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„Любовта към 
Отечеството 
превъзхожда всички 
световни добрини“.   

Иван Вазов е казал: „Не се гаси туй, що не гасне!“. 
Будител – човек, който посвещава своето земно 
съществуване, отдаден на най-ценната житейска 
мисия – да остави следа след себе си, като въплъти 
искрица от своя душевен плам в сърцата и умовете 
на идните български поколения. Просветата и 
културата са животворна сила за душата и ума. 
Именно будителите са източникът на светлина, 
която като витлеемска звезда показва на 
българския народ пътя към достойно и 
родолюбиво битие. На 1-ви ноември в България се 
отбелязва Денят на народните будители. Ден, чрез 
който народът засвидетелства благодарност и 
уважение към будителите в миналото и 
будителите в настоящето, поставяйки ги на 
заслуженото им място – на пиедестала на 
българския обществен живот. Дърво без корен е 
просто тленна плът, чието съществуване рано или 
късно времето ще заличи. Затова е необходимо 
първо място в сърцата и умовете на българите  

да заема българщината и всички нейни 
измерения – духовност, ценности и култура. 1-ви 
ноември не е просто дата или обикновен ден. 
Той е начин да изразим безпределната си обич 
към Майка България като почетем паметта на 
всички будители, посветили животите си да 
служат на нашата родина. Георги Раковски е 
казал: „Любовта към Отечеството 
превъзхожда всички световни добрини“.  
Действията, а не словата,  са истинското 
огледало на нашите морални устои и 
възпитание. Необходимо е да опазим 
неопетнено от чужди влияния това, което 
предците ни са ни завещали – нашето прекрасно 
Отечество. „От само себе си не можем да 
станем мъдри.“ е казал Паисий Хилендарски, 
затова е необходимо да отпием жадно от извора 
на миналото, където са съхранени делата на 
будителите, като уверено тръгнем по стъпките 
им и съхраним в съзнанията си техните 
исторически дела, предавайки паметта за тях на 
идните български поколения.  

Думите на Васил Левски: „Дела трябват, а не думи!“ 
са вечни, защото будителят  няма времево 
измерение на съществуване, тъй като той слива 
миналото, настоящето и бъдещето в едно 
неразривно цяло чрез „ехото“ на неговите достойни 
постъпки и слова. Будителите са стожерът, около 
който се гради българското национално 
самосъзнание. Те са мемориалът, съхранил 
българската история, просвета и култура. Още от 
Паисий Хилендарски и неговият вечен труд - 
книгата „История славянобългарска“, та чак до 
наши дни, будителят винаги е заемал и ще заема 
централно място в обществения културен живот. 
Нека съхраним семенцето на българщината в 
сърцата си и нека редовно да го „поливаме“, за да 
покълне и да даде то плод! Нека бъдем достойни 
наследници и пазители на българщината и родните 
предели, защото от делата ни днес зависи нашето 
утре и светлото бъдеще на цялата ни нация! Васил 
Левски е казал: „И не забравяйте – времето е в нас 
и ние сме във времето, то нас обръща и ние него 
обръщаме“. 

 

 

ОРАКУЛЪТ ОРФЕЙ Е 
БИЛ ОТ ЦАРСКО 
ПОТЕКЛО – ЧАСТ II 

 

 

Избори за ученически съвет 
на ПГСС „Сергей Румянцев“ 

 Заедно с гласуването се 
проведе и избор на две 
двойки ученици, които 
ще се борят за постовете 
„Омбудсман на ПГСС 
„Сергей Румянцев“ и 
„Заместник - омбудсман 
на ПГСС „Сергей 
Румянцев“. Едната 
кандидат - двойка 
сергеевци е 
представлявана от 
Виктория Лалева, 
ученичка от 10-ти „а“ 
клас, професия ИИАЕ, и 
Никол Ангелова, 
ученичка от 11-ти „а“ 
клас, професия ИИАЕ, а 
другата - от Деси Динкова 
и Мирослав Иванов, 
ученици от 9-ти „а“ клас, 
професия ИИАЕ.  

