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ТОВА Е ТОЙ – Петьо Ангелов

Трябва да изживяваме живота си пълноценно и да оценяваме всичко и всеки около нас, колкото 
и банално да звучи. На 06.05.12г. светът изгуби един прекрасен и стойностен човек – Петьо 
Ангелов. Във въведението,написано преди Гергьовден, бях заключила, че  който не познава 
Петьо може само да съжалява. И ето, че всички ние, докоснали се до интересната му личност, 
сега се надяваме да надпява света с ангелския си глас и да продължава да влива наред онази 
положителна енергия, присъща за него.  За някои той не е просто „полиглотът, който знае 40 
езика” , а ценен приятел, отговорен колега, отличен ученик и преди всичко човек. Ала Човек с 
главно „ч”.  Той остави след себе си не само огромен брой дипломни работи,  недовършени 
проекти, преведени книги и собствената си чуждоезикова школа, а и много мъка в душите ни. 
Убедена съм, че за тези си 34 години на тоя свят, Човекът е вдъхновявал,обичал, отдавал се е 
напълно на занятията. Погълнат от собствените си интереси, той  знаеше какво върши и го 
правеше с много любов, заразявайки и хората около себе си. Но по закон най-стойностните ни 
напускат  най-рано,  а  загубата  боли.  Болката,  когато  осъзнаваш,  че  вече  няма  да  водиш 
високоинтелектуални  спорове  с  Човека,  няма  да  видиш  името  му  в  първата  страница  на 
непревеждана  досега  книга  и  вече  няма  те  чака  на  стълбите  на  метростанцията.
Не го познавам толкова добре, колкото всички останали, но смея да твърдя от името на мен и 
Георги,  че  остави  дълбока  следа  в  съзнанията  ни.
И точно месец преди черната дата, двамата с Жоро се срещнахме с Петьо на по енергийна 
напитки  и  турски  сериал  на  заден  фон.  Кратката  ни  среща  ни  обогати  умствено  и 
емоционално,обсъждайки бъдещи и настоящи (за тогава) планове и ровейки се в миналото на 
един класик. Ето интервюто такова, каквото трябваше да бъде, защото Той завинаги ще остане 
такъв  –  жизнерадостен,  ухилен  до  ушите,  с  Петьово  си  чувство  за  хумор.

Здравей. Разкажи ни как влезе в НГДЕК „Константин Кирил Философ“?
Историята е доста забавна. Завършвам аз седми клас и решавам да кандидатствам в езикова 
гимназия. Тогава още изобщо не знаех,  че съществува нещо такова  като НГДЕК– всъщност 
разбрах един месец преди изпитите. Оказа се,че процедурата за влизане в гимназията е съвсем 
отделна от тази на другите училища.  По  литература  вече  се  готвех,  но  нямах практически 
никаква подготовка по история, така че седнах да чета. След един месец отидох на устния изпит 
по история – явно съм бил доста устат и ме харесаха. Имаше и издънка, разбира се – нямах 
представа какво пише на Руски паметник (дааа, и такъв въпрос имаше).
Справих се с изпитите, но имах проблем с документите, бях си подал оригинала на дипломата 
ми в езиковите гимназии и нямаше как да кандидатствам. Майка ми, която беше учителка в 23 
СОУ, отиде и направи втори оригинал – със същите оценки. Кандидатствах с този „нелегален“ 
документ в НГДЕК. 
Изпитите минаха и аз се прибрах на село. В София – жега, викам си, все някъде ще ме вземат. 
След седмица звъни майка ми и ми казва, че съм приет в Първа английска (това беше първото 
ми желание) и в НГДЕК. Казах й да ми звънне привечер, за да й кажа какво съм решил. Нямах 
представа нито за едното, нито за другото училище, и колкото и шантаво да звучи, реших да 
хвърлям ези-тура. А монетата взе, че падна в цепнатината между две плочки на тротоара  и си 
остана така, изправена. Ясно беше какво е решението: къде на шега, къде сериозно избрах 
НГДЕК.                                                   

