
Към родината 

Не съм те никога избирал на земята. 

Родих се просто в теб на юнски ден във зноя. 

Аз те обичам не защото си богата, 

а само за това, че си родина моя. 

 

И българин съм не заради твойта слава 

и твойте подвизи и твойта бранна сила, 

а зарад туй, че съм безсилен да забравя 

за ослепените бойци на Самуила. 

 

Да търси, който ще, във теб сполука бърза 

и почести и власт със страст една и съща, 

страданието мен по-силно с теб ме свързва 

и нашата любов в една съдба превръща.  

   Атанас Далчев.  

Ч Е С Т И Т  Н А Ц И О Н А Л Е Н  

 П Р А З Н И К !  

Днес,  когато честваме Освобождението на България, преотк-

риваме нашите ценности като народ, зареждаме се с национали-

зъм и патриотизъм. Този ден е символ на достойнството ни ка-

то българи.  Толкова по -голяма е отговорността ни като учите-

ли и възпитатели да предадем тези символи на учениците си, с  

разум и сърце да обичат Отечеството си,  да го тачат и пазят.  

Окрилени от тази светла дата, нека почувстваме радостта 

от свободата, нека бъдем пример за смислен и достоен живот!  

ГОРДЕЙТЕ СЕ, ЧЕ СТЕ  

БЪЛГАРИ! 

 

 
Николина Куличева  

Какво ще открие-

те тук: 

 Химикът на ПМГ 

 Хелоуин и колед-

но парти. 

 Интервю с Мла-

дия кмет на Ста-

ра Загора - Тихо-

мир Димитров 

 Медалистите от 

математическите 

състезания 

 Клубовете на 

Проект Успех 

 Коледната сед-

мица в ПМГ 

 



Кажи ни кога и къде се 
проведе състезание-
то?  
- Състезанието се про-
веде в град Плевен от 
01.11. до 03.11. като 
теоретичният кръг бе-
ше на 02.11, а експери-
менталният на 03.11. 
Как разбра за състеза-
нието? 
-  Госпожа Дешка Дян-
кова ме попита дали 
искам да се явя на със-
тезание по природни 

науки и аз казах „да”, 

общо взето така разб-
рах. 
 Как се почувства, ко-
гато спечели медала? 
- Радостната новина 
дойде, докато бяхме 
във влака и, да си приз-
ная, бях много щастлив 
и в същото време изк-
лючително доволен, че 
усилията, които поло-
жихме аз и моят отбор, 
не бяха напразни. 
Смяташ ли, че можех-
те да спечелите зла-
тен медал? Ти дово-
лен ли си от предста-

  Химикът на 

Математическата гимназия 
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Алтай Юзеир, 

ученик от 10
a
  

клас, ни раз-

каза за въл-

нуващото 

преживяване, 

което се про-

веде през ме-

сец ноември, а 

именно,  спе-

челването на 

сребърен  ме-

дал  на олим-

пиадата по хи-

мия. 

вянето си ? 
- Да, мисля че можехме 
да спечелим златен 
медал, но конкурентни-
те отбори бяха доста 
добри, а имаше един 
отбор, който беше със-
тавен от петима десе-
токласници и един де-
ветокласник,  докато в 
моя отбор имаше хора 
от 7

ми
, 8

ми
, 9

ти
 и 10

ти
 

клас. 
Как се запали страст-
та ти към природните 
науки?  
- Ами явявал съм се на 
олимпиади по химия и 
физика още в 7

ми
 клас, 

но в 9
ти

  интересът ми 
към химията стана изк-
лючително голям и ре-
ших да се занимавам 
сериозно с това. Като 
цяло природните науки 
винаги са ме вълнува-
ли . 
 Колко участници има-
ше и как бяхте разпре-
делени ? 
- Участниците бяха об-
що 60, разпределени в 
10 отбора. 

 Какви занимания 
имаш извън учили-
ще? 
- Имам една голяма 
слабост – шахматът. 
С какво мислиш да се 
занимаваш в бъдеще? 
- В бъдеще мисля да се 
занимавам с компютър-
ни технологии и програ-
миране или нещо, свър-
зано с природните нау-
ки. 
Какво ще пожелаеш 
на нашите читатели? 
- Пожелавам на всички 

най-вече здраве, щас-

тие и успехи. 

Радост  Милчева 
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Мартин Германов за успехите му 

неговите успехи и поощря-
ват таланта му. 

Освен родителите 
на Мартин на срещата при-
съства и Евтим Кънчев, 
председател на секция 
Иван Салабашев на Съю-
за на математиците в Бъл-
гария. Г-н Кънчев е един 
от учителите, които подгот-
вят Мартин е се гордеят с 
успехите на талантливия 
си ученик. Майката и ба-
щата на Мартин също из-
разиха своята ангажира-
ност към дарбата на дете-
то си и благодариха за 
подкрепата, която им оказ-
ват членовете на Граждан-
ски клуб ЛИПА. 

По време на редов-
ната седмична среща на 
членовете на клуба бяха 
обобщени събитията от 
предходните дни, сред ко-
ито бяха партньорствата 
при провеждането на бла-
готворителната вечер под 

надслов „Коледната трапе-

за на обединена Европа” и 
наградите за благотворст-

во „Добрият самарянин”. 

Беше дадена информация 
и за друг важен проект на 
Граждански клуб ЛИПА - 
опазването на 7-вековното 
дърво Стария чинар и со-
циализацията на простран-
ството около него. 

 

Граждански клуб 
ЛИПА награди Мартин 
Германов за успехите му 
в математиката. 

За трета поредна 
година Граждански клуб 
ЛИПА връчи своята го-
дишна награда на дарови-
то дете. Тази година тя 
беше заслужена от талан-
тливия ученик от шести 
клас Мартин Германов за 
постигнатите от него ви-
соки резултати в областта 
на математиката. Мартин 
учи в Природоматемати-
ческа гимназия Гео Милев 
в Стара Загора и многок-
ратно е доказал своите 
знания и съобразителност 
в областта на математи-
ката. 

Само през 2013 го-
дина Мартин Германов 
има 11 отличия от различ-
ни конкурси и състезания 
по математика и в повече-
то е бил на първо място. 

„Нашата цел е да 

мотивираме талантливите 
ученици, за да постигат 
още много успехи и да са 
полезни в бъдеще и на 
българската икономика” - 
каза при връчването на 
наградата председателят 
на Граждански клуб ЛИПА 
Олег Стоилов. 

Като ученик от 5-и 
клас Мартин Германов 

печели трето място в на-
ционалния кръг от състе-
занието Европейско кенгу-
ру. Преди това е първенец 
на областния кръг в Стара 
Загора на същото състеза-
ние. През тази година мал-
кият математик има също 
и първо място от Зимните 
математически състезания 
в града. Победител е в 
областния кръг на матема-
тическото състезание 

„Бухалче” в Стара Загора, 

а също и в състезанието 

„Великденски елипсоид”. 

Мартин Германов има 
участия през годината и в 
няколко национални състе-
зания, организирани от 
списание Математика и 
други, чиито финални кръ-
гове се провеждат в Плов-
див. Представянето му в 
тях също е отлично, като 
резултатите на момчето са 
сред трите най-добри. Ве-
че като шестокласник Мар-
тин стана и първенец 
(отборно) на областен кръг 
от математическото състе-

зание „Д-р Светлозар Дой-

чев”. 
При връчването на 

грамотата на клуб ЛИПА, 
придружена с парична наг-
рада, Олег Стоилов благо-
дари на родителите на 
младия математик, които 
имат голяма заслуга за 



     Поздравления за пос-
тигнатия успех. Кое те 
накара да участваш в из-
бора за кмет  на Млада 
Загора?   
 - Причината, поради която 
взех участие, беше да реа-
лизирам идеите, които 
имам, да осъществя кон-
такт с правителствени и 
неправителствени органи-
зации, да придобия опит в 
организацията на събития.  
Какво искаш да проме-
ниш, да направиш или да 
подобриш по време на 
мандата си? 
- Искам поне по  2

ма

-3
ма

 ученици от вся-
ко училище да се 
присъединят към 
МОС /младежки 
общински съвет/. 
Така всеки ще може 
да изяви интереси-
те и желанията си. 
Като сме повече 
хора, ще се подоб-
ри работата и съби-
тията, в които има-
ме участие, ще бъ-
дат по-успешни.  
С какви дейности 
е свързан постът 
ти?   
- Присъствам на заседа-
ния, участвам в изготвяне-
то на дневен ред за общи 
събрания, подреждам при-
оритетите на МОС, давам 
предложения за кампании, 
както и идеи за подобре-
ние на  вече съществува-
щи. Също така представля-
вам връзката между МОС и 
правителствени / неправи-
телствени организации. 
След кампании давам по-
подробна информация на 
медиите относно събития-
та. В случай, че ме няма, 
ролята ми бива поемана от 
председателя или замест-
ника ми.   
По какъв начин се прове-

де избирането на „Млад 
кмет“? 
- Избирането на „Млад 
кмет“ се проведе се в 3 
кръга. В първия кръг канди-
датите трябваше да се 
представят, да разкажат 
повече за интересите си, 
хобитата си. Вторият кръг 
беше представяне на плат-
форма от идеи и проекти, 
които имаме желанието да 
реализираме  идната годи-
на при евентуално избира-
не. Третият кръг беше за-
даване на въпроси между 

кандидатите и въпроси от 
журито към кандидатите. 
Това е кръгът, в който бях 
най-уверен. Според мен, 
най-много се отличих там.   
Какви идеи представи 
пред журито? 
- Идеите, с които се предс-
тавих, са три. Първата ми 
идея е да се залеси изгоря-
лата част на Аязмото от 
доброволци. По този начин 
ще се промотира добро-
волчеството сред младите 
хора, а и това ще възпита 
техните ценности. Втората 
ми идея е да се създаде 
масова кампания за кръво-
даряване. Малко хора да-
ряват кръв, а това е един 
жест, чрез който може да 

се спаси човешки живот, 
което е безценно. Мисля, 
че е добре тази идея да се 
реализира на 6 юни – све-
товен ден на кръводарява-
нето, за да бъде по-лесно 
популяризирана.  Третата 
ми идея е да се организи-
ра благотворителен тур-
нир  по белот, като всеки 
от отборите плаща такса 
участие и така събраните 
средства ще отидат за 
благотворителна кауза. 
Самото събитие ще бъде 
изпълнено с много положи-

телни емоции, ще 
бъде забавно.  
Труден ли беше 
пътя към целта? 
Какво мислиш за 
конкуренцията 
си? 
- Миналата година 
също бях канди-
дат, но не бях изб-
ран. Това не ме 
отказа да продъл-
жа. Относно конку-
ренцията,  другите 
участници също 
имаха добри идеи. 
Получи ли някак-
ви насоки и пре-

поръки от господин Жив-
ко Тодоров относно дей-
ността ти? 
- На 5 октомври, когато бях 
официално обявен за 
Млад кмет, г-н Тодоров ми 
пожела успех с начинания-
та, успешен мандат, благо-
получие, да се обърна с 
гордост към изминалата 
година, да не съжалявам 
за нищо.  
Как се промени животът 
ти и ежедневието ти след 
избора? 
- Сегашните ми задълже-
ния се засичат с други, 
така че се налага да изби-
рам между две събития, 
следователно ангажира-
ността ми е същата, но 

Бъдещето на Млада Загора 
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се изявяваш в свобод-
ното си време? 
- Занимавам се с лека 
атлетика, в СКЛА 
„Берое“. Занимавам се с 
музика. От 10 години 
съм част от ансамбъл 
„Загорче“, преди бях тан-
цьор, но от 5 години съм 
в оркестъра. Преди 3 
години с приятели съз-
дадохме рок група. Сви-
ря на акустична и елект-

рическа китара. Доброво-
лец съм в клуб „Зараза“, 
участвам в клуба по де-
бати, което е едно от лю-
бимите ми занимания. 
Занимавам се и с мате-
матическа лингвистика. 
Какви планове имаш за 
бъдещето си? 
- Планирам да следвам 

право в Англия. Надявам 
се това да стане в Univer-
sity of Cambridge. Искам 
да посветя професионал-
ната си кариера на това 
да бъда юрист.  
Би ли искал да споде-
лиш нещо с читателите 
на вестника? 
- Пожелавам на всички 
времето им в ПМГ да бъ-
де незабравимо. Дано 
отново училището да има 
млади кметове и да про-
дължаваме  да се доказ-
ваме в различни области.  
 
 

Виктория  Добрева 

Зелената класна стая 
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природата. Проектът има 

за цел да повиши еколо-

гичната култура на младо-

то поколение. Това е до-

бър  начин за възпитание 

на отговорности  и анга-

жираност към значими 

Природоматемати-

ческа гимназия „Гео Ми-

лев” може да се похвали 

със съвсем нова зелена 

класна стая, която несъм-

нено допълва облика на 

сградата и за момент ни 

откъсва от белите стени 

на класните стаи. Учители 

и ученици работиха в екип 

и рамо до рамо направиха 

прекрасната идея въз-

можна. Тази зелена при-

казка осъществява пряка 

връзка с учебното съдър-

жание в разделите приро-

да, човек и природа, еко-

логия и опазване на окол-

ната среда, природни ре-

сурси и биоразнообразие 

с естествената природна 

среда.  Тя предлага въз-

можности за провеждане 

на учебни занятия  при  

непосредствен контакт с 

проблеми, свързани с 

опазването на околната 

среда. 

Рая Кирилова 

дейностите, свързани с 
нея, са по-различни. Жи-
вотът ми стана по-
интригуващ, защото се 
запознах с много хора. 
Ангажиран съм с неща, с 
които не съм се занима-
вал преди, което прави 
по-интересно самото ми 
участие. 
Би ли искал да се зани-
маваш с политика в бъ-
деще? 
Бих искал да помагам на 
България по какъвто на-
чин мога, но със сигурност 
не бих искал да бъде чрез 
политика. Бих искал да 
отбележа, че МОС няма 
политическа принадлеж-
ност, както и всичките му 
участници.  
В какви други области 



 Първите трима по брой точки, класирани за областен 
кръг по следните олимпиади: 

Биология 
Доника Живкова Славчева 10 клас  
Ива Валентинова Богатинова 10 клас  
Христина Маринова Маринова  10 клас  

Философия 
Антония Георгиева Христова 10 клас  
Доника Живкова Славчева 10 клас  
Любомир Емилов Костов 10 клас  

Математическа лингвистика 
Стефан Петров Петров 12 клас 
Станимир Николаев Семерджиев 12 клас 
Кристина Недялкова Дякова 12 клас 

Информатика 
Петър Стоянов Тонев 12 клас 
Стефан Петров Петров 12 клас 
Любомир Емилов Костов 10 клас 

Математика 
Нестор Тенев Бакърджиев 7 клас 
Тома Петров Колев 7 клас 
Александър Димитров Димитров 7 клас 
Калина Ивова Митева 7 клас 
Петър Велчев Тодоров 7 клас 
Яна Радостинова Желева 7 клас 

Английски език 
Даниел Ганчев Михайлов 10 клас 
Мартин Митков Недялков 11 клас 
Александър Атанасов Колев 10 клас 

Астрономия 
Йоана Георгиева Николова 7 клас 

Физика 
Александър Димитров Димитров 7 клас 
Динко Красимиров Колев 7 клас 
Георги Петков Петков 9 клас 

Химия 
Геновева Миткова Краева 10 клас 
Александър Атанасов Колев 10 клас 
Алтай Ердинч Юзеир 10 клас 
Габриела Иванова Георгиева 10 клас 
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 Едно от най-вълнуващите събития 

от ученическия живот са състезанията и 

олимпиадите, в които участват учениците 

С трепет влизат в залата, за да покажат на 

какво са способни и да направят 

поредното си завоевание. Това е вълнение 

за всички нас и ние с гордост съобщаваме 

за техните постижения.  



На 23. 11. 2013 година в гр. Ямбол се проведе традиционното математическо състе-
зание „Турнир на четирите града“ с над 200 участници от Ямбол, Пловдив, Сливен, Стара 
Загора, Казанлък, Бургас и др. Състезателите от ПМГ „Гео Милев“ се представиха достой-
но в съответните възрастови групи.  

І място: Теодор Николаев Николов от 5 клас - 39 точки.  
ІІ място: Петър Стоянов Тонев от 12 клас - 28 точки.  
ІІІ място: Мартин Русланов Германов от 6 клас – 28 точки.  

На 23.11.2013 год. в гр. Шумен се проведе Национален турнир по информатика 
„Джон Атанасов“, на който взеха участие наши ученици. Стефан Петров Петров, ученик от 
XII клас, има достойното пето постижение за страната.  
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Повод за гордост 

Златен медал - Мартин Русланов Германов VI клас 
Бронзов медал - Калоян Юлиянов Цветков V клас 
Бронзов медал - Лорийн Харутюн Тевекелян  VI клас 



Проект УСПЕХ  
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През учебната 
2013/2014 година в Приро-
доматематическа гимназия 
„Гео Милев”  продължава 
работата по проект 
„УСПЕХ“, част от програ-
мата „Да направим учили-
щето привлекателно за 
младите хора“. Този про-
ект се осъществява с подк-
репата на оперативна 
програма „Развитие на чо-
вешките ресурси“ и е съ-
финансиран от Европейс-
кия социален фонд на Ев-
ропейския съюз.  

Проектът предоставя 
финансиране на извънкласни 
дейности с цел създаване на 
условия за осмисляне на сво-
бодното време на учениците 
в държавни и общински учи-
лища.  

В училището се про-
веждат 18 извънкласни и из-
вънучилищни дейности.  

Има създадени клубове 
по: 

 Хуманитарни науки 

 Природоматематичес-
ки науки 

Граждански компе-
тентности  

Здравословен начин 
на живот  

Здравно образование  

Комуникативни уме-
ния на роден език  

Комуникативни уме-
ния на чужд език  

Дигитални компетент-
ности  

Културни компетент-
ности  

  Клуб  „Да завладея публиката”  

Клуб „Опознавам България и света“ 

Клуб „Палитра”   



Проект УСПЕХ 
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Клуб „Мога да споря”  

 Клуб „Приложна математика” 

 Волейбол – девойки 

 Волейбол – юноши  



Как реши да участваш в 
конкурса?  
- Реших да поразсмея хо-
рата малко, да не е само 
някакъв моден конкурс. 
Беше облечен като моми-
че. Как се чувстваше в 
този образ?  Хареса ли 
ти?  
- Ами не ми беше за пръв 
път да се преобличам и 
лигавя по този начин. Като 
цяло ми харесва да забав-
лявам хората с това. 
Какво мислиш за конку-
ренцията?   
- Нямаха шанс срещу моя 
сексапил. (смее се) 
Мислиш ли да участваш и 
следващата година?  
-  Ами може и да участвам, 
ще си взема компания този 

път. 
Кой ти помогна за визия-
та ти ? 
- Не помня . Две момичета 
ми помогнаха за облеклото 
и грима, а обувките взех от 
майка ми. 
Доволен ли си от предс-
тавянето си? 
- Е, разбира се, голяма 
сладурана бях. 
В какви други области 
освен конкурси за красо-
та се изявяваш? 
-  Занимавам се с фрийрън 
и брейк. В момента почи-
вам малко поради лоша 
контузия. 
Откога се занимаваш с 
фрийрън и как се запа-
ли ?   
- Почти година стана. А 

иначе, как се запалих, ами 
като цяло ми се стори ин-
тересно, а и красиво в съ-
щото време, и реших да 
пробвам и ми хареса. Изп-
равяш се пред страховете 
си и си тестваш лимита 
като цяло. 
Какво ще пожелаеш на 
нашите читатели? 
-    Пожелавам им много 

здраве и  щастие.  

 

Радост Милчева 

„Мис Мистър ПМГ” 
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Любомир Костов е ученик от 10
а
 клас. На 28 март той се яви на конкурса Мис 

Пролет и спечели приза Мис Мистър. 



 Навън беше 
прекрасна утрин - слън-
цето тъкмо изгряваше 
и започваше да пръска 
топлите си лъчи по зе-
мята. На небосвода 
нямаше нито едно об-
лаче. 
  Жан Карамазов - един 
от многото тийнейджъ-
ри - тъкмо отиваше на 
училище. Днес бе спе-
циален ден - Свети Ва-
лентин. Затова той се 
отби до цветарския ма-
газин, в който продава-
ха и плюшени сърца, 
но беше затворен. Ка-
рамазов зави наляво, 
после - надясно и след 
това отново зави наля-
во. Малко преди учили-
щето той срещна ня-
колко познати и се 
включи в тяхната група 
- всички дружно се отп-
равиха към входа. 
  Към четвъртия час 
Жан си взе раницата и 
изчезна - отиде да из-
бира подарък на своята 
дама на сърцето - Ра-
дослава. Той я обича-
ше, но тя не проявява-
ше нито любовен тре-
пет, нито дори симпа-
тия. Затова той реши 
да я зарадва. 
  Обиколи доста мага-
зини, но в никой няма-
ше това, което търси. 
Надеждата му бавно-
бавно угасваше. Но 
успя да открие целта 
на неговото търсене - 
плюшено сърце. 
  Жан го купи  и го скри 
в раницата си, след 
което, доволен, тръгна 
обратно към училище. 
Той знаеше откъде ми-
нава Радослава, за да 
хване рейса за вкъщи. 
  Тъкмо когато Жан 
стигна мястото, на кое-
то щеше да я чака, и тя 
се показа. Когато тя 
дойде до него, те заед-
но тръгнаха. 

  По средата на пътя 
Карамазов спря. 
   - Ради, ще си затво-
риш ли очите? - тихо, 
но твърдо рече той.  
   - Какво има? - тя го 
погледна. 
   - Ще разбереш, ако 
си затвориш очите. 
Време е да играя роля-
та на Дядо Коледа, ма-
кар и закъснял - усмих-
на се Жан. 
   - Добре - отегчено 
продума Радослава и 
затвори своите прелес-
тни сини очи. Тогава 
Карамазов извади плю-
шеното сърце и закоп-
ча отново раницата си. 
   - Отвори очи - тя се 
изненада, когато видя, 
че Жан й подава едно 
пухкаво сърце. 
   - За мен? 
   - Да. Обичам те, Ра-
ди. Ти си единствена за 
мен - въздухът, който 
дишам, сърцето, което 
тупти само за теб... Де-
нят е цветен, когато си 
до мен, но става сив 
без теб... 
  Тя го прегърна. 
   - Благодаря ти... Не 
мислех, че е толкова 
сериозно... 
  Заедно дочакаха рей-
са. И се разделиха с 
целувка. 
  Жан се запъти към 
вкъщи, сияещ от ра-
дост. Точно сега имаше 
само едно нещо, което 
можеше да го сломи - 
неговите родители 
  Карамазов влезе в 
апартамента си. Роди-
телите му го посрещна-
ха: 
   - Изпитаха ли те по 
нещо? - заапочна баща 
му. 
   - Не. 
   - А кога ще си опра-
виш успеха? 
   - Та той е пет цяло и 
шестдесет и две ! 
   - Това не е достатъч-

но. Трябва да е пълно 
шест. 
   - Ами тогава си го 
изкарайте вие! 
   - Няма да отговаряш! 
Наказан си да не изли-
заш за три месеца! - 
намеси се и неговата 
мащеха. 
   - Е, добре тогава... - 
той блъсна вратата на 
неговата стая и я зат-
вори с трясък. Легна на 
леглото и се замисли. 
Колко очарователно 
изглеждаше Радослава 
днес... 
  На другия ден Жан 
звънна на Радослава, 
но никой не отговори. 
Но баща му го видя, че 
ползва телефона без 
разрешение, и го приб-
ра. Това вече беше 
нелепо. 
  Две седмици той не 
беше виждал Радосла-
ва. Носеха се слухове, 
че се е самоубила. То-
ва влошаваше още по-
вече неговото психи-
ческо състояние. Глав-
но родителите му го 
дестабилизираха. 
  След последния час в 
края на учебната сед-
мица Жан се прибра и 
се затвори в стаята си 
и отвори прозореца. 
Изправи се на перваза 
и каза тихо: 
   - Ако си мъртва, Ра-
ди, идвам при теб. А 
ако си жива, на което 
силно се надявам, ще 
те защитавам до края 
на живота ти... - и се 
наведе напред. Той 
беше влюбен в Радос-
лава до безумие, беше 
обсебен от нея. И пад-
на на цимента. 
   Радослава беше бол-
на от пневмония - теж-
ка кашлица дереше 
гърдите й, беше отпад-
нала и по цял ден ле-
жеше, защото дори и 
най-малкото усилие 

Ангелът  пазител 

събуждаше тежката 
кашлица. Една вечер, 
когато вече беше почти 
оздравяла, с други ду-
ми караше болестта на 
крак, я чу от централ-
ната емисия новини:  
„... Седемнадесетгоди-
шен младеж се самоу-
би. Причините не са 
изяснени. Полицията 
разследва случая. Про-
изшествието е станало 
на улица... ". По сним-
ката отстрани и по за-
писите от камерата тя 
позна блока на Карама-
зов. Не, това не може-
ше да бъде вярно. 
Твърдо не! 
Следващия понедел-
ник тя отиде на учили-
ще. Всички нейни съу-
ченици и съученички я 
гледаха накриво - те 
смятаха, че тя е винов-
на за смъртта на Жан. 
  Две седмици я тормо-
зеха - момчетата я на-
ричаха с груби думи, а 
момичетата я удряха. 
Докато не се случи не-
що удивително. 
 Караха час по българс-
ки език. Учителят влезе 
и се огледа. След това 
каза: 
   - Отсъстват трима. 
Нали сте двадесет и 
шест? - това събуди 
неприятния спомен за 
Жан. 
   - Двадесет и пет сме, 
заради някои хора... - 
чу се глас из стаята и 
всички злобно поглед-
наха Радослава. Тя 
наведе очи. 
   - Защо? - попита учи-
телят, но преди да по-
лучи отговор, в стаята 
се появи бяла искряща 
сфера. Тя висеше във 
въздуха. От нея се чу 
глас: 
   - Никой да не закача 
Радослава, иначе ще 
взема сърцето му! - и 
кълбото избухна.  
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 Пострадаха само 
прозорците, които се счу-
пиха с гръм и трясък.  
  Няколко момчета не взеха 
насериозно предупрежде-
нието и продължиха с оби-
дите. На  другия ден ги на-
мериха с дупка в гърдите и 
сърцата им, все още туптя-
щи, бяха оставени до тях. 
Полицията се учуди, че 
човек е способен на такива 
зверства, но не знаеше, че 
това не е дело на човек. 
  Повече никой дори не по-
мисли да закача Радосла-
ва. Тя вече си имаше ан-
гел-пазител. 
  Една вечер тя се приби-
раше към вкъщи. Часът бе 
близо до полунощ. Улични-
те лампи осветяваха равни 
интервали от пътя. Тя видя 
едни момчета и ги подми-
на. Малко след това същи-
те момчета се озоваха 
пред нея и преградиха пъ-
тя й. 
   - Маце, колко ти е тари-
фата? - злобно се засмя 
един от тях. 
   - За нас ще го направи 
без пари. - допълни другия. 
   - Иначе може да не се 
прибере вкъщи. - изръмжа 
третия зад нея. Тя хукна 
наляво, но момчетата я 

настигнаха бързо. Едното 
даже я хвана за косата, но 
я пусна. Радослава невол-
но спря и се обърна. Една 
сянка, сияеща в бяло, бе-
ше съборила най-бързия 
младеж и той лежеше на 
земята. Духът бръкна в 
гърдите му и извади нещо, 
което постоянно се свива-
ше и разпускаше - сърцето 
му. Другите двама, незабе-
лязали сянката, бяха хва-
нали момичето. Но духът 
тръгна към тях. Те се смра-
зиха от страх и Радослава 
лесно се отскубна. Тя също 
беше изплашена и седна 
на тротоара. Сянката уда-
ри едно от момчетата и то 
падна. Другото се опита да 
удари белият дух, но ръка-
та му мина през него като 
през въздух. А той бръкна с 
едната ръка в гърдите на 
тийнейджъра, лежащ на 
земята и извади сърцето 
му. След това използва 
другата си ръка, за да взе-
ме и третото сърце от зам-
ръзналото от страх момче. 
То падна мъртво. Сега бе-
ше ред на Радослава. 
   - Моля те, не ме убивай! - 
едва продума тя. 
   - Защо да убивам онази, 
която защитавам? - и ся-

каш той се усмихна. 
  В ума й веднага изскочи 
едно име. 
   - Жан това... това ти ли 
си ? 
   - Да. 
   - Защо ги уби? 
   - Убих злото в неговото 
гнездо. 
   - Какви ги дрънкаш?! 
   - Те щяха да убиват, из-
насилват и какво ли още 
не... 
   - А ти откъде знаеш? 
   - Бях в Бъдещето. 
   - И какво видя? 
   - Не мога да ти кажа. 
  Десет години по-късно 
Радослава се ожени за 
един приятел на Жан. А 
Карамазов ги защитава до 
края на живота им. След 
това тримата дружно се 
отправиха към Рая.  
 
 

Жулиен Кючуков 

Ангелът пазител (продължение) 
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 На 27. 06. 
2013 г., точно преди 
началото на лятната 
ваканция, ученици от 
ПМГ „Гео Милев“ пред-
ставиха на сцена пие-
сата „Агата Рекс“. Как 
стана така, че предста-
вители на природома-
тематическа гимназия 
решават да организи-
рат сами подобно пред-
ставление? Откъде 
изобщо дойде „Агата 
Рекс“? Защо избраха 
точно нея? 
 Идеята да орга-
низираме пиеса се поя-
ви съвсем случайно. 
Ученическият съвет на 
гимназията точно бе 
приключил с поредното 
си събитие- „Мис Про-
лет“, когато се замис-
лихме каква ще е след-
ващата ни инициатива. 
След едно подхвърле-
но „ами да направим 
една пиеса“, всичко 
започна да се случва 
едва ли не на шега- 
пишеха ми приятели от 
различни класове, за 
да ги включа в нея, раз-
питваха ме кога има 
репетиции ... а пиеса 
още нямаше! 
 В крайна смет-
ка, започнахме да тър-
сим подходящата - ис-
кахме да намерим не-
що свежо, весело, за 
да репетираме с удо-
волствие и да зарадва-
ме зрителите си. Има-
ше предложения сами 
да напишем сценария, 
но време нямаше... та-
ка попаднахме в канад-
ски сайт за училищни 
пиеси. Зачетохме се в 
„Агата Рекс“ и звучеше 
като перфектната коме-
дия за нас! Училище, в 
което директор терори-
зира всички? Ученици, 
които бродят по кори-
дорите, за да търсят 
провинили се свои 

връстници? Деца, кои-
то са задължени да 
ходят с униформи и 
нямат правото да си 
слагат бижута, шапки? 
Революция в училище? 
Какво по-идеално от 
това! 
 „Агата Рекс“ 
всъщност е адаптира-
на, съвременна версия 
на Антигона. Главната 
героиня, Агата, е два-
надесетокласничка, 
председателка на уче-
ническия съвет и много 
ценена от съучениците 
си. Двамата й братя- 
известна баскетболна 
звезда и всепризнат 
размирник, извършват 
„престъпление“ като си 
слагат обеци - ужасно 
провинение в строгата 
гимназия. Деспотични-
ят директор Креон оба-
че наказва единия с 
есе, а другия изгонва, 
въпреки че са извърши-
ли едно и също нещо. 
От този момент Агата 
започва борба за рав-
ноправие в училище 
под мотото „да съм 
различен не означава, 
че съм лош ученик.“. 
Хор от клюкарки, които 
следят и коментират 
всичко, което се случ-
ва, син, който се изпра-
вя срещу баща си, още 
една сестра, която оба-
че не иска да развали 
репутацията си заради 
двете „прасета“ - бра-
тята си и накрая - роля-
та на родителското 
настоятелство, всичко 
това ни накара да избе-
рем „Агата Рекс“ без да 
се колебаем особено. В 
рамките седмица-две 
бяхме готови с прево-
да, като променихме 
сценария доста -  адап-
тирахме го така, че 
действието да случва в 
ПМГ „Гео Милев“ - не-
що, което направи ця-

лото изживяване още 
по-забавно и лично за 
нас! Събрахме актьорс-
ки екип от 18 души- 
ученици от нашата гим-
назия между осми и 
единадесети клас ... и 
започнахме! 
 Често се шегу-
вахме помежду си, че 
сме първите ученици, 
които не желаят да си 
тръгнат от училище, 
въпреки заплахите, че 
ще ни заключат вътре. 
Оставахме на репети-
ции от понеделник до 
петък до момента,  в 
който ни гонеха, за да 
затварят гимназията. 
Това продължи месец и 
половина - искахме да 
сме идеално подготве-
ни. Сами си направих-
ме плакати, билети, 
събитие, свързахме се 
с местни медии, които 
да отразят пиесата, а с 
помощта на г-жа Дима 
Петкова събрахме и 
нужния ни  реквизит. 
Решихме, че парите ще 
останат в училището и 
ще се използват за 
благотворителност и ...  
без да усетим, дойде 
27 юни и беше време 
да излезем на сцената 
на Младежки дом. 
 Беше уникално, 
макар и плашещо изжи-
вяване за всички! Отк-
ровено мога да кажа, 
че публиката много ни 
хареса и отвсякъде се 
чуваше: „Изиграйте 
пиесата пак, заслужа-
вате да ви видят още 
много хора! Браво!“ 
Дали ще успеем отново 
да изнесем „Агата 
Рекс“ все още не е яс-
но. Важното е, че се 
забавлявахме изключи-
телно много, справих-
ме се напълно сами, 
успяхме да се органи-
зираме, макар че не 
всички се познавах-

Агата Рекс - ела и прочети за тази история! 

ме ... и станахме стра-
хотен екип! За много от 
нас пиесата беше съ-
битието на годината, а 
и досега цитираме реп-
ликите си редовно. На-
дявам се в училище да 
се организират повече 
подобни представле-
ния, защото са нещо 
свежо, забавно, инте-
ресно и са прекрасна 
възможност на сцена 
да се изявят таланти с 
креативни идеи! 

 

 

Таня Клясова 
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На 31.10.2013 г.  уче-

ническият съвет на ПМГ 

„Гео Милев“ за пръв път ор-

ганизира парти за всички 

ученици по случай Хелоуин. 

Много креативност в избора 

на костюми - това се забе-

лязваше отвсякъде: вещици, 

вампири, мумии, зомбита и 

какво ли още не - всеки бе-

ше различен и интересен. 

Учениците имаха възмож-

ност да се включат в най-

разнообразни игри - увиваха 

се в тоалетна хартия, хва-

щаха с уста потопени във 

вода ябълки, като победите-

лите получаваха ... е, бонбо-

ни разбира се! Не един та-

лант на ПМГ намери място 

за изява на партито: готва-

чите бяха приготвили слад-

киши, художниците - прек-

расна украса, станахме сви-

детели и на музикални из-

пълнения. В края на праз-

ненството бяха обявени 

Крал и Кралица на Хелоуин 

- Мартин Недялков, който се 

бе превърнал във Франкен-

щайн и Александрина Дине-

ва, приела образа на доктор 

Куин Лечителката.   

Франкенщайн и Доктор Куин Лечителката на едно място ?! 
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Надяваме се подобни 

празненства да се превър-

нат в обичай в ПМГ „Гео Ми-

лев“ - независимо че Хелоу-

ин не е български празник, 

никой не може да отрече 

факта, че даде възможност 

на много ученици да се изя-

вят и забавляват заедно! 

 Таня Клясова 



Непосредствено пре-

ди Коледните празници 

ученическият съвет на ПМГ 

„Гео Милев“ обяви Коледна 

седмица в училище, като в 

рамките на пет дни органи-

зира няколко събития, с 

които да създаде празнич-

но настроение както у уче-

ниците, така и у учителите. 

От понеделник до сряда 

всеки млад готвач можеше 

да продава свои изделия - 

бисквити, торти, кексове - 

всяко изкушение бе добре 

прието и през междучасия-

та предлаганите ястия из-

чезваха мълниеносно! Все-

ки с талант в рисуването и 

в изработката на бижута 

също имаше възможност 

да покаже уменията си. 

Събитието на седмицата 

обаче безспорно бе 

„Звездна революция“, бла-

готворителният коледен 

концерт на ПМГ, който се 

проведе на 18.12.2013 г. На 

сцената на Кукления теа-

тър се изявиха певци, тан-

цьори, актьори и фокусни-

ци, които впечатлиха всич-

ки с уменията си и най-

вече - с таланта да разсми-

ват и забавляват публика-

та! И базарът, и концертът 

бяха с благотворителна 

цел, като събраните средс-

тва бяха дарени на дете в 

нужда. Четвъртък пък бе 

ден за коледарстване! 

Следвайки стария българс-

ки обичай, своите пожела-

ния към всеки клас отпра-

виха Коледарите на ПМГ - 

Стоян, Мартин, Серафим, 

Иван, Александър, Теодора, 

Деница, Ивайло и Теодор.  Те 

бяха посрещнати с усмивки и 

почерпки във всяка класна стая 

и безспорно създадоха много 

положително настроение у 

всички. А в петък, точно преди 

ваканцията, всеки си взе късмет 

лично от Дядо Коледа и  една 

от Снежанките му, като така 

приключихме с нашата Коледна 

седмица.  

Таня Клясова  

Коледна седмица в ПМГ „Гео Милев”  
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Учител по БЕЛ: Чета, гле-
дайки през прозореца. 
 
Учител по Биология: 
Какво отделят иглолистни-
те дървета? 
Отговор: Борчета!!! 
 
Учител по Математика: 
Ако съкратиш тази двойка 
с двойката в знаменателя и 
двете ти ги пиша в бележ-
ника. 
 
Ученик: 
Имам немска каракачанка. 
 
Учител по Химия: В чет-
въртък идвам, вадя го и 
въобще не ме интересува. 

Учител по Биология: На 
теб ти расте мустаци и 
брадаци. 
 
Учител по Немски: Какви 
времена има в Немския 
език? 
Отговор: 
Мъжко, женско, средно… 
 
Ученик: Госпожо, искам да 
се боря за по-висока оцен-
ка. 
Отговор от учителя: 
Абе момче, не си ми в ка-
тегорията!!! 
 
 

Учител по Математика: Да 

не мислиш, че на мен ми е 

хубаво да ти викам…

Просто чакам да свърши 

часът!!! 

Малка доза хумор 

Върху ПМГ Прес работиха:  
 
Клуб “Да завладея публиката” 

Христиан Георгиев 11б  - лого на вестника 
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