На 13.11.2020г. ще бъде 
проведен открит дебат 
между кандидат – 
двойките. След него ще 
бъде проведено гласуване 
и ще се реши официално  
коя от тях е спечелила 
доверието на учениците и 
учителите в ПГСС 
„Сергей Румянцев“. С 
устрем към бъдещето и 
прогреса, дейните 
ученици заеха своите 
постове и изявиха 
ентусиазъм и отдаденост 
към отговорността, която 
поемат, като достойни 
членове на голямото 
сергеевско семейство. 
Събранието завърши с 
амбиция за 
осъществяване на 
бъдещи ползотворни 
културни дела. 

 
На 13.10.2020г. в 
актовата зала на ПГСС 
„Сергей Румянцев“ се 
проведе събрание на 
ученическите 
представители от всички 
класове. Целта на 
събранието бе да се 
изберат, чрез гласуване, 8 
ученици, които да 
съставят ученическия 
парламент на 
гимназията. За 
председател единодушно 
бе избрана ученичката от 
12-ти „а“  клас, професия 
Икономист с интензивно 
изучаване на чужд език, 

 
 Наталия Иванова. 
Заместник - председател 
стана Арсен Кирилов, 
също ученик в  12-ти „а“. 
Постът на протоколчик  
зае  Орлеана Пенкова от 
11-ти „б“ клас, професия 
Агроеколог.  За говорител  
на ученическия 
парламент бе избрана 
единадесетокласничката 
Никол Ангелова, а за 
помощници 
десетокласничката 
Ивайла Иванова и 
осмокласниците Елена 
Стилиянова и Венцислав 
Томов. 

Просветата – 

светлина за разума 

 

Започва на стр. 2 

Автор: Никол 
Ангелова от 11 –а клас 

Автор: Виктория Лалева от 10-а клас 

 



 
 
 

 
 

 

 

Всички ученици от 8 до 12 клас ще бъдат под дитанционна форма на обучение от 29ти Октомври до 12ти Ноември 
включително. 

 

Призив към 
българските 
младежи. 

 

 

Борбата с наркотиците 
е много трудна. 
Наркозависимите  
трябва да са много 
упорити и да са 
запознати с 
последствията от 
употребата на тези 
вредни субстанции. 

Какъв е твоят 
призив към младите 
хора? 
Преди всичко моят 
призив към младите 
хора е да проявяват 
човечност като 
уплътняват свободното 
си време, помагайки на 
деца в неравностойно 
положение и възрастни 
хора – пенсионери. 
Необходимо е да 
наваксат пропуските в 
образованието си, за да  
надградят успешно 
своите знания и 
умения. Прекрасно би 
било младите хора да 
участват  в повече  
клубове  по интереси и 
творчески ателиета, 
които са алеи на 
знанията.  Призивът ми 
към българските 
младежи е да намерят 
начин да останат в 
България, да се 
организират, да са  „по 
– гъвки“ и да не губят 
интереса и времето си, а  
да са съпричастни в 
процеса на промяната 
към по-добро бъдеще, 
като бъдат активни в 
културния и социалния 
живот на обществото.   
 

 

 

 

 

Интервюирахме 
Мирослав Иванов 
Димитров, ученик в 10 - а 
клас, професия 
Икономист с интензивно 
изучаване на английски 
език. Той е буден млад 
сергеевец, който 
достойно взе участие в 
конкурса за есе на тема 
„Проблемите на младите 
хора по света“, 
организиран по повод 
Международния ден на 
младежта от Сдружение 
„Екомисия 21-ви век“. 

 

Какви са проблемите 
на младежта ? 
Основните проблеми на 
младите хора са 
употребата на 
наркотични вещества, 
тютюнопушенето и 
консумацията на 
алкохол. Всичко това  
влияе пагубно върху 
организма. Има и 
странични ефекти върху 
психиката и нервната 
система.  
 

“Призивът ми към българските младежи е да 
намерят начин да останат в България, да се 
организират, да са  „по – гъвки“ и да не губят 
интереса и времето си.”   