Разкажи ни за живота ти в гимназията.
Бях доста изолирано хлапе, не можех да се похваля с външен вид или социални умения, така 
че животът не беше от най-лесните. Понеже смятах, че никой не ме разбира, започнах да уча 
езици – надявах се да намеря език, на който някой да ме разбере. Казвам го само наполовина 
шеговито. Признавам, че годините ми в гимназията бяха по-скоро трудни. Колкото и да ми е 
дала тя, аз бях сравнително изолиран от съучениците си. Социалният ми живот просто не 
съществуваше. Едва в 11 клас разбрах, че имам някакъв потенциал, но той не беше толкова 
интелектуален, колкото откъм трудоспособност. През последната година имаше дни, в които 
бях сам в училище от целия випуск. От скука написах няколко дипломни работи. 
Учех колкото можех, но ненавиждах историята. За гимназията това е донякъде необичайно – 
поне по мое време беше един вид признак на добро възпитание да се интересувам от история,  
особено от българска. Промяната настъпи благодарение на новия ни класен, Даниел Вачков. 



Той ми показа,че историята става за ядене и аз покрай него започнах да си отварям очите и да  
разбирам за какво служи тази наука. Иронията е, че сега, като дипломиран египтолог, май съм 
нещо като историк.

Каква беше атмосферата в НГДЕК?
Много отпусната. Но това, което ни открояваше на фона на останалите училища, беше 
близкото отношение. Не си представях, че е възможно учители и ученици да са заедно на 
купон. Не бях див купонджия, но не ми се беше случвало това да си говориш с учетилите на ти, 
и след училище в Коня  да продължите да си говорите за Средновековна философия. По-
видима обаче беше бариерата между малките и големите, по-лесно беше комуникирането с 
преподавателите. 
Сега имам съученици, които често ме питат дали помня едно или друго от гимназията. Не, не 
помня. Питат ме къде съм бил през тези години. Там бях, но погледът ми беше насочен другаде 
и не обръщах особено внимание на ежедневието. Четях си, кротувах си, имах си въображаеми 
приятели и изобщо времето ми така мина.
Всъщност основните събития, свързани с гимназията, при мен настъпиха след като завърших. 
Не  можах  да  се  измъкна  от  гимназиалните  кръгове,  а  и  се  отказа  че  не  е  необходимо.  
Преподавах една година – старогръцки и новогръцки, водех и СИП испански. 
Още от 12 клас бях започнал да дарявам книги на библиотеката и превърнах това в традиция. 
Може би вече съм дарил около 1000 заглавия. Започнах да давам и стипендии. Опитвам се да 
помогна колкото мога, защото в учениците има голям потенциал, но за съжаление има още 
накъде да се върви.

Кои учители изиграха съществена роля в живота ти?
На латински ме научи Юдит Филипова, а на старогръцки – Марлена Димова. Те са виновни за 
тая работа. По старобългарски бях при Живка Икономова – тъкмо тя предизвика интерес у мен 
към езиците. По физическо тогава още преподаваше Милчо Рунев, един от основателите на 
гимназията заедно с Гергина Тончева и Мама Доби (Людмила Добринова), но той претърпя 
тежка  операция,  когато  бяхме  в  девети  клас.  По  математика  бях  при  Константин  Куртев, 
невероятен  математик,  но  в  гимназията  му  съсипахме  нервите.  Когато  беше  в  добро 
настроение  хвърляше  тебешири  по  учениците  –  представям  си  какво  му  е  било  на  този 
добронамерен иначе човек и страхотен преподавател да гледа цели випуски, които му заявяват 
в очите, че са дошли в гимназията, за да НЕ учат математика. Имаше една страховита реплика 
– добре че няма да съм жив, казваше ни, когато вие ще я управлявате тая държава. Слава 
Богу, все още се държи, а от випуска имаме хора и в Парламента, и във Външно министерство, 
и в Министерството на отбраната.

Какво ти даде и какво ти взе гимназията?
Даде ми много книги,изврати ме на тема езици, но ми взе  много нерви. Много хора казват,че 
това са били най-щастливите им години, но за мен те бяха най-трудните, защото бяха съчетани 
със семейни и здравословни проблеми. Гимназията беляза избора ми на професия, както и на 
човека, с когото живея. Опасно е да преподаваш старогръцки на млади дами.

