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Хайде, да си кажем 
сбогом, синьо лято и 
ентусиазирано да 
възкликнем:“Здравей, 
училище!“  

 

Есен 
 
Гонят се в златната есен 
лист подир лист от дървята, 
рони се песен след песен 
и на певец из душата. 
 
Ронят се дните ми бледни: 
всякой ден: „Сбогом“ на радост 
някаква ил на последни 
блянове, сенки от младост. 
 
В тиха скръб гледам към заник, 
гледам как слънце ще зайде… 
Скоро и ази, тук странник, 
негли ще чуя зов: „Хайде!“ 
Иван Вазов 
 

Хайде, да си кажем сбогом, синьо лято 
и ентусиазирано да 
възкликнем:“Здравей, училище!“. 
 Да, с отминаващото лято денят става 
по-кратък, а нощта по-дълга, но това не 
ни прави тъжни, тъй като наближава и 
първият учебен ден, един вълнуващ 
миг за всички, малки и големи 
ученици. Нашите осмокласници ще 
прекрачат прага на новото си 
училището за първи път и ще станат 
неотменна част от голямото ни 
сергеевско семейство, а ние, 
дванадесетокласниците, за последен 
път ще го направим и ще трябва да 
заживеем с мисълта, че след броени 
месеци ще напуснем родното гнездо… 

15-ти е и пак е септември! Ден празничен, 
благословен! Ден, поставящ ново начало, 
изпълнено с надежди и мечти, с 
добротворство и любов към науката. 
Носещ настроение, сияйни усмивки и 
трепети, защото е най-вълнуващият ден 
за българското училище. На този паметен 
за всички сергеевци ден 
Професионалната гимназия отново 
широко ще отвори врати, за да посрещне 
своите горди възпитаници, техните 
родители, гражданската общественост, 
учители и служители и ще ги дари с 
надеждата за ползотворно обучение, с 
вярата, че ще получат най-доброто 
образование, и с любовта на сеещите 
знание. 
 

 

Мерки 
против 

COVID-19  

 
Намира се на стр.5 

Устрем към бъдещето 
 

 Ще помисля добре и ще 

направя правилния избор. 

Амбициозна съм и правя 

всичко с желание. Много 

ще съм щастлива, ако 

успея да реализирам 

потенциала си в тази тъй 

желана от мен насока. 

Всички трябва да 

помислим върху нашето 

собствено реализиране, 

защото животът никак не 

е лесен и, ако не 

предприемем действия, 

той ще прекърши крилете 

ни и няма да можем да 

продължим полета си към 

бъдещето. Когато има 

хора с цели и мечти, 

светът става по-хубав и 

по-интересен! 

Затова нека всички имаме 

мечти и никога да не се 

отказваме от тях, защото 

те ще се сбъднат, ако в 

сърцата си таим търпение 

и желание да ги 

постигнем. Казала съм си, 

че ако не успея от първия 

опит, ще се боря, докато 

не успея, колкото и да ми 

е трудно! Чета постоянно, 

правя тестове от минали 

години, които са били на 

изпити, и се справям, но 

никак не ми е лесно. 

Щастие е, когато човек 

знае какво търси и иска в  

живота си! 

Казвам се Весела 

Георгиева. Ученичка съм 

в Професионална 

гимназия по селско 

стопанство ,,Сергей 

Румянцев’’ и за последна 

година съм в моето 

любимо училище. Имам 

мечти, които искам да 

сбъдна, и ще се постарая 

те да се превърнат в 

реалност. Най-голямата 

от тях е да работя в 

сферата на медицината и 

да стана един успешен 

рентгенов лаборант!  

Искам да помагам на 

хората и да разбирам 

наистина от работата си. 

Най-вече желая да 

обичам това, което правя, 

и ще вложа цялата си 

душа! Да стана рентгенов 

лаборант ми е  мечта от 

три или четири години, 

но както казват хората, 

рано или късно мечтите 

стават реалност и 

наистина ще направя 

всичко възможно, за да се 

сбъдне моята. Все още не 

съм решила в кой 

университет ще 

кандидатствам. 

Довиждане, синьо лято! 

Здравей, училище 

любимо! 
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Физкултурният салон ще се използва само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито или 
в други помещения на училището. 

 

Нова длъжност, 
нови 
възможности 

 

Виктория Лалева 9. клас 

Какъв е Вашият призив 
към учениците? 
Призивът ми към всички 
ученици в ПГСС"Сергей 
Румянцев" е простичък:           
"Скъпи сергеевци,  опитайте 
в това сложно, "разглобно", 
време да съхраните 
физическото и душевното си 
здраве непокътнати.  
Запазете младежкото си 
дръзновение и опазете 
индивидуалната си 
неповторимост 
непокътнати! Но запомнете, 
затова се изисква смелост, за 
да отстоявате принципите 
си, и постоянство, за да 
можете да постигате целите 
и да реализирате мечтите си.           
Повечето от вас знаят, че аз 
много често обичам да 
казвам: "Щом си се хванал на 
хорото, ще го играеш до 
края", така че изиграйте 
хорото си, колкото и сложни 
да са стъпките, не се 
отказвайте, защото вие 
можете и имате сили, стига 
само да съумеете да 
преодолеете страховете си!" 

Какви са Вашите 
перспективи за 
бъдещето на 
гимназията? Не обичам 
да говоря за бъдещето, 
защото нещата трябва да се 
случват тук и сега, тоест да 
живеем в настоещето, да 
творим и съзиждаме в 
момента. Като директор в 
крехката едномесечна 
възраст се опитах да започна 
от лесно-видимото, тоест от 
подобряването на 
материалната база. Постарах 
се да привлека трима нови 
квалифицирани успешни 
педагогически специалисти-
педагозите: госпожа Диляна 
Колева-старши учител по 
БЕЛ, госпожа Виктория 
Йорданова-учител по БЕЛ и 
госпожа Силвия Борисова-
учител по Биология и 
здравно образование и 
Химия и опазване на 
околната среда. Радва ме и 
фактът, че и тази година вие, 
нашите ученици, ще имате 
възможност да посещавате 
занятията, водени от 
господин д-р. Пламен 
Панталеев, на "Училищна 
Телерик Академия". А що се 
отнася до перспективите, 
предпочитам да запазя 
идеите и намеренията си в 
тайна, когато бъдат 
реализирани, те сами ще 
говорят за себе си... 

 

 

 

 

Госпожа Антоанета Нечева е 
сред най-уважаните учители, 
заради загрижеността й към 
всички нейни ученици. 
Безспорен е фактът, че е 
направила много за нашето 
училище, и в чест на новата й 
длъжност, като директор на 
ПГСС "С. Румянцев", решихме 
да й зададем няколко въпроса. 

 

Усещате ли товара 
върху плещите си? 
"Товарът върху плещите си", 
карате ме да се замисля върху 
метафората, която сте 
използвали във въпроса си. 
Не, не бих се изразила така, 
защото не чувствам 
задълженията си на директор 
като товар. Това е така, може 
би защото преди да взема  

 

Никой не притежава успеха. 
За него се плаща с късни вечери, 
ранни сутрини и здрава работа. 

                                                   
Как се чувствате на 
новата си длъжност? 
Чувството е различно и 
необичайно от всичко това, 
което съм чувствала до 
момента... Като ваш учител по 
БЕЛ винаги съм се чувствала 
отговорна за  личностното  и 
духовното  ви израстване, 
стремяла съм се да влея 
частица от душата си във 
вашите, за да бъдете не просто 
грамотни, образовани млади 
хора, а и да тачите корените си, 
да познавате традициите, 
обичаите и нравите български.         
Днес, от позицията на 
директор на ПГСС"С. 
Румянцев", чувството отново е 
свързано с отговорността, но 
тази отговорност  е коренно 
различна, защото вече става 
въпрос за просперитета и 
утвърждаване авторитета  на 
цялата гимназия, за учителите, 
служителите и всички 
ученици.        

 

                                            
решението да се явя на 
конкурса за директор, 
процесът на размисъл бе 
твърде дълъг и осъзнат, а не 
спонтанен. След успешното 
преминаване на конкурсните 
изпити и назначаването ми, 
аз вече бях подготвена 
психически за това, което ме 
очаква и имах ясна визия за 
всичко, което ще се постарая 
да постигна, заедно с екипа 
си, за да може нашето 
училище да върви 
неотклонно по пътя на 
прогресивното си 
утвърждаване като 
перспективна и предпочитана 
за получаването качествена 
общообразователна и 
професионална подготовка 
професионална гимназия. 

 

 ОРАКУЛЪТ ОРФЕЙ Е БИЛ ОТ ЦАРСКО 
ПОТЕКЛО 

В Тибетската духовна школа тракиецът е посветен в 
тайнствата на духа, твърди писателката Цветана 
Качерилска. Цветана Качерилска живее в Троян. Автор е 
на 15 книги със стихове, есета и езотерика. Изд. МОНТ е 
подготвило за печат двутомника й с езотерични статии 
„Религията на любовта”. Член е на УС на СНБП. Носител е 
на много национални литературни награди. 
Необичайната книгата, от която ви предлагаме откъс , е 
създадена благодарение на контакта на авторката със 
звездно същество, представило се под името Зихара 
Зитрон. Четивото е посветено на Орфей и Орфическата 
школа, заглавието му е „Послания от съзвездието Северен 
кръст”. 

 

г-жа Антоанета Нечева - Директор на  Професионална 
гимназия по селско стопанство „Сергей Румянцев“ 

Цветана Качерилска – Автор на 15 книги със стихове, есета и 
езотерика и носител на много национални литературни 

награди.  
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 Орфей би следвало да се определи като ЛЕЧИТЕЛ 
НА ДУШАТА СЪС ЗВУКОВА ТЕРАПИЯ, защото 
той владее тайните вибрации на звукови и 
музикални съчетания върху фините тела на човека 
и отключването на определени степени на 
съзнанието. Провеждал е колективна медитация 
чрез постигане на високи вибрационни полета. 

Има ли символика в това, че главата на 
Орфей е била хвърлена в река Хеброс, както 
твърди митологията? Разчленяването, което 
е трябвало да преживее, помогнало ли му е 
по някакъв начин? Без съмнение е използвана 
метафора в мита. Орфей сам е поставил главата 
си /менталния, умствения свят/ в този на 
чувствения свят, за да види дали ще има повече 
надмощие умът над сърцето. Дарбата му е в 
духовното поле. Може да се каже, че мандатите са 
тези жизнени сили, които разкъсват човека 
приживе и разделят ум, сърце, душа; физическо и 
фино тяло. Да се остави да бъде разчленен, ще рече, 
че се е пожертвал, за да научи истината за 
чувствения модел на творческото начало в човека, 
дал импулси на таланта му. Менталното 
поле, разумът е под знака на рационалното начало, 
а чувственият свят е извън хладно устроения ум. 
Така е трябвало да прозре, че светът на разума не 
владее света на чувствата, че е „отделен”, т.е те са 
„разчленени” в човешката същност. Дилемата 
между разумността и чувствата е била винаги беда 
за троичния модел на човека. Този символ определя 
водещото начало в земния индивид -духа, сърцето. 
Дали Орфей е бил разчленен? Той идва с мисия на 
тракийската земя, с водещо духовно начало и в този 
случай духът е по-силен от ума. „Главата” е 
пожертвана, но той продължава да живее в 
сърдечната чакра на това средоточие на талант, 
звукова хармония и енергии на божествени 
вибрации. Да, много е символично това. За вашия 
мозък той е разкъсан, разчленен; за сърдечните ви 
познания той е надхвърлил егото на разума – 
пожертвал, не, по-точно е да се каже - победил го е. 

 Как да тълкуваме онази част от мита за 
Орфей, която разказва, че частите му са 
отнесени от вълните и изхвърлени на о-в 
Лесбос? Да, може да се говори за частите на 
духовното му тяло – ментално, астрално, причинно. 
Те са отнесени, т.е. те се „разтварят” постепенно. 
Духът му остава като символ на вечното творческо 
начало. Отвъд не може да преминете с всичките си 
тела. В духа на Орфей витае нетленното, 
божественото, талантът му. Представата за това 
разчленяване в мита изглежда варварска, по-скоро 
създава представи на физическо ниво. Би могло да 
се каже, че Орфей е носител на съвършения образ на 
звука и хармонията и е пренесъл в отвъдното 
школата си, откъдето се носи божествена музика и 
сега. Нелепо е да се мисли, че в него е живял 
обикновен човек с обикновен талант. 
Боговдъхновено, божествено е в него творческото 
начало. 

Каква е същността на Орфеевите мистерии? 
Школата на Орфей се състояла от души, посветени 
на слънчевите ритми. Ритуалите са имали за цел 
вътрешно хармонизиране чрез светлината; 
допълнително хармонизиране със звук; посвещения 
в знания за слънчевите и земните цикли. Орфей бил 
надарен с енергия от слънчевите божества. 

Какво е общото и различното между 
Елевсинските и Орфеевите мистерии? 
Орфеевите мистерии се извършвали от духовно 
посветени лица, наредени в кръг. Те пеели и 
изричали /напявали/ мантри за звуково 
хармонизиране и енергетизиране. Водещата цел е 
постигане на духовно съвършенство чрез съюза 
между земното и небесното и синхронизиране на 
материята и духа. В Орфеевите мистерии има 
повече „секретност”, тайнственост и достъпността 
не е така масова, както при елевсинските.  

 

Ще бъдат ли открити 
нови артефакти за 
Орфей? Има ли 
канал за връзка 
Орфей сега с нашия 
свят?    Много се говори 
за Орфеевите мистерии, 
знаете и митовете за 
него. Далечна епоха е 
Орфеевата по вашето 
линейно време-
измерение. Очертават се 
различни теоретични 
гледища за орфизма. 
Донякъде орфическата 
система от възгледи е 
заличена съзнателно 
дори в историко-
митологическите 
текстове. Има известно 
преиначаване на 
фактите относно 
личността му. 
Произходът му е от 
царско потекло. Той 
дарява с обич и музика 
Вселената. Влияе на 
разумните сили в 
природата и владее 
хармониите 
до свръхконтрол на 
енергийния потенциал 
да свири, пее, гадае, 
мисли. Оракул. 
Посветен е в тайното 
учение да бъде водач на 
духовно посветени 
личности. Орфей е 
първият брилянтен 
изпълнител от клас 
напреднали души на 
планетата. Той е вашата 
втора величина в 
древността, а в 
певческото изкуство – 
от първа величина. 
Носи гените на велик 
посветен от древността 
и далеч надминава 
представата ви за гений. 
Дали Орфей е живял по 
вашите земи? Вие го 
знаете. Той е тракиец. 
Търсил е път към 
отвъдното, врата към 
други светове. Бил е 
водеща фигура и сред 
духовните учители в 
Тибет. Създал е тайни 
общества. Орфей е 
вселенски пратеник по 
вашите земи, високо 
еволюирала душа. 
Приел посвещението да 
води нови напреднали 
души в Пътя. Има 
вероятност и в този 
момент да се осъществи 
като реализация на 
земно духовно ниво. 
Сега общува 
телепатично, дава 
указания на водеща 
фигура във вашия свят. 
Има светли души, които 
сега са свързани 
невидимо с него. 
Търсите 
артефакти? Духовният 
потенциал е артефакт.  

 

Вие защо търсите на 
предметно ниво? Той 
ръководи клас от души 
на земно ниво, 
повечето свързани с 
изкуството на 
древността. Трима 
души влизат във връзка 
с Орфей сега от вашия 
свят, дава им указания 
как да правят това чрез 
словесно-музикални 
мантри. Това са 
орфически тайни 
мантри. Орфей е бил в 
земно тяло още два 
пъти на земята. Работи 
за реализиране на нова 
генерация модерно 
изкуство, създавано 
от надарени свише 
творци, които да бъдат 
сензитивно 
провокирани и да 
творят гениално. 
Духовен Учител от 
висок ранг.  

Какво би казал 
повече за произхода 
на Орфей? Би могъл 
да се нарече коренен 
тракиец. Баща му е 
тракийски владетел, с 
родословие от царски 
ранг, а майка му – 
„молеща боговете” 
/вероятно жрица /, е 
била родом от племе по 
долината на р. Места. 
Разработват теорията 
на 
високоорганизираната 
хармония. Водещ 
принцип в тези 
общества е високото 
ниво на духовен 
потенциал и напредък. 
Орфическата школа 
работи върху 
тайнствени ритуали, а 
питагорейците имат 
стремеж към висок 
ментален напредък, 
както и комуникация 
на символно ниво, 
действия със символи. 
Орфическата школа 
дава началото на 
баланс в духовното и 
физическото, 
на дуализма. 
Питагорейската школа 
води полемика в 
областта на символното 
ниво, дуализма на 
идеите и абстрактното. 
Древните питагорейци 
получават и разчитат 
символните послания. 

Какво точно 
представлява 
Орфеевата омая? 
Благодарение на 
какво тракийският 
певец и музикант е 
успял да бъде така 
въздействащ на 
слушателите? 
Чародей, белязан с 
дарбата свише. 

 От боговдъхвението му 
идва способността да 
омагьосва. Може да се 
каже, че лирата е и 
духовен инструмент, че 
той държи струните на 
човешката душа в 
общение с изкуството и 
владее магическото 
въздействие върху 
човека. В този смисъл 
е водач и магьосник на 
човешката душа с 
таланта си. Талантът е 
магия с божествена 
искра. Орфей води 
много голяма битка за 
човешката душа – да я 
спечели с омаята и 
достига предела 
на изкуството – 
магическото 
въздействие върху 
душата. Тракиецът от 
древността владее 
тристепенно 
съвършенство–в 
песенното изкуство, в 
инструменталното 
изпълнение, както и в 
постигането на 
вътрешна хармония. 

Зетрон, говориш за 
връзка на Орфей с 
Тибет, а съществува 
хипотеза, че той 
идва от Египет. Коя 
е истината? В 
Тибетската духовна 
школа Орфей е 
посветен в много 
тайнства на духа. Той е 
въведен в древната 
мъдрост да води клас 
напреднали души. 
Получава подготовка 
като Учител по духовни 
практики. Там е усвоил 
техниката да „отстъпва 
в себе си” 
/самовглъбяване / с 
цел самопознание. 
Научава как да се 
затваря за външния 
свят, за да получава 
знания свише и да 
намира канали за 
връзка с другите 
измерения. Научава се 
да обвива в тайнствени 
символи познанието. 
Получава сериозна 
подготовка за 
прилагането на 
медитативни техники. 
Придобива умения за 
хипноза, което в 
древността се е смятало 
за вид магьосничество. 
Медитира върху 
познавателни задачи. 
Усвоява волевото 
трансформиране на 
тялото за преминаване 
в други измерения. 
Получава подготовка за 
постигане на фината 
настройка по малко 
познати пътища въз 
основа на вибрациите 
на звука.  
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Може да се каже, че 
посвещението е на нива, 
степени, които 
разкриват все по-
дълбокото съдържание 
на мантрите и 
посвещенията в 
тайнствата. Тези 
мистерии 
кореспондират 
с мъдростта на Тибет. 
Елевсинските мистерии 
имат форма на по-
делнично 
представление. Родеят 
се с масовото 
забавление, но имат 
сакрален смисъл. Те са 
по-земни, с по-масов 
характер в сравнение с 
Орфеевите. Категориите 
„мистерии” са 
различни. В Орфеевите 
мистерии има 
космически послания и 
се организират в 
затворен кръг на 
орфическите духовни 
школи, притежават 
вътрешно богатство от 
символи, водещи към 
високите степени в 
духовния напредък на 
личността, докато 
Елевсинските могат да 
се определят като 
културно-езически и 
имат празнично-
ритуален характер. 
Целите на тези два вида 
мистерии са различни и 
те не бива да се смесват. 

Има ли нещо общо 
между Орфеевите 
мистерии и 
Дионисиевите 
празници ? Може ли 
да се твърди, че има 
противопоставяне 
на Орфей и Дионис? 
За Орфическите 
мистерии вече 
изяснихме, че са само за 
посветени. Те съдържат 
заклинания чрез 
мантри, обет и ритуали 
на 
слънцепоклонничествот
о. Дионисиевите 
празници са земни 
символи на веселието, 
плодородието и виното. 
Ако трябва да ги 
сравняваме, те са като 
Духа на Земята и Духа 
на Небето. Може да се 
каже, че едните са 
земни, а другите 
небесни мистерии. 
Обединяващата идея е 
култът, това са култови 
тържества. Земното и 
небесното се съчетават в 
противоречията си, без 
да се изключват 
взаимно. Мистериите са 
висше духовно 
посвещение, а 
празниците – земно 
почитане на 
божеството. 

 

Орфей търсил ли е 
път към отвъдното 
през Дяволското 
гърло? За тунели във 
времето говорим в 
измеренията. Вие си го 
представяте като 
географско понятие. В 
това Дяволско гърло 
какво да прави той?! 
Имал е телепатичен 
контакт, в този смисъл 
е знаел „пътя” към 
отвъдното. Орфей е 
правил астрални 
пътешествия в 
измеренията. В 
духовното посвещение 
придобива знания да 
посещава другите 
измерения само духом, 
да намира сам 
„портала” към другите 
измерения. Имал е 
трудности и 
препятствия в тези 
пътешествия. 

Метафора ли е 
твърдението, че 
когато Орфей пеел и 
свирел, реките 
потичали обратно, а 
дърветата се 
изтръгвали от 
земята? Може да се 
каже, че е умеел да 
„преобръща” 
енергията, 
видоизменял я. Той е 
чародеец. Притежавал 
е способността да 
трансформира 
енергиите. Така 
разбирайте тази 
метафора. А по-
конкретно – енергията 
от долните чакри умеел 
да задвижва нагоре към 
духовните центрове, 
издигал е кундалини. 
На това е учил и 
другите в школата. 

Какви тайни е 
разгадал Орфей в 
„подземното 
царство”, 
в измерението, 
обитавано от 
мъртвите? 
Тайнствата Орфей е 
научил при 
посвещението си в 
духовната школа. Там е 
разбрал важни неща за 
теологията, имал е 
познания за 
трансформацията на 
фините тела. 
Той знаел, че 
влиянието върху тези 
тела е светлинно. 
Разбрал е как се 
трансформира 
астралното тяло в 
отвъдното; знаел е как 
духовната капсула 
съхранява 
информацията за 
жизнения цикъл на 
човека; 

видял е в проекция как 
се образува същността 
на духа, както и 
временното 
пребиваване на 
астралното тяло в 
другото измерение. 
Имал е познания и за 
трансформация на 
материята, т.е. владеел 
дематериализацията. 

Защо 
последователите на 
Орфей са само 
мъже? Това е типично 
за епохата. Женското 
посвещение е било 
друго – в ясновидство, 
лечителство, жреческо, 
восъколеене и в други 
области. Смесени 
школи не се допускали. 
Духовният си 
потенциал Орфей влага 
в изкуството. 

Каква е същността 
на Орфическото 
знание? Орфическото 
знание е свързано с 
култа към Слънцето, 
подчинено на 
цикличността. 
Цивилизацията на 
траките е от земно-
слънчев тип, 
дуалистична. 
Орфеевата школа е 
слънцепоклонническа, 
тя следва слънчевите 
цикли. Мистериите са 
свързани освен със 
слънчевите ритми още 
с плодородието, с 
магически ритуали, 
общуване с духа на 
мъртвите, стремеж към 
съвършенство и култ 
към белите дрехи. Тези 
знания са пазени в 
строга тайна. 

 

 

 
 

  

Продължава в 6-ти брой. 
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Мерки против COVID-19 

 

1. Класни стаи и организация на учебния 
процес 
Отказ от кабинетната система и определяне на 
отделни класни стаи за различните паралелки, при 
което учителите се местят, а не учениците. 
Използване на определени кабинети само при липса 
на други възможности за осъществяване на 
обучението по съответния учебен предмет (напр. ИКТ 
кабинет, лаборатории, работилници и физкултурен 
салон). 
Провеждане на максимален брой часове на открито, 
когато метеорологичната обстановка позволява това. 
Използване на един/а учебен чин/учебна маса от един 
ученик и разполагане на местата за сядане на 
учениците шахматно, където е възможно (при 
малочислени паралелки и по-големи класни стаи). 
Осигуряване на физическо разстояние между 
масата/катедрата/бюрото на учителя и първия ред 
маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез 
освобождаване на първия ред маси/чинове, с цел 
спазване на дистанция от поне 1,5 м по време на 
обучението, където е възможно, особено при работа на 
учителите с повече от една паралелка. 
Намаляване на ненужни предмети в коридори/класни 
стаи. 
Поставяне на плексигласова преграда пред бюрото на 
учителя. 
2. Коридори и стълбища 
Организация за еднопосочно придвижване в 
коридорите и по стълбите. 
Правила за регулиране на влизането и излизането в 
сградата на училището, без струпване на входа и при 
спазване на дистанция. 
3. Междучасия.  
Различно начало на учебните занятия и различен 
график за междучасията. 
Учениците да не се струпват (да се определи 
максимален брой ученици, които могат да излизат, в 
зависимост от капацитета на коридора). 
4. Входове 
По възможност да се отворят повече входове (за 
училищата с повече ученици), така че да не се допуска 
струпване. Задължително е да има лице за осигуряване 
на пропускателния режим на всеки вход. 
Разделяне на паралелките при ползване на 
различните входове. 
5. Училищен двор 
Максимално ограничаване на влизането на външни 
лица в сградата на училището чрез маркиране на зони 
за достъп на родители в двора и в близост до входа. 
 
 

 

Допускане на придружители на 
деца със СОП в училището при 
спазване на изискванията за 
физическа дистанция и 
дезинфекция. 
Разделяне на дворовете на зони за 
отделни паралелки. 
Провеждане на повече занятия 
навън. 
Недопускане на външни лица в 
дворовете и през почивните дни.  
6. Комуникация. Учителска 
стая 
Ограничаване на близката 
комуникация между учители и на 
престоя им в учителската стая. 
По-голяма част от комуникацията 
се осъществява в електронна 
среда, а при необходимост от 
пряка комуникация се спазват 
изискванията за физическа 
дистанция и носене на защитни 
маски/шлемове. 
Комуникация с родители на 
ученици се осъществява 
предимно с електронни средства, 
а индивидуалните срещи и 
консултации се провеждат по 
предварителна уговорка и при 
спазване на изискванията за 
социална дистанция. 
Провеждане на родителски 
срещи, събрания на Обществения 
съвет, общи събрания и 
педагогически съвети в 
електронна среда, а при нужда от 
пряка комуникация в по-голямо 
помещение, което гарантира 
спазване на наложените мерки. 
7. Библиотека  

 Използване на ресурси от 
училищната библиотека с 
предварителна заявка онлайн.  В 
библиотеката  да не влизат повече 
от двама ученици и да са на 
отстояние един от друг. 

 
 

 

 

„Надпревара 
към успеха“ 

 

Алекси Иванов  12. Клас 

 

Моята мечта, която 
постепенно преследвам, е 
Балканският шампионат 
по планинско бягане. 
Искам да усетя емоцията, 
която преминава през 
състезателя, когато 
облече екипа на 
националния отбор и от 
класирането му зависи 
представянето на една 
цяла нация. Определено 
пътят към успеха няма да 
е никак лесен, но с труд, 
упоритост, воля и хъс за 
победа ще докажа, че още 
има млади хора, които 
милеят и мислят за Майка 
България! 

В кой момент от живота 
си била най-щастлива с 

атлетиката? Най-
щастливият ми момент в 
спортната ми кариера е 
моето първо състезание, 
което се оказа 
Националният 
шампионат по планинско 
бягане за юноши и 
девойки под 18 години. 
Тогава се класирах на 5-то 
място и попаднах сред 
едни от най-добрите 
лекоатлети в България. 
Определено не беше 
никак лесно, но през 
цялото време си повтарях 
думите: ,,От другата 
страна на болката, е нещо 
по-добро”. Те ми дадоха 
сили и психическа 
устойчивост да продължа 
напред по пътя към 
личностното си развитие. 

 

 

 

Здравейте, приятели! Днес 
ще се запознаем с едно 
талантливо, целеустремено 
и надарено със спортен дух 
момиче от с. Дерманци - 
Марияна Боянова. Преди 
три години тя избра да 
продължи образованието си 
в ПГСС ,,Сергей Румянцев”. 
Именно тук, в новото си 
училище, Марияна откри и 
разви лекоатлетическите си 
способности и се устреми 
към покоряването на 
почетната стълбица на 
шампионите.  