                                                    

Как избра проблема, 
върху който 
разсъждаваш в есето 
си? 
Проблемите на младите 
хора по света са най-
различни - проблеми с 
родители, с учители, със 
сексуална ориентация,  с 
наркотици, алкохол, 
тютюнопушене и др. Тъй 
като възрастовата 
граница за писане на есе 
беше от 14 до 29 години, 
аз избрах да пиша за 
проблемите на младите 
хора със зависимостите, 
т.е. алкохол, 
тютюнопушене, 
наркотици. 
 

                                             
Младежите, в стремежа 
си да избягат от 
реалността, от стреса, 
напрежението и изобщо 
от всичко,  което е 
проблем за тях, 
прибягат към 
наркотици. Така по-
лесно преодоляват 
,,големите проблеми“. 
Но наркотиците са  
временна заблуда. След 
като свърши  действието 
на вредните вещества,  
идва отново реалността. 
Път назад обаче няма - 
младежите стават 
зависими.  

 ОРАКУЛЪТ ОРФЕЙ Е БИЛ ОТ ЦАРСКО ПОТЕКЛО 
– ЧАСТ II 

 

Има ли връзка между питагорейската школа и 
орфизма? Това са школи за посвещения в духовните 
тайнства от различен вид. Върху орфическата система на 
хармонията е създадена и питагорейската школа. Те са 
общества за духовен напредък, основаващи се на 
хармонията, точността, вибрацията, цикличността. Тези 
школи разработват материални аспекти на духовните 
практики, изследват влиянието на вселенската хармония 
в човека. Разработват теорията на високоорганизираната 
хармония. Водещ принцип в тези общества е високото 
ниво на духовен потенциал и напредък.  

  

Мирослав Димитров – ученик от 10 „а“ клас със 
специалност „Икономист с интензивно изучаване на 

английски език“ 

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

награди.  

Част I можете да прочетете в брой 5ти на „Сергеевски Плам“ 

Наталия Иванова 12. клас 
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 Орфей е добър прорицател, посветен от висок 
ранг, молещ за пряк достъп до висшите светове, 
търсещ канал, портал във времето, както и 
връзка с отвъдното. Той дава мантри за 
отваряне на порталите на времето. Без 
съмнение е видял своята съдба /разкъсан, както 
и Сабазий/, в това число и тази на 
траките. Молитвата на Орфей за бъдещето би 
могла да се мери по своята дълбочина с 
молитвите в Светите писания, апостолите на 
Христовата вяра и тази на духовните водачи. 
Дадена е в мантри от слово и музика за 
постигане на високи честоти на съзнанието, за 
крилат полет на духа, осъществяващ 
телепатична връзка с високите йерархии на 
Светлината. Неговата личност ще бъде 
разгадана до едно-две столетия. Сега душата на 
Орфей се намира в чистата духовност и дарява 
душите на високо еволюиралите творци с 
вдъхновения и прозрения да работят за 
светлината. Орфей е Апостол на Светлината в 
Духа. 

Защо някои от изпитанията на Орфей и 
Одисей са еднакви? Нали Орфей е бил 
любимец на боговете, а Одисей е наказан 
от тях заради „хитроумието” си? 

Любимец на боговете е ваше понятие. 
Пристрастията са ваши измислици. Но ако така 
го разбирате, то да знаете, че боговете с каквото 
наказват, с това и благославят. Всички са под 
върховенството на закона, разбирай 
хармонията, а мярката е една. 

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. 

Има ли духовна 
връзка между 
Орфей и Сафо? 
Може ли да се 
каже, че той 
телепатично е 
повлиял на 
нейното 
творчество?  

Сафо трудно би 
разбрала Орфей. Тя 
има друг светоглед. В 
духовен план не се 
открива канал за 
връзка между 
двамата. 

Кои орфически 
идеи намират и 
днес приложение? 