Как беше културата в 10 клас?
Чиста тройка.Имаше една шестица във випуска и с нея никой не говореше. А даже тогава и се 
местехме и на практика в началото учехме където можем - на стълбите на Народна библиотека 
и старата сграда на Музикалното например.

Ще споделиш ли някоя интересна история от ученическо време?
Самоизолацията, която си бях наложил, ме слагаше встрани от всичко случващо се. Колкото е 
бил богат интелектуалния ми живот, толкова беден е бил ежедневния. Всъщност основните 
събития, свързани с училището, при мен настъпиха след това. Така и не успях да се измъкна - 
преподавах една година. Оказа се , че или от мен не става преподавател, или от гимназията не 
става работодател. 

Какво предподаваше?
Водех Старогръцки език в 11 клас, Новогръцки в профилите, по някое време даже и СИП 
испански. Не само, че не можах да се откъсна, ами се и оказа, че не е необходимо. Превърнах 
даряването на книги на библотеката в един вид задължение.До момента сигурно наближват 
1000 заглавия.Опитвам се да помогна гимназията да постигне това, което заслужава.Защото в 



нея са събрани хора, които знаят какво правят, а потенциала е огромен.

На всеки са любими учителските бисери.Имаш ли любими?
Царят на лафовете беше Александър Николов, един от водещите специалисти по 
Средновековна история в България, с когото имахме късмета да ни преподава в 8 клас. Най- 
добрите бисери идваха в часовете по езици, когато някой се мъчеше да преведе нещо, от което 
излизаха неща като „тризъбият Нептун”.

А кои учители преподават и сега?
Повечето. Ние бяхме първи випуск на Даниел Вачков, по латински бях при Юдит Филипова, а 
по старогръцки- Марлена Димова, която ме научи на гръцки. По култура, старобългарски и 
физика няма промени, по биология ни беше г-жа Александрова на профил.

Накъде тръгна като завърши?
Една година нищо, казарма, Класическа филология и Египтология при нашия учител, баща на 
цялото прогресивно човечество и понастоящем министър на образованието. Всъщност 
приключих Класическа филология за две години, но процедурата не позволяваше да се 
дипломирам тогава и чаках още две години.

Какво си постигнал през тези пет години? Мислиш ли, че си направил грешен ход?
В никакъв случай. Гимназията беляза избора ми на професия, накъде ще се развивам 
професионално.

Какъв щеше да е животът ти,ако беше зъвршил Английската гимназия?
Аз и сега превеждам от английски, и какво? Сигурно щях да се поддам да следвам право, щях 
да съм напуснал България.

НГДЕК ли те запозна с жената,с която си обвързан и как?
Да, тя преподаваше старогръцки и е осем години по-малка.

Къде и какъв се виждаш след десет години?
Фирмата си, в която инвестирах, потръгна. Ако нещата продължат да се развиват така, след 
десет години трябва да имам собствено училище и университет.

Какъв искаш да станеш като пораснеш голям?
Честно ли?Чужденец.
А нечестно?Космонавт?
Всъщност активно съм ангажиран с дейностите на Марсианското общество в България, но 
космолингвистиката е територия, която тепърва ще покорявам.
Колко езици знаеш?
Със сигурност свободно чета около четирдесет, нямам представа колко от тях говоря, защото 
не съм говорил повече от петнайсетина.
Латинският или старогъцкият ти е по-любим?
Определено старогръцкият.
А като цяло?
Най-привлекателни са тези,на които си счупих зъбите, санскритът несъмнено е един от тях.
Може ли да споделиш с изплашените класици рецептата си за изучаване на 
старогръцкия?
Мога , ама ще ти струва много пари. В момента с Димитър Драгнев работим по учебник 
самоучител, който да позволи усвояването на езика за изключително кратко време. А това е 
нужно,защото език се учи една година, в противен случай се пилеят ресурси. Старогръцкият 
несъмнено е ерес.

Според теб има ли нещо вярно в това, че НГДЕК е секта, макар и на шега?
Според мен НГДЕК е единствената лигитимна църква, всички останали са секти.

А каква религия изповядваш?
Аз съм фанатичен атеист.