Какво най-много те 
привлече в атлетиката? 
Всичко започна преди 
четири години, когато за 
пръв път чух думите: 
,,Спортът изгражда 
характера”, които 
принадлежат на 
световноизвестната 
спринтьорка Ивет Лалова. 

Те ме провокираха да 
започна да се развивам в 
сферата на леката 
атлетика. До момента този 
спорт ми е дал 
изключително много и аз 
съм изключително 
благодарна. Леката 
атлетика ме научи на 
издръжливост, 
самоконтрол, в трудни за 
мен ситуации, и най-
важното - дисциплина. 
Спортът не само изгради 
моята индивидуалност, но 
спомогна и качествата ми 
за работа в екип. 

Понеже ти самата си 
казвала, че човек трябва 
да има големи мечти, 
които да преследва, къде 
в мечтите си се виждаш 
след три години? 

Наистина човек трябва да 
мечтае и стъпка по стъпка 
да се приближава до 
мечтите си.   

Марияна Боянова от 12-ти А клас, специалност 
„Икономика на земеделското стопанство“.   
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Незабравими летни ваканции 

 

Галин Александров 11. клас 

В годините на прогимназията въобще не харесвах лятната ваканция. За мен 

това бе време, изпълнено с ежедневие и неорганизираност. Нищо интересно не 

ми се случваше. С вълнение чаках месец септември, за да започнем училище. 
Летата ми обаче започнаха да се променят след първата учебна година в ПГСС 

„Сергей Румянцев”. Тази промяна, съпътствана с моето израстване, съвпадна 

и с новото за мен училище. През 2018г. , завършвайки 8-ми клас, аз имах 
първия си план за лятото. Заедно с най-близките ми приятели решихме да 

организираме сами пиеса – да напишем сценарий, да подберем актьори и 

всичко друго, което трябва. Приех пиесата присърце, защото главната идеята 
и голямото желание бяха мои. Чувствах, че това е „събитието на моя живот” и 

то трябва да бъде направено по най-добрия възможен начин. През юни месец 

работата по сценария започна. В края на юли той бе готов, а през август 
репетициите започнаха. Минахме през много трудности. В началото пиесата 

беше по-мащабна и с повече актьори, но впоследствие много от тях не можаха 

да участват. Така една по една ролите, заедно с актьорите си, отпадаха, а когато 
намирахме нови и с тях се случваше същото. Останахме няколко човека и 

бяхме на ръба да се откажем, но фактът, че посветихме цяло лято на пиесата и 

на работата по нея, не ни позволи да го направим. По този начин успяхме да 
открием, че децата в селото също имат талант и ги включихме. Така отново 

ролите се подредиха, последваха малки промени в сценария и всичко се 

нареди. Слава на Бога! Представянето ни мина успешно! Покрай 
организирането за първи път осъзнах нещата от живота, сблъсквайки се лице 

в лице с тях. През тези месеци на подготовка на пиесата имах както лични, така 

и семейни проблеми. От няколко месеца семейството ми преминаваше през 
изпитание. Аз имах „атаки“ от мисли в ума ми. Всеки ден бях под напрежение, 

че може да се случи нещо лошо. Утеха намирах единствено вечер, когато знаех, 

че нощта настъпва и носи спокойствие. Общувах с една моя приятелка, на 
която често споделях болката си. Тук бих искал да й кажа: „Благодаря ти, че 

бе до мен!”. Но всичко в живота е по Божия план! Една вечер обстановката 

беше доста неспокойна. Аз бях отчаян и не знаех какво да правя, как да донеса 
мир. И в този момент просто събрах ръце, затворих очи и издигнах главата си 

нагоре - започнах да моля Бог да доведе баща ми у дома и да ни даде мир! 
Помолих се с вяра, може би като на синапово зърно, но се мина по-малко от 

половин час и баща ми се прибра, а заедно с него дойде мира у дома! От този 

момент аз повярвах в Бог и в последствие Го приех за мой личен Спасител във 
всяка ситуация на живота. Започнах да посещавам църква, получих Библия и 

четях Словото, което бе моето спасение и утеха! Проблемите се задълбочиха 

обаче. Реших, че ще избягам от тях, бягайки от вкъщи. Това се случи на 28-ми 
август. Историята е много забавна, но за нея ще ви разказвам някой друг път. 

Няколко дни след това Бог поправи живота ми. Семейните проблеми изчезнаха 

и аз се успокоих. Вече имах решение за справяне с битката – Бог, молитвата и 
Словото! Ето това е бил планът на Бог, за да ме призове да Го последвам и да 

спася душата си! Така Бог стана мое упование, помощ и сила! Лятото на 2019г. 

реших отново да организирам децата в селото за мероприятие, заедно с една 
моя приятелка, защото е по-добре да прекарат няколко часа в нещо полезно, 

отколкото да скитат напред-назад. За 1 седмица, заедно с друга близка 

приятелка и роднина, написахме сценария, въз основа на желанията на децата 
относно пиесата. Така се роди пиесата „Любовта – от началото до края“. Тя 

носи със себе си посланието за Божията любов към нас – хората, и учи на това, 

как ние трябва да се обичаме един друг. С нея историята също е забавна. Една 
седмица преди представянето й някои от участващите деца се отказаха. Реших 

да преправя сценария, за да паснат ролите. Лягайки си към 3:00ч. сутринта, ми 

дойде вдъхновение как да променя пиесата. До 4:30ч. промяната бе готова. Два 
дни преди пиесата намерих актьори за липсващите две роли. Пиесата бе на 7-

ми септември. След генералната репетиця с децата, аз отидох в Брестница, за 

да репетираме с момичето, което щеше да изиграе ролята си след няколко часа. 
Стана така, че можехме да тръгнем най-рано в 18:45 ч., а пиесата беше обявена 

да започне от 18:30ч. Притесних се доста, защото бе ясно, че ще закъснеем. Но 

намерихме решение. Слава на Бога, че бяха моите приятелки, които репетираха 
с децата по време на моето отсъствие. Обадих им се и казах да помолят децата 

да изтанцуват няколко танца, докато се върнем. Те приеха, разбира се, защото 

трябваше да спасят себе си и нас. Но за беля се случи така, че някой беше 
поставил листове хартия върху мултимедията и бе избухнал мини-пожар пред 

публиката.  Мултимедията бе стопена отпред, а тя бе взета от църквата. Ние 

дойдохме, а на сцената бе хаос. Децата бяха притеснени, учителката в пиесата 
искаше да се откаже, скарахме се, но накрая, имайки предвид факта, че сме 

пред публика зад завесите, решихме да започнем. С ръкомахания и хаос зад 

завесите и умишлено пропускане на сцени,  изиграхме пиесата. Забавен пред 
публиката бе моментът, когато трябваше да наметна с шал своята съпруга, но 

го забравих зад сцената. Тогава едно от момичетата ми хвърли шала, той 

полетя и аз го хванах - точно като нещо, за което мислиш, и то пада от небето. 
Във финалната част звучеше песента „Senorita”. Завесите се закриха и въпреки 

не чак толкова отличното ни представяне, аз започнах да танцувам, като 

окуражих всички участници да направят същото. Радостта ми секна в момента, 
в който видях мултимедията. Помолих Бог да поправи мултимедията, да 

заработи нормално, защото, ако тя бе изгоряла, трябваше да купим нова, на 

стойност 600 лв., а аз нямах тези пари и родителите ми доста щяха да ми се 
карат. Седмица по-късно, отивайки в неделя на църква, пуснах мултимедията, 

тъй като аз съм отговорен за прожекцията на песни за Хвалението, а неясната 

прожекция все още бе на лице. Уповавах се на Бог да направи чудо и то се 
случи на мига. Потърках отпред, изгорялото си стоеше, а мултимедията 

започна да прожектира чисто като сълза. Слава на Бога! След това аз си казах, 

че повече няма да организирам пиеси, поне докато децата не пораснат малко 
повече. Поуката, която си взех от тази пиеса бе, че не бива да организирам сам 

децата, както и че за всяко добро представяне са нужни повече сериозни 
репетиции. Потвърдих убеждението си, че човек трябва да приеме неуспеха и 

да погледне на негативните неща с други очи. Лятото на 2020 г. беше 

поучително за мен, заради ходенето ми по пътя на Бога! Бог ми показа Своята 
голяма милост и велика любов! Даде ми да се убедя в Неговата сила! Имах две 

прекрасни пътувания през лятото с любимите ми хора. Те ме заредиха 

положително и ме накараха да оценя тях и силата на комуникацията ни. 
Щастлив съм, че настъпи септември. Искрен съм в радостта си да се върна в 

училище. Там чувствам дните си организирани и полезни. Научих много за 

себе си и околните през тези месеци. Промених погледа си към живота. Това, 
в което се убедих е, че без вяра и следване на Бог човек не може да живее 

правилно и истински щастливо. Далеч от Бог живеем в грях и заблуда. Също 

така трябва да бъдем добри и смирени хора, които не въздават на другия за 
злото, което им е направил. Хора, които не се мразят, а се обичат един друг, 

защото любовта е от Бог! „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя 

Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен 
живот!“ /Йоан 3:16/ 
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Цветослава Стоянова 12. клас  

Христо Георгиев 12. клас  
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Алекси Иванов 12. клас  

Гергана Вацова 9. клас  

 

Наталия Иванова 12. клас 

Алекси Иванов 12. клас 

Алекси Иванов 12. клас  

 

Наталия Иванова 12. клас  
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Цветослав Динков 12. клас 

Алекси Иванов 12. клас 

Алекси Иванов 12. клас 

Надин Христова 12. клас 

Надин Христова 12. клас 

Надин Христова 12. клас 