 Би трябвало да питаш 
кои идеи на духовното 
поле са орфически по 
своята същност. В тях 
намира отглас душата 
на Орфей. Ето някои 
от тях: Да няма 
съдържание 
безсмислено. Идеята 
велика е от 
Светлината. 
Вечността е модел за 
високо изкуство. 
Вечността е в 
течението, в 
движението 
Безсмъртието стои в 
основата на 
изкуството. Денят е 
могъщ със светлината. 
Нощта е носеща 
тайната. Денят 
разгадава тайната. 
Моделът за 
съвършенство се 
намира във висшите 
светове. Бързай към 
себе си. Водачът 
трябва да умее да види 
невидимото.  

Да победи с ментален 
напредък може всеки 
умен, всеки мъдрец. 
Да победи със 
светлината може 
само високо 
еволюиралата 
душа. Вселената 
вътре в нас е храм за 
духа ни. Вътрешните 
проекции отключват 
външните 
притежания. Да 
бъдеш голям поет е 
велико, върховно 
посвещение, да 
говориш и твориш, 
вдъхновен от 
светлината, да си 
светилник за 
околните. Тиранията 
е болест на душата. 
Водачът е повече от 
фигура. Водачът е 
посветен с мисия да 
има видения за 
бъдното. 

Евридика е реален 
образ или 
метафора? 
 
Евридика е модел на 
чувствения свят. Тя е 
по-силна от 
разумното начало, 
което е водещо в 
търсенето и 
изследването. 
Евридика може да се 
постигне извън 
границите на страха, 
тя обитава 
тайнството, премахва 
преградите пред 
търсещото начало. 
Да, Евридика е земен 
образ. Но тя е и 
символ. Орфей е 
прекрачил световете, 
защото женското и 
мъжкото начало, 
рациото и чувството 
понякога са зад 
непреодолими 
бариери едно от 
друго. Орфей и 
Евридика са и земни, 
реални образи, но и 
души, и символи. 
Това, че са реални 
личности, не ги 
ограничава да бъдат 
и символи, носители 
на идеи и извън 
земния свят. Тези 
идеи проникват в 
световете и 
измеренията и дори 
без образ и 
тяло дават 
информация за 
земния модел, за 
човешката същност, 
за стремежа към 
проникване отвъд 
видимото.  

Те носят на Земята 
символи, които вие 
не винаги 
разгадавате. 
Евридика притежава 
огромна сила, тя е 
пламъкът. В нея се 
вмества сърдечната 
чакра. Тя носи огъня, 
безсмъртието в 
любовта. Да, в Орфей 
е горял пламъкът на 
любовта. 
 
Хе-во-хе. Вярно ли 
е, че това е мантра, 
която са 
изпълнявали в 
храма на Орфей? 

Орфическите мантри 
са огледални, 
първата и третата 
сричка са еднакви. 
Дават силен заряд. 
Деленето на срички, 
които се напяват, е 
характерно за 
мантрите. При това 
тоновете и степените 
са важни за 
вибрациите. Дори да 
напявате тези 
срички, не бихте 
постигнали ефект, 
защото не само 
звуковите съчетания 
са важни, но и 
мелодията, тоновете, 
те също са част от 
смисъла на мантрата 

Има ли връзка 
между тракийския 
бог Сабазий и 
Орфей?  

Двамата са велики 
посветени души и 
принадлежат към 
друидите, владеещи 
тайната на соларните 
ритми, имат общ 
генезис. Сабазий е 
типично божество в 
тракийската 
религиозна система, 
носещ голям 
потенциал за обмен 
между земните хора и 
висшите посветени. 
Сабазий радее за 
земно процъфтяваща 
раса, за висока 
култура на траките в 
съжителство с 
вътрешна 
посветеност, 
организирана по 
законите на 
вселенската 
хармония. Дава 
началото на древни 
познания за космоса 
и медицината.  

Автор: Цветанка Качерилска 



 
 
 

 
 

Откриване на клуб „Традиции, 

ритуали, култура и образование“ 

 

На 16.10.2020 г. тържествено бе 
открит клуб ,,Традиции, ритуали, 
култура и образование”, ръководен 
от г-жа Антоанета Нечева, както и 
клуб ,,Магията на танца”, ръководен 
от г-жа Йорданка Кунева. Събитието 
по случай откриването на двата 
колектива бе проведено в парка на 
яз. „Синдиката“. Досегашният 
ръководител на  клуб „Традиции, 
ритуали, култура и образование“ с 
чест, гордост и достойнство предаде 
ръководството му на г-жа Преслава 
Христова. Откриването започна с 
българско хоро от шопския край, 
което бе изиграно от представители 
на клуб ,,Магията на танца”. След 
изпълнението на талантливите 
танцьори, в духа на българщината, 
изпълваща тържественото събитие, 
основоположничката на клуб 
,,Традиции, ритуали, култура и 
образование” бе приканена да 
отправи обръщение към новите 
членове на клубовете, на които по 
традиция бе поднесена питка с мед, 
символизираща здравето, 
благополучието и обединението. 
Словото на г-жа Антоанета Нечева 
бе изпълнено с най-съкровени 
чувства към Майка България и към 
присъстващите 
 

 

ученици, избрали да 
бъдат последователи и 
пазители на 
българските обичаи и 
българския дух. 
Откриването 
завърши, 
преизпълнено с 
позитивна енергия, 
отдаденост и обич. 
Всички присъстващи 
сергеевци се хванаха 
на едно общо хоро в 
характерните за 
Дунавската равнина 
ритми. С родолюбиви 
чувства бе поставено 
началото на всички 
бъдещи дела на 
достойните пазители 
на българщината, 
чиято висша ценност е 
националното 
самосъзнание, 
съпътствано от 
безгранична обич към 
всичко българско и 
родно. 

 

 

 

Призванието „будител“ 
през погледа на учител 
по БЕЛ

 

Виктория Лалева  10. Клас 

 

Но обстановката е 
различна и  
отношението на 
колегите и учениците 
ми помогна по-бързо 
да се адаптирам. 
Чувствам се 
спокойна. 

Какви ценностни 
устои се стремите 
да изградите във 
Вашите ученици? 
 
Опитвам се да им 
кажа, че трябва да 
бъдат истински, 
стойностни, 
отговорни, добри и 
достойни хора. Да са 
откровени, честни и 
справедливи към себе 
си и останалите, за да 
живеем в един по-
добър свят. 
 

 

 

 

По случай 1-ви 
ноември - Ден на 
народните будители, 
ден за почит пред 
онези родолюбци, 
които са пробуждали 
народа чрез слово и 
оръжие, и са воювали  
за вярата, езика и 
свободата на България, 
ще зададем няколко 
въпроса на 
новопостъпилия ни 
учител по БЕЛ- г-жа 
Диляна Колева. 

Г-жо Колева какво е 
чувството да носите 
призванието 
„будител“? 
 
Да си будител е 
отговорност. Твоят 
пример, отношение и 
думи са твоята визитка 
пред учениците.  

И ако успееш да им 
предадеш опита си и 
да ги накараш да са 
по-уверени в 
крачките, които 
правят, то тогава си 
успял да им отвориш 
вратите и да ги 
оставиш да полетят. 
 
Как се чувствате в 
новото училище  и 
предизвикателство 
ли е за Вас смяната 
на обстановката? 
 
Всяко училище има 
своите достойнства. 
Пък и в новото 
училище преподавам 
на ученици, с които се 
познаваме от по-
малките класове. Така 
че не съм на съвсем 
нова планета.  
 

   

Диляна Колева, учител по Български език и 
Литература.   

 

Автор: Алекси Иванов от 
12 – а клас 
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БУДИТЕЛИТЕ В МИНАЛОТО И 

БУДИТЕЛИТЕ ДНЕС 
 

Будителите съществуват още от далечното минало. Те, 

като национални герои, пробудили умовете и сърцата на 

народа към мисли за България, са се съхранили и сякаш, 

като машина на времето, са преминали през вековете, 

достигайки днес отново до нас. 

Будителите са хората, които преди много години са 

пробудили българския народ към умиление и обич към 

Майка България. Днес те ни карат да бъдем горди, че сме 

българи , повдигайки националния ни дух чрез заветите, 

поезията и песните, които са ни оставили. И пръв, в онова 

далечно минало, Паисий Хилендарски се явява като 

национален будител, създавайки „История 

славянобългарска”. Той започва да пише това слово, 

пробуждащо българите, в едно време, в което всичко 

духовно и културно е било забравено. Време, в което 

материалното е било по –ценно от духовното. И пръв 

Паисий показва на хората пътя, по който вървейки ще 

бъдат винаги богати, а именно със своята духовност, 

история и език. Чрез словото той кара българите да 

вдигнат глава и да не се срамуват от това,  че са българи, 

а напротив - да се гордеят с този факт! Годината е 1762 – 

книгата „възродител“ на българската култура се ражда! 

Паисий започва да обикаля по манастирите и да убеждава 

хората да преписват това историческо за България и 

народа светило. И наистина  се случва - родолюбиви 

българи го преписват, сред които пръв е Софроний 

Врачански. Той също обикаля из цяла България и 

разпространява „История славянобългарска“. Още 

редица българи от славното ни минало, обичащи, 

милеещи за родината и искащи живота в нея да е по – 

добър, които могат да се нарекат будители, са:  Христо 

Ботев – синът на Врачанския Балкан; Васил Левски – 

Апостола на свободата; Георги С. Раковски; Стефан 

Караджа;  Хаджи Димитър - славен борец и водач на чета;  

Петко Р. Славейков; Иван Вазов - създател на романа 

„Под игото“; Найден Геров; Васил Априлов; Христо Г. 

Данов; Добри Чинтулов - създал прекрасните стихове 

„Вятър ечи, балкан стене” и „Къде си вярна, ти, любов 

народна”, и много други дейци, заслужаващи дълбоко 

уважение. Наш дълг е да опазим паметта за тях жива, за 

да съществува България! 

Малко са днес будителите, които да ни вдъхновяват и да 

пробуждат националното ни самосъзнание. Хората, 

които днес са абсолютен еквивалент на будители, са 

нашите учители. Те ни даряват с пълни шепи 

необходимото за живота – култура, възпитание и 

житейски уроци, които са изключително ценни. Те са 

хората, които предават знанията и житейския си опит 

като един извор, постоянно течащ, а учениците , които 

искат да пият от него, имат избор, дали да го направят. За 

мен учителят е мой родител и приятел!  

Когато детето е по-малко, учителят му показва верния 

път и правилните ценности. Но когато дойде моментът, в 

който учителят каже мнението си за избора на път в 

живота на ученика, а не решава вместо него, изричайки 

думите: „Моето мнение е следното…, но ти знаеш най-

добре”, то това е моментът, в който ученикът е съзрял, и 

се намира в края на ученическия си път, преди зрелия 

живот. И тук се проявява „подролята“ на учителя - на 

родител и на приятел. На родител, защото той вече е 

пуснал своята птица сама да определя посоката на 

пътуването си, а на приятел, защото е готов при всяка 

трудност да се отзове. Днес, след нашите родители, 

учителите са хората, към които трябва да се обърнем с 

дълбоко уважение и благодарност. Ние не трябва да ги 

забравяме, защото те са сред основните хора, изградили 

и повлияли на личността ни. Нека бъдем благодарни за 

техния стремеж да ни научат и да ни помагат в 

личностното развитие на божествено дадената ни 

индивидуална същност! 
 

   

 

 

 

 
 

Творческа 
страст 

 
 

  

 
  

Никол Ангелова 11-а. клас  

Никол Ангелова 11-а. клас  

Автор: Галин Александров 
от 11 –б клас 



 
 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Изкуството в нас 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виктория Лалева 10-а. клас  

Марияна Боянова 12-а. клас 

Виктория Лалева 10-а. клас  

 

Виктория Лалева 10-а. клас  

 

Виктория Лалева 10-а. клас  
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Симеон Маринов 10-а. клас 

Виолина Георгиева 12-а. клас 

Симеон Маринов 10-а. клас 

Симеон Маринов 10-а. клас 

Виолина Георгиева 12-а. клас 

Симеон Маринов 10-а. клас 