С какво  се занимаваш в момента извън школата?
Пиша допломна работа за  де що има неща, които гърците са писали за Египет, готвя се за 
изпита си по китайски. До края на годината българо-латинския речник, по който работим, ще е 
готов за редакция и би вършил не толкова практическа,колкото езиковедстка работа. 

Къде искаш да отидеш ?

Първо – да обиколя света, а после да се прибера на село и да си гледам старините.

Доротея Табакова за Петьо Ангелов: Типичен автодидакт, сам се оправя в тоя живот откак го 
познавам,т.е от ученик.  Изключително талантлив в учене на езици,краен либертарианец.
Марлена Димова за Петьо Ангелов: Много стриктен, умен, интересуваше се от много неща 
като цяло много позитивен човек. Единствено го критикувам за това, че се впускаше в дебрите 
на езиците и понякога се губеше в тях.  

 Една различна Трояснка война… или поне не същата

Ако има нещо, което да е втръснало на НГДЕК-чанина от повтаряне, то не е учителските 
лафове  или  името  на  Драгнев,  а  милионното  обяснение  за  структурата  на  „Илиада”  или 
Троянската война въобще. 

Аз  обаче  мога  дa ви  предложа  нещо  много,  много  по-различно.  Театрално  студио 
“IUVENES” с  художествен  ръководител  и  режисьор  Венета  Атанасова поставя  вероятно  за 
последен  път  своето  уникално  представление  “Троянската  война”.  На  18  май  от  19:00ч.  в 
театър  „СФУМАТО”  ще  можете  да  видите  една  изключителна  интерпретация  на  събитията 
покрай Хубавата Елена, която ще запомните завинаги.

Жанрът  на постановката става ясен още с  началото  -  пародия.  Олимп вече не  еѝ  
мястото  на  вечния  и  безгрижен  живот  на  безсмъртните,  а  един  безкрайно  скучен  връх  на 
планина, където не се случва абсолютно нищо. Явно скуката дотолкова изнервя ситуацията, че 
богините  се  скарват  коя  е  най-красива  и  това  довежда  до  началото  на  тяхното  върховно 
забавление – Трояснката война. Но хората не са невинни жертви на прищевките на боговете. 
Сред тях  също царят  интриги,  подлост  и  завист.  Единствена  пророчицата  Касандра вижда 
истината за нещата, но е обречена да остане неразбрана. Прецаквайки се един друг, хората 
напълно заслужават съдбата си.

Що се отнася до характерите и взимоотношенията на сцената, ще останете изненадани 
от факта, че са подплътени с невероятната музика на Майкъл Джексън (Earth song, Dirty Diana, 
Thriller, Bad, Smooth criminal и др.). Постановката наскоро спечели първо място на театрален 
конкурс във Велико Търново, като един от актьорите получи и награда за най-добра женска 
роля.  Настрана  от  това  остават  и  множеството  представяния,  организирани  по  покана  на 
театър „СФУМАТО”. Трупата е съставена от наши съученици, бивши и настоящи, и студенти от 
Софийския Университет.

Времето за билети изтича. Ще можете да ги намерите при Петра (Xc) и Драго (Хb) на 
цена от 5лв. Очакваме да ви видим.



Приятел в нужда се познава                                      

Както си бяхме поставили за цел още в началото на учебната година, през изминалите месеци 
ние, Ученическият съвет на НГДЕК, участвахме в много благотворителни кампании.
За да заредим съучениците си с коледно настроение, в началото на декември си направихме 
вкусен базар. Със събраните пари успяхме да украсим поне малко всеки етаж. Седмицата 
преди светлия празник пък имаше акция за даряване на играчки, които зарадваха малчуганите 
от столичен дом за сирачета.
Амбицирани от успеха на предишния базар, с нова сила в началото на 2012, организирахме 
нов, но този път разгърнахме и творчеството си откъм ръчноправени бижута и вещи. В най - 
скоро време ще изпълним тогавашната си цел и ще заведем деца без родители на театрално 
представление.
След маскения бал, с който толоква се гордеем, пожънахме успех и в приготвянето продажбата 
на мартенички в НГДЕК, 21-во СОУ, 35 СОУ и 2 СОУ. Дългата подготовка и процеса на 
изработване си заслужаваха. Разбрахме го,эщом видяхме щастливите лица на дечицата от 
Кризисния център „Вяра, Надежда и Любов” в кв.Надежда. Със събраните средства направихме 
основен ремонт на основната им стаята, купихме им спално бельо, обувки, пантофи, играчки и 
др. Но най-важното: подарихме им  усмивки и нови приятели.
Ще продължаваме да помагаме на хората и животните в нужда, защото с малко внимание 
светът става по-добър.

 Хелвия

Спомняте ли си Хелвия? Името й може би ви напомня на прословутото изречение от учебника 
по Латински „Helvia domina est.” Но когато я намерихме, тя никак не приличаше на domina. Лоши 
хора бяха пребили милото кученце и то едвам извървя няколко пресечки с нас. Ръчичката й 
беше счупена, от устата й капеше пяна, а тези тъжни очи едва ли някога ще забравя. Сега 
обаче, благодарение на вас, тя е добре, здрава, жизнена и готова да отпътува към новия си 
дом в Германия, откъдето я осиновиха. Тук е момента да кажа едно голямо БЛАГОДАРЯ за 
това, че не оставихте милата душица и всички вие се притекохте на помощ за да извършим 
това чудо. Нямаше да се справим и без подкрепата на Петя и Драго Тренчеви, които бяха до 
Хелвия през целия път на лечение, който тя извървя героично, без Валери, който я приюти в 
дома си, без Ученическия съвет! Приятели, успяхме да я спасим!
Много като нея чакат своя стопанин, който да дарят с цялана си любов. Ако сте решили да 
станете стопани на някоя душичка, вземете куче от приюта в Богров. От там ще ви дадат 
обезпаразитено, ваксинирано и чипирано куче и единственото, което ще трябва да сторите, е 
да го обичате! 



Идва лято, а с него и дългите разходки. Ако се чудите на къде да тръгнете и какво ви се 
прави – ето няколко предложения. 

От 11 май до 15 юни в Галерия „Васка Емануилова” (бул. Янко Сакъзов 15) можете да се 
насладите на прекрасната изложба „Реакции”, която представя невероятните творби на няколко 
млади автори. Произведенията са създадени в отговор на случващите се абсурди в 
съвременния свят и се отличават с висок стил и провокативност.

Онези от вас, които тъкмо са се върнали от Истанбул и започват да изпитват носталгия 
по мегаполиса, ще бъдат очаровани от изложбата „Истанбул” на Десислава Масова и Аделина 
Ангелова. Можете да посетите изложбата от 15 до 31 май в „Червената къща”, Зала „Гъливер”. 
Картините пресъздават чувството за романтика и тъга, което оставя градът у своите 
посетители.

„Противоположни заедно” е третата забележителна изложба,  която ще можете да 
посетите в София през месец май. Едновременно в залите „Индустриална 11” и „УниКредит 
Студио” ще може да видите живопис,  фотография, звуков дизайн, архитектура, стенопис, 
литература и 3D дизайн. Стефано Бенацо, посланникът на Италия, е един от авторите. 

За почитателите на театъра – през този месец не пропускайте да си закупите билет за 
„Нощна пеперуда” (постановка: Явор Гърдев), представление, което е номинирано в почти 
всички категории на престижната награда АСКЕЕР. Докато чакате да си намерите билет за това 
представление, задължително посетете „Полет над кукувиче гнездо”на 26 и 27 май и „Рицар на 
светия дух” на 29 май в Народния театър. Изключително силни и впечанляващи постановки за 
хората с афинитет към театъра.

На 21 май не пропускайте да посетите „Студио 5”, където от 17.00ч. ще можете да се 
насладите на моноспектакъа на Георги Мамалев „Разбираш ли ме правилно?”, а от 22ч. Джон 
Лоутън и Диана Експрес ще представят „The power of mind”. 

За онези, които предпочитат да останат вкъщи и да си починат след уморителен ден – 
най-добрият начен да го направите е като си налеете чаша бяло вино с резън тръпчива ябълка 
и се усамотите с приятно четиво. „Чужденците” на Крис Павоун е бестселър на „Ню Йорