като
изискванията на университета не
бяха много ясни.
Christopher McCandless
Финалните ви думи към хората, пое
ли по вашия път:
Вярвайте в себе си. Винаги има начин.
Търпението е много важно, нещо, на
което аз всеки ден се уча, защото съм
доста нетърпелив човек. :D Успех!
P.S. “If you want something in life, reach
out and grab it.” - Christopher McCandless

Къде учите и защо избрахте тази
страна и това учебно заведение?
В момента вървя към третата си
година в университетът Уестмин
стър, Англия. Избрах да про
дъл
жа
образованието си именно там, зара
ди разнообразието от личности от
цял свят и влиянието, което тази
интернационалност ще окаже върху
личностното ми развитие.
Какво учите и какво ви харесва в
избраната специалност?
Изучавам специалността Реклама и
Връзки с обществеността. В нея ми
харесва как креативността и иде
ите могат да срещнат доброто пла
ниране и бизнес нюх, за да се получи съвършеният медиен проект.
Препоръчвам я на всеки, които желае да се развива в сферата на
комуникациите и цели да избяга от корпоративни специалности,
но същевременно да си подсигури успешно кариерно развитие.
Кой бе най-трудният ви момент в процеса на кандидатстване и
как го преодоляхте?
Може би най-трудният момент при мен бе да се реша да канди
датствам. Знаете, че в пространството кръжат слухове, че чуж
дестранното образование изисква не само усилия, но и огромни фи
нансови възможности. В последствие разбира се разбрах, че това
не е съвсем така и има ли желание има и начин.
Финалните ви думи към хората, поели по вашия път:
Говорете с родителите си! Много е важно да имате тяхната под
крепа, защото колкото вие ще се подготвяте за тази важна стъп
ка в житейския си път, толкова и те. Осъзнайте, че това е семей
н о решение, във вземането на което всички трябва да
са единодушни. Само така ще бъдете спокойни за
следващите няколко години от образованието си.
Успех! Име/Години/ родно място:
Име/Години/ родно място:
Ася Гаджева (21 год.) София

Какво учите и какво ви харесва в избраната специалност?
Да уча Журналистика беше компромисен вариант за мен. Исках
да уча Креативно Писане, но по редица причини ми се наложи да
премисл я избора си. Обожавам да пиша, да чета и да разказвам ис
тории и това е основното, което ме привлече към Журналисти
ката като специалност. Освен това, службата към обществения
интерес и работата с разнообразните журналистически жанрове
ми повлия сериозно.
Кой бе най-трудният ви момент в процеса на кандидатстване и
как го преодоляхте?
Най-трудният момент от кандидатстването ми беше да избера
петте университета, до които ще кандидатствам. В този мо
мент голямо влияние и подкрепа ми оказа личния ми консултант,
който ми помагаше с кандидатурата. Обсъждайки различните
опции и какво предлагат различните университети с него и слу
шайки съветите му беше изключително полезно за решаването на
затруднението.
Финалните ви думи към хората, поели по вашия път:
Поемайте рискове и се отучете от страха. Единственият човек
на когото ще може да разчитате изцяло ще бъдете самите вие и
това ще ви научи на много.

Къде учите и защо избрахте тази страна и то
ва учебно заведение?
Студентка съм в Университета на Уестмин
стър в Лондон, Обединеното Кралство. Избрах
да продължа образованието си в Обединеното
Кралство, защото съм силно заинтересована от
езика и исках той да играе ключова роля в спе
циалността ми. Изборът ми на университет
беше силно повлиян от ло
ка
ция
та, ре
пута
цията и престижа на учебното заведение по
конкретната специалност и проучването, което
направих преди да взема решение.
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Òрепети и вълнения на 15!

Вестник БЕЗ Име

След теб нищо не е същото
Áÿх си добре докато ти не се ïоÿви
в живота ми. Íакара ме да вÿрвам,
че ùе бъдеш до мен,но ме остави.
Ñлед време раçбрах, че всичко
хубаво си има краé и че животът
ïродължава.
Всеки човек иçïитва ãолÿмата
лþбов. При нÿкои хора тÿ се
осъùествÿва докраé, ïри друãи не.
При мен не се ïолучи. Първоначално с
месеöи ми беше ãадно, че не беше до
мен,но вече ãо ïреживÿх. Òи ме нарани, но след иçвестно време и раните
çараснаха от теб,единствено само сïомените останаха.
Ñ теб иçïитах неùа, които никоãа не бÿх иçïитвала.Òи ми ïокаçа как
моãа да бъда ùастлива и тъжна едновременно. Ùастлива, çаùото те имах
и тъжна, çаùото не беше наïълно моé. Всеки момент ïрекаран с теб ãо
öенÿх мноãо. Íÿмах търïение да те видÿ и да ïрекарам часовете, които
имахме. Áеше като ïрикаçка. Òака раçкаçано çвучи добре. Íо вечерите
коãато бÿх сама сълçите идваха. Òи çаïочна да ме отблъскваш и това ме
наранÿваше çверски. ×удех се къде бÿх сãрешила. È така месеöи наред
си ãо çадавах тоçи въïрос.
Ñ времето осъçнах, че ïросто не си бил çа мен. Ðаçбрах, че въïреки
öелиÿт ми труд да те çаïаçÿ, ти не искаше да останеш с мен. Íе те винÿ,
çаùото не съм лесен характер. Íо както така е трудно с мен, така и моãа
да бъда нежна като момина сълçа.
Áолката, коÿто ни раçрушава çа оïределен момент, е точно таçи болка,
коÿто ни ïрави ïо-силни. Íе бива да се çатварÿме в себе си, само
çаùото един човек ни е наранил. Òрÿбва да бъдем ïросто ïо-ïредïаçливи
към новите ïредиçвикателства,които ни ïредоставÿ животът. Всички ние
имаме един човек, с коéто сме иçïитали онаçи самораçрушителна лþбов.

Ñамотата е неùо двоéно. Õем ти е тъжно, че си сам, хем
ти е добре, çаùото никоé не те наранÿва. Áолката е ïричина çа
всичко. Çа характера ни, çа отношението ни. Íие се учим от
таçи болка.
Êоãато сме сами, ние мислим çа неùата, които са ни се
случили. Çа всички сïомени, които сме ïреживÿли. Çа хората,
които са ни наранили и теçи, които са все оùе до нас и ни
ïодкреïÿт. Ìислеéки, ние ïреосмислÿме всичко, което сме
ïреживÿли. Ñлед време всичко минава и раçбираме çаùо не
е станало това, което сме искали.
Всички ние имаме чувства. Íÿкои ãи ïокаçват ïовече,
друãи не чак толкова. Íо всички ние сме били наранÿвани ïо
нÿкакъв начин. Áило то ôиçически или ïсихически. В краéна
сметка всичко оïира да болката.
Ñлед всÿко наранÿване от скъï наш човек, ние ставаме
ïо-çатворени, но и ïо-объркани, çаùото не çнаем какво да
очакваме от всички. Æалко, че хората са раçлични. Åдни са
добри, друãи ãадни. Всички сме ïлакали таéно, обвинÿваéки
се, че сме виновни çа това, което се е случило. Просто невинаãи
ïолучаваме това, което сме искали и очаквали, но трÿбва да
сме блаãодарни на това, което имаме. Ñлед време всичко се
оïравÿ, ïросто трÿбва търïение.
Áолката винаãи ùе се ïоÿвÿва, коãато сме тъжни или сме
ïаднали. Íо не бива да и се отдаваме, çаùото колкото и е
наш учител, съùо така и ние враã. Òрÿбва да сме силни и да
се борим çа ùастието. À самотата се ïоÿвÿва, коãато ÿ ïовикаме. Винаãи можем да останем
сами, çаùото ïонÿкоãа се налаãа, но не бива да се отдръïваме Çаùото след всÿко çло следва
добро.

Силвена Георгиева

Неосъщест вена любов

Силвена Георгиева

Няма по-страшно от това да си самотен,
а заобиколен от õора, да гледаш,но да не виждаш!
Няма по страшно от това да говориш и
никоé да не те чува, да си жив, но да не съùествуваш!
Ïод красивата ти усмивката, да се крият милиард сълзи...
Няма по страшно от това да се надяваш
в невъзможното и да искаш възможното...
Времето да е спряло, но закъсняло.
Няма по-страшно от самотата.

Обикновено през този период те се
влюбват в някого или само мислят,
че са влюбени. Правят всичко за
да впечатлят другия пол. Те си
мислят, че са най-яките и готините
хора в този свят и всички да са
луди по тях.

„ТИЙН“
МИСЛИ

ИСКАМ ДА
ОСТАНА САМА
Младото поколение обичат да се
затварят в стаята си и с часове
наред да стоят там. Защото
единственото място където
могат да избягат и да се
скрият са стаите им.

Тинейджърските
години са едни от най
трудните времена за един човек.
Внезапно всичко се променя. Родителите
стават подосадни, тялото претърпява
промени, има смяна на приятели и първият
влюбен поглед обърква съвсем всичко.
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ТОВА Е
ИСТИНСКАТА
МИ ЛЮБОВ И
ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДО
КРАЯ НА ЖИВОТА МИ

Тинейджърите мислят
така, защото по това
време родителите, за
да ги предпазят да
не направят някаква
глупост, повече ги
притискат.

НИКОЙ НЕ МЕ
РАЗБИРА

Те си внушават това в
главата, но всъщност нищо
не е така. Всички преди тях
са преминали през този
период и знаят много добре
какво изпитват те.

ИСКАМ ДА
СЕ МАХНА ОТ
ТАЗИ КЪЩА

Тинейджърите искат да са свободни. Никой да не им се
пречка и бърка. Това правят
обикновено родителите и
те не искат да стоят на
едно място.

Можеõ да те обичам,
но ти ме рани безразлично.
Óж ùяõме да сме двамата,
но не помисли за нас и ни видя края.
Искаõ просто теб,
но ти ме разтопи като лед!
Æалко,тъжен си сега,
не ме вини и за това!
Áяõ ти вярна до края,
и накрая ме прати в ада!
Върви си и не се връùаé,
достатъчно болка ми причини!
Нека друга се мъчи,
аз бяõ до тук, приклþчиõ!
Силвена Георгиева
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Силвена Георгиева
ПТГ „Ш. Петьофи“ - гр. Разград
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Самотата и болката - част от живота ни
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Бившият тест пилот от Формула 1
Сузи Волф и Мотоспорт асоциацията
на Обединеното Кралство (MSA) съз
дадоха инициативата „Dare To Be Dif
ferent” (Осмели се да бъдеш различна),
която има за цел да свързва, вдъхновява
и подкрепя жените да навлизат в
моторните спортове и тези, които вече
са.
Инициативата е достъпна за всич
ки момичета по света, заинтересувани
от моторните спортове. За своите чле
нове фондацията организира няколко
събития на различни картинг писти във
Великобритания, като на някои от тях
се представя и реален автомобил от
Формула 1, наречен болид.
Първата стъпка към моторните спортове е картингът. Това е състезание с малки открити
автомобили, провеждащо се на специални писти с много завои и изразена динамика на движение.
В Североизточна България такива писти
има в Русе – “Pist Kart Extreme” , В Шумен –
„Картинг писта Шумен” , във Варна – “Var
na Karting Track” и в Добрич – “Kart Racing
Dobrich”.
“Varna Karting Track” e регистрирана
в световните серии по картинг (So
dikart World Series), a в Русе “Pist Kart
Extreme” създава академия за млади
пилоти.

Коментира ги за Вас:
Белма Салиева,
СУ “Св.Св. Кирил и Методий”, с. Самуил

„…Ние се определяме по нашата
сила, характер и личност, а не по
пола. Открий страстта на живота
си и я следвай”.
Сузи Волф
Дуйгу Кенан,
СУ „Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Завет

Издаването на този вестник е финансирано, съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Министерство на младежта и спорта No 25-00-40/16.12.2016 г.
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И все пак: аз обичам моето родно място
От А до Я
Буквата „А” започвам да чета,
продължавам с „Б” и в ръка хващам книжки две,
отварям едната и какво да видя?- след буквата „ В „ следвало „Г”!
Под шапката на „Д” ще се скрия от неграмотността!
Буквата „Е” пита: кой България ще поведе?
След като се запознах с „Ж”, срещнах и любовта,
А благодарение на „З” разбрах,че трябва да уважаваме света.
Дойде време за „И”, ах колко хубаво ми звучи.
Коя буква близнак си има? – На кратко „Й”
Идва буквата „К”, по добре да увеличим звука?
Под къщичката на „Л” ще се науча да умножавам и деля.
Буквата „М” иска тишина и за това, аз се опитвам да мълча.
Следващата буква е „Н”, тя на новости ни учи като уважение и
забавление!
Ето го и „О”, вижте му прекрасното облекло!
Да ви кажа, буквата „П” е под прикритие на всяко събитие, а със „С” има
и развитие!
Буквата „Т” играе табла.. Докато комшиите „У” и „Ф” отиват на сватба.
„Х” се намира на върха, а под него е слабостта на мама –
Буквата „Ц” – омайва всяка дама с музикалната си гама.
Лудата „Ч” занимава се с биология и социология.
Ако откриете разликата между „Ш” и „Щ” подарък ще ви донеса!
Гатанка за мен, гатанка за теб „ Единият е голям, другият е малък?
Юнак без „Ю” не може, трябва и рана, но да пазим главата си здрава!
И накрая иде буквата „Я”, вижте колко хубава е тя..
……От болки в главата „Р” пропусна си реда……
Вече всяка буква дом си има,
И в комбина създават цяла дружина.
Компания си правят и изречения създават!

Живеем в една хубава страна – България се казва тя!
Отраснал съм аз на низина, Дунавска била е тя!
Гордо продължавам да назовавам В Бяло, зелено, червено – сърцето мое насърчавам,
даже и да преувеличавам, аз не ще се спра да се раздавам!
С ръце на сърце, гордо продължавам:
“Мила, моя родино, мила моя майка и баща,
Защо братята мои, затрупаха твои низини и поля?
С кръв червена и жестока, поляха моята земя?
Мила, моя родино, ти си моя рай!
Дай ми твоя страх, дай ми твоя грях –
Дай да ги направя на прах , и да виждам само твоя смях.
А да ти дам ли и аз –
Моето сърце, моята душа и с моите очи
да видиш твоите красоти – земни , неземни – те винаги са
верни!
Давам ти и моят глас, с нежните ти струни да опазиш своя
свят!
Мое отечество, моят роден кът!
Ти защо не пропъди „таз черна прокуда”
Дето над нашите планини зелени – кръв
жестоко пролята, оставиха по твоята земя.
Знам, че те болеше.., но защо се боеше?
С последни думи, споменавам героите наши!
Животите си дали, за българските братя и сестри!
Герои борили се за България, тези които живеят в нашите
сърца!
С гордо вдигната глава аз казвам: България е жива!

Зелена приказка една, Лудогорец казва
се тя!
Нашите момчета, станаха братлета!
С орел – символ на небесата,
Лудогорец гази на земята!
Дайте ни топка и ще получим точка,
но не една или две,
а три-за късмет може би и с титла ще се
наградим!
С поредна купа, Лудогорец е под лупа.
От Б група отбора , превърна всички в
Позора. Всички знаем, че Лудогорец е
прозорец за големия прогрес!
Няма сини, няма червени! Всички те
са под зелени!
С екип бяло и зелено, Лудогорец
спортува заредено
А нашата публика голяма , даде на
всички зора –
от победа на победа Лудогорец
предостави на всички кефа!
И утре ще играем.. Отново ще ги
надиграем!
Каквото и да става, Лудогорец
побеждава!
(Стихотворението е написано по повод
презентация за училище, с тема „Лудогорец“, а
последните два реда са по повод мач.)
Цветомир Василев

Живота не е такъв какъвто изглежда!
Любовта ранява,
a смъртта наранява.
Приятелите предават,
а хората все по-лицемерни стават.
Живота не е такъв какъвто изглежда!
От голямата ни надменност,
Забравили сме що е ценност!?
Но искам да попитам:
Защо в парите, щастието търсим и
защо любовта за сувенир я мислим?
В този свят, рано или късно
Всеки ще разбере, че всичко, което ти е дадено,
може да ти бъде взето!
Цветомир Василев

Цецо

Цветомир Василев, ПТГ „Шандор Петьофи“ - гр. Разград

Моето най-важно
човешко право
Преди да уважаваш хората, се научи да имаш уважение към себе си!
Цветомир Василев

„Човешко право” - две думи, с голямо значение в съвременното разбиране за човека и
правата му. За мен изразът „човешко право” означава нашата защита. Ще се попитате „защита
от какво?” – отговорът е, защита от неправда и насилие. Правата на човека служат и за защита
на нашата същност, характер и достойнство! Човешките права от вида право на живот, право
на свобода, право на избор, право на сигурност, право на любов, както и много други, са от
значение за един нормален и справедлив живот.
Въпреки че правата на човека са възникнали като инструмент за защита срещу тиранията
на злоупотребяващите власти, те са също така необходими и в условията на демокрация. Още
от времето на процеса срещу Сократ е добре известно колко самодоволна и невслушваща
се в гласа на малцинството може да бъде демокрацията. Ако демокрацията определя реда
за взимане на общественоважни решения, то правата на човека налагат ограничения
върху съдържанието на тези решения, приемани от която и да било власт, включително от
демократичната.
Двадесет и първи век – две хиляди и седемнадесета година. Свят в който хората не знаят
какво искат. Хора, които не могат да изразят мнението си и хора склонни
да се примирят и наведат глава! Тук идва въпросът „Защо?”. Защо си
затваряме очите пред нещата, които знаем, че не са редни..!? Може би
така е по-лесно: да си затвориш очите и да продължиш все едно, че нищо
не е станало! Но.. ,хора.. стига! Бъдете искрени, ако не с останалите, поне
със себе си!Ние получаваме тези права, защото в кодекса на човешките
права пише „всяка личност притежава фундаментални (човешки) права
по рождение”, само защото той или тя е човешко същество! Дори и да си
човек, какъв е смисъла, ако нямаш човечност!?
В днешно време хората знаят цената на всичко,но са забравили, че
не всичко може да се купи! Защото в нашето съзнание, парите са златна
възможност за добър живот, но.. винаги има „Но”! Според вас парите
могат ли да купят истинско щастие, а любов?
Нека всеки си представи, че животът е една обикновена торта,
направена от пет пласта – малко пандишпан, а отгоре натрошен марципан.
За сладост шоколад с голяма купа плодово желе и за финал навсякъде
сметана. Всеки един пласт придава завършеност, пълнота и вкус, така
е и с правата! Всяко едно право дава на живота сигурност, удобство и
просперитет.
Не може да сме сигурни, че всичко ще е изпипано до край, но можем
и трябва да се борим за по-добър живот. За начало всички
трябва да сме единни, каквото е и мотото на тримата
мускетари: „Един за всички, всички за един!” Всеки иска да
има по-добър живот, но не всеки е готов да се бори за този
живот.
Всяко едно право, накланя везната на живота в
полза на човека! Сигурно се питате какво дават правата
на хората? Според мен, правото на свобода ни дава

възможност да проникнем през границите, които ни спират. Но ако искаме да преминем тези
граници, първо трябва да сме отговорни към нашите действия! Свободата се крие в нас! Стига
да искаме, ще намерим ключа, който ще я отключи! Правото на живот ни дава възможност да
опознаем света, от позицията на израстващи хора! Животът ни зависи от самите нас и нашите
решения. Трябва да сме по-отговорни към животът, дори и чуждият!
За мен обицата на ухото е миналата 2016-та година. За жалост смъртта
„взе мои приятели и роднини”. Това ме накара да обмисля колко
всъщност животът е важен. Трябва да бъдем внимателни и да мислим
предварително, защото последствията може да са с фатален край! Да
живееш не означава просто да дишаш, да си жив не означава само да
съществуваш физически. Само този, който чувства – определено жи
вее истински! Правото на избор пък дава възможност да получим же
ланото, но след като сме упражнили това право винаги идва въпро
сът „Ами.. ако бях избрал друго…!” Както е казал Дуайт Айзенхауер:
„Историята на свободните хора никога не се е пишела от случайността,
а от избора - от техният избор.”
Заради това за мен всяко едно човешко право е важно! Всеки иска
да има пълноценен живот, но хората казват, че никой не може да е на
пълно щастлив…, но ако може!? Ако това пълно щастие е разделено на
стотици парчета, криещи се зад правата? Представете си, че животът е
един пъзел? Ако липсва едно парче – ще бъде ли цял? Oтговорете си е.. така е и с правата!
Освен казаните по-горе права, правата от вида „право на
правосубектност, право на образование, право на щастие, право на
гражданство, право на собственост, право на индивидуалност, право
на съвместно съжителство, право на религия, право на почивка и
отдих, право на семейство, право на наследство, право
на пенсия, право на регрес, право на труд, право на
убежище и право на глас – всяко едно право улеснява
стъпките ни за онова възможно, но трудно постижимо
пълно щастие.
Свободата не е безотговорност, нито живот без
цели!

Издаването на този вестник е финансирано, съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Министерство на младежта и спорта No 25-00-40/16.12.2016 г.
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Спортна страничка

Стефка Георгиева Костади
нова е българска спортистка,
състезателка по лека атлети
ка. Олимпийска шампионка и
многократна носителка на ев
ропейски и световни титли,
световна рекордьорка в дис
циплината скок на височина.
Днес тя е председател на Бъл
гарския олимпийски комитет.
Стефка Костадинова е ро
дена на 25 март 1965 г. в град
Плов
див. Кариерата си за
поч
ва с гимнастика и плуване.
Учи в Средно спорт
но уч
ил
ище „Васил Левски“ в Пловдив.
В VІІ клас вече е „май
стор на
спорта“, а в 10-и клас скача
190 см. Първият си скок над 2
метра прави на 25 август 1984 г. в София. Завършва спортен педа
гогически профил в ПУ „Паисий Хилендарски“.
През 1999 г. Стефка Костадинова става вицепрезидент на Бъл
гарската федерация по лека атлетика. През 2002 г. е избрана за
заместник-председател на Държавната агенция за младежта и
спорта. Ноември 2005 г. е избрана за председател на Българския
олимпийски комитет, а четири години по-късно е преизбрана за
втори мандат. 2013 г. Стефка Костадинова е избрана за трети път
като председател на БОК.

УСПЕХИ
На 30 август 1987 г. на Световното първенство
по лека ат
ле
ти
ка в Рим, Италия, Стефка
Костадинова поставя световен рекорд в скока на
височина от 209 см. През 1997 г. се отказва офици
ално от състезателната си кариера.

• Две световни титли на открито – Рим 1987 и
Гьотеборг 1995 г.
• Пет световни титли в зала – Париж 1985 и 1997 г.,
Индианаполис 1987 г., Будапеща 1989 г. и Торонто
1993 г.
• Една европейска титла на открито – Щутгарт 1986 г.
• Четири европейски титли в зала – Пирея 1985 г.,
Лиевен 1987 г., Будапеща 1988 г. и Париж 1994 г.

Вестник БЕЗ Име

Брой 9 (год. XVIII)
април - септември 2017 г.
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БЪЛГАРСКАТА ЛЕГЕНДА СТЕФКА КОСТАДИНОВА
• Победителка във финала на Световната купа – Канбера 1985 г.
Олимпийски шампион от летните олимпийски игри в Аталанта
през 1996 г.
• Cребърен медал от летните олимпийски игри в Сеул през 1988
г.

ПРИЗНАНИЕ И НАГРАДИ
•
•
•
•
•
•
•
•

Носителка на орден „Стара планина“, I степен през 1996 г.
Почетен гражданин на Пловдив
Приета в „Залата на славата на световната атлетика“ през 2012 г.
Най-добър спортист на Балканите за 1985, 1987, 1995, 1996 и 1997
г.
Спортист № 1 на България за 1985, 1987, 1995 и 1996 г.
Спортист № 2 на България за 1986, 1988 и 1997 г.
Спортист № 3 на България за 1989 г.
В Топ-10 при определяне на най-добър спортист на България за 1993

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
„Костадинова – невероятната царица на високия скок“, пише
Сандро от Италия…,а за всички нас, за цяла България, нашата
ненадмината лекоатлетка си остава като Златната Стефка Коста
динова. Със своите лични постижения в скок на височина, бъл
гарската спортиска е знаменитост от световна величина. Про
фесионалният й път на спортист освен че добринася за имиджа
на България, утвърждава и
уникалния факт, че дори в
една малка страна се раждат
ненадминати
спортни
таланти, с които се гордеем
и имаме самочувствието на
българи.
Костадинова се отличава
със силен характер и по
стоянство, като си поставя
ви
со
ки цели, които достига
благодарение на своя неве
роятен хъс да бъде първа в
съчетание с упорит труд. Тя
е живият пример и вдъхно
вение за всеки, който е ре
шил да се посвети на големия
спорт.

В спорта и извън него нашата изключителна лекоатлетка на
висок скок е човек на честната игра, всеотдайна и пряма в отно
шенията си с хората. Затова тя е обичана и посрещана навсякъде
радушно - и у нас, и в чужбина.
Признателността към успехите на Стефка Костадинова и ней
ната ангажираност към развитието на българския спорт, наисти
на раждат чувства на гордост, удовлетворение и възторг да се на
речеш българи.
Да прославиш името на България, да се чуе от цял свят химна
на нашата мила Родина, да се изкачиш невъднъж на почетната
стълбичка наред с останалите световни сили, но да си преди
тях – това е наистина уникално изживяване не само за самата
С. Костадинова, но и за всички нас.
По повод изключителната спортна кариера на нашата лю
бима спортистка, чийто световен рекорд в скока на височина
за жени от 209см. и до ден - днешен остава ненадминат, журна
листите Владимир Памуков, Тодор Шабански и Бончук Андонов
създават специален албум със заглавие “ Да прескочиш света”
– илюстрирано издание, посветено на 30-годишнината на ис
то
ри
чес
кото за спорта събитие. Илюстрираната със снимков
материал кни
га
та е със 209 страниците, в които всичко е
свързано със световния рекорд на Костадинова, поставен на 30
август 1987 г. на Олимпийския стадион в Рим.
подбра Серкан Хаджиахмедов,
ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Езерче

Кой е той?
Български гимнастик, телевизионен водещ и спортен коментатор.

Йо р да н Йо вчев
Роден е на 24 февруари 1973 г. в
Пловдив. Възпитаник е на спортното
училище в родния си град. Първите
си стъпки в гимнастиката прави,
когато
е
седемгодишен
при
треньора Живко Добрев . Първият
му клуб е “Спартак “-Пловдив.Покъсно израства при Иван Славчев. В
националния отбор негов треньор е
Милко Танкушев.
След Олимпийските игри в
Атланта 1996, Йовчев остава да
живее и работи в Америка. Там
съпругата му Боряна го дарява
със син - Джордан. Въпреки
многократните покани да се
състезава за САЩ, Йовчев, който
е президент на Българската федерация по спортна гимнастика,
остава в националния отбор на България и печели четири
световни титли и четири олимпийски медала. Има и европейско
злато на халки от шампионата в Патра през 2002 г. Освен това е
многократен медалист от световни и европейски първенств.
Участва на шест поредни олимпиади от 1992 до 2012 г. Така
той става първият гимнастик, участвал в шест олимпийски
игри в историята на спорта. От декември 2008г. е председател
на българската федерация по спортна гимнастика. През 2012г.
именитият ни гимнастик е избран от БОК за знаменосец на
България на Олимпийските игри в Лондон и се класира на седмо
място във финала на халки.
В кариерата си има четири олимпийски медала – един
сребърен и три бронзови. Два пъти е двоен световен шампион
на земя и халки на първенствата в Гент и Анахайм през 2001 и
2003, и двоен световен вицешампион в Дебрецен през 2002 г.
На олимпийските игри в Атина Йовчев спечелва сребърен
медал, като незаслужено златният му е отнет. Съдиите
присъждат златното отличие на гръка Димостенис Тамбакос,
въпреки че Йовчев се представя по-добре от представителя на
домакините.

•
•
•
•

•
•
•
•

През 2000 на Европейското първенство в Бремен
остава четвърти на халки.
През 2000 на Олимпийските игри в Сидни става
двоен бронзов медалист на земя и халки.
През 2001 на Световното първенство в Гент става
двоен Световен шампион на земя и халки.
През 2002 на Европейското първенство в Патра
става Европейски шампион на халки, Европейски
вицешампион на земя и Европейски вицешампион в
многобоя.
През 2002 на Световното първенство в Дебрецен става
двоен Световен вицешампион на халки и земя.
През 2003 на Световното първенство в Анахайм става
двоен Световен шампион халки и земя.
През 2004 на Олимпийските игри в Атина взема
бронзовия медал на земя и сребърния на халки.
През 2009 на Световното първенство в Лондон взема
сребърен медал на халки.

НАГРАДИ:
•
•

Най-добър спортист на Балканите в анкетата на БТА –
2003;
Спортист №1 на България – 2001, 2003;

ПОСТИЖЕНИЯ:
•
•
•
•

През 1991 на Европейското първенство за юноши
до 18-годишна възраст, провело се в Атина, става
вицешампион в многобоя.
През 1996 на Европейското първенство в Копенхаген
става вицешампион на халки и четвърти в многобоя.
През 1996 на Олимпийските игри в Атланта остава
четвърти на халки.
През 1999 на Световното първенство в Тянцзин става
бронзов медалист в многобоя.

•
•
•

Спортист №2 на България – 2004;
В Топ-10 при определяне на най-добър спортист на
България – 1999, 2000, 2002, 2007;
Йордан Йовчев е победител в конкурса „Мъж на
годината 2004“;

•
•

„Кавалер на сабята“ на клуб „М“ – символ на мъжката
доблест и чест;
2013 г. – удостоен е с орден „Стара планина“ I степен

Малко след олимпиадата в Лондон през 2012 година Йордан
Йовчев заяви, че слага край на състезателната си кариера. Със
специален бенефисен спектакъл „Пътят” най-успелият български
гимнастик сложи край на своята състезателна кариера.
Събитието се проведе в зала „Арена Армеец”.
С участието си на XXX летни Олимпийски игри в Лондон,
39-годишният тогава Йовчев отбелязва и друг рекорд – остава в
историята като единственият български спортист взел участие в
шест олимпиади по време на спортната си кариера.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Името на Йордан Йовчев остава изписано със златни букви в
историята на спортната гимнастика като голям талант и шампион
на една малка държава като България. Именитият и любим
спортист на всички българи неведнъж е споделял, че нито една
победа не идва даром. Тя е съпроводена с непрекъснат и осъзнат
труд, постоянство и воля, много лишения и целеустременост,
някава вътрешна потребност и подтик да покажеш на какво
е способен човешкият дух, силата да надмогнеш болките,
контузиите и травмите по нелекия път на личния избор - да се
посветиш на професионалния спорт.
Пътят на нашия голям спортист до славата, окичена с ред
постижения от европейски и световни първенства и олимпиади,
донесли на страната ни известност и истинска радост от
така жадуваните златни, сребърни и бронзови медали, е низ
от преодоляване на препятствия, които го извеждат към
стълбичката на най-успелите български спортисти. Зад всичко
това стои една детска мечта, едно голямо вдъхновение да
изразиш себе си като личност, която притежава ценности,
завидни качества и талант, достойни за подражание и
възхищение.
Легендарният Данчо Йовчев в едно телевизионно интервю
съвсем искрено сподели, че по пътя на успеха преди всичко е
нужно да повярваш в себе си, за да ти повярват и другите, както
и това, че е нужна подкрепата и разбирането на най-близките ти
хора, за да се почустваш още по-сигурен във възможностите си,
а именно - в онова, което умееш да правиш най-добре и обичаш
най-много от всичко.
Хасан Ескиджиев,
ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Езерче

Издаването на този вестник е финансирано, съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Министерство на младежта и спорта No 25-00-40/16.12.2016 г.
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Æивотът не е само делниöи / Îтстояваé себе си!

БЪДЕЩОТО „АЗ“
Всеки човек е мислил за бъдещето си.Дали ще бъде
свързано с кариерата, любовта, парите или други неща.
Но дали осъзнаваме, че ние всеки ден, всяка секунда
мислим за него?
Понякога ни се струва, че живеем в миналото,
защото следите, които са останали от това, което
сме преживели не ни оставят. Но какъв е смисълът
да гледаме винаги назад? Ние не живеем там, а точно
сега, в този момент, в тази секунда. Това не означава,
никога да не мислим за напред и да правим каквото си
поискаме за кеф и да похарчим всичко което имаме.
Все пак трябва да имаме едно на ум. Никой никога
не знае какво ще стане дори и след миг, но мечтае за
много понапред.
Миналото си е минало. Не можем да го променим, а
бъдещето – можем. Понякога трябва да полагаш много
усилия за да постигнеш нещо, което искаш. Но трябва да
си сигурен, че си
заслужава.
Винаги трябва да умееш да гледаш на нещата от добрата им страна и да бъдеш себе
си. Да не си хабиш нервите за някакви си малки неща, които днес ги има, а утре ги няма.
Нищо не е безкрайно. Нито доброто, нито лошото. Всичко идва и си заминава. Само трябва
да сме сигурни в себе си, да вървим с високо вдигната глава и да се научим да ставаме,
когато паднем. Не винаги можем всичко сами. Близките ни са тези, които ни подкрепят в този
труден и дълъг път. Хубаво е да знаем ценността им и да ги обичаме.

Вестник БЕЗ Име

Всеки един от нас иска да бъде успешен в нещо
през живота си. Имайки предвид, че всеки човек
има различни желания и интереси, би следвало
всеки да се бори за тях по различен начин.
Избирайки какво да правим, ние очертаваме
своя път към живота и посоката, по която ще
тръгнем. През това „пътуване” съдбата непременно
ни подготвя изпитания, за да заслужим победата и
да бъдем горди със себе си.
Найчесто в трудни моменти осъзнаваме дали
това, за което се борим си заслужава, дали усилията
си струват. Всъщност, ние осъзнаваме колко сме
силни тогава, когато сме претърпели повече загуби,
но сме продължили, защото трудните времена
изграждат силни хора.
За да успеем в живота, ние трябва да бъдем
смели, да поемаме рискове, да правим трудни
избори, но и да търпим последствията от тях. ...За
да успеем в живота, ние трябва да правим това,
което обичаме, това, за което мислим и да следваме своето призвание.
Нима бихме били щастливи, ако преследваме нещо, което не обичаме, което не ни
доставя радост, което „не си струва”?!
Можем да кажем, че сме успели тогава, когато си спомним за дългото „пътешествие”
през живота и сме горди, че сме го направили, че сме зачели призванието си, последвали
сме мечтите си.
Дуйгу Айри, СУ „Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Завет

МЕЧТИТЕ НА МОМИЧЕТАТА и МОМЧЕТАТА
ОТ МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Младите стоят повече пред
компютрите отколкото да излизат и да се
радват на слънцето, а камо ли – мечти! Затова
затварям очи в момента и си мисля: „Един
свят – младите ползват грамотно плодовете
на прогреса! Както всеки човек и аз имам право да
мечтая. Една от мечтите ми е да стана полицай. Засега
всичко върви по план. Все пак не искам да стоя на
едно място!“

Твоята мечта
за бъдещето?
Да уча
във Варна. След
завръщането си искам да се
върна в Самуил, защото тук има
спокойствие и не бих променила
нищо.

За какво
мечтаете?

Какво мечтаете
да се промени в
Самуил?

Искам
да уча медицина в
Софийски университет
и да помагам на болни
деца.

Всеки в света си има
своя мечта, включително и аз. Аз имам не една, а
много мечти. Найголямата ми мечта е да пътувам по света. Да
посетя Бразилия, Уругвай, Перу... Да посетя цяла Южна Америка.
Обичам да пътувам. По този начин релаксирам, освобождавам се
от негативните мисли, които ме заобикалят. След като обиколя
Южна Америка, мисля пак да се върна в България. Където и да
отида, тази страна, която е моя родина е безкрайно красива и
скъпа за мен. След като се върна в България, искам да завърша
Полицейската академия. От дете мечтая да стана полицай и да
помагам на хората. Да съдействам за реда и законността. Знам,
че това не е лесно, но аз вярвам, че ще мога да го постигна. За
да започне човек да осъществява мечтите си, трябва първо да
повярва в себе си. Аз вярвам в себе си!

Какви мечти
имам за бъдещето?

Какви мечти
имам за бъдещето си?

Да завърша
икономическия университет.
Искам да живея, да работя и да
се реализирам във Варна.

Какви
мечти имам за
бъдещето си?
Да
стана лекар. Да се реализирам
в професията си. Може да се
върна в Самуил като натрупам
опит и да продължа да
практикувам там.

Ерай Бехчет,
СУ „Св. св. Кирил и
Методий“, с. Самуил

Да
има места за спорт и забавления, места за
отдих и велопътеки. Да се организират екскурзии
до забележителности. Да се развиват театрални
дейности и клубове по интереси.

За
какво мечтаете?
репортер: Джансу Шабан,
СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Самуил
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За да успеем в живота...

Белма Салиева, СУ “Св.Св. Кирил и Методий”, с. Самуил

Имате ли
мечти и за какво мечтаете?

Брой 9 (год. XVIII)
април - септември 2017 г.

За какво
мечтаете?
Да завърша психология в Пловдив.
Когато натрупам опит да си отворя
кабинет и да работя там. Предпочитам да
живея в Пловдив. Мисля, че там ще мога
да се реализирам найдобре.

Бъдещето
е нещо, за което всеки човек мисли.То е това,
което предстои да ни се случи и затова ние живо
се интересуваме от него. Аз, а и всички ние, си
представяме бъдещето такова, каквото искаме
да бъде, нашият идеал за света, нашият идеал за
хората. В бъдеще много неща могат да се случат,
а може и да не се случат. Всичко е прекалено
относително за да мислиш по въпроса. Но защо да
мислиш, можем да си представяме . Какво мечтая
да се промени в Самуил? Самуил е страхотно село
и не бих искал в него да се променя нещо. Може
би единствено училището да се напълни
с повече деца.

Какво искам да се промени в Саму
ил? Мечтая да се промени климата
. Самуил е найвисоката точка в
Лудогорското плато и затова е вина
ги постудено. Но дори и така Саму
ил е едно страхотно, едно уникал
но място за живеене. Мечтая да се
развива все повече и повече и един
ден да си имаме кино, театър, меди
цински център и поголяма спортна
площадка.
Тугай Джелил, СУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Самуил

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за
младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта

Експертите по проект
„Младежкиинформационно консултантски
център в гр. Разград” може да намерите:
ГРАД РАЗГРАД
Ж.К. „ОСВОБОЖДЕНИЕ 34”, ОФИС 1
office@yf2001.org

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

http://www.yf2001.org

Министерство на младежта и спорта

Вх. No4100134/10.11.2016 г.; НФМ106–n1Зона 1/2016, съгласно сключен
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Министерство
на младежта и спорта No 250040/16.12.2016 г.
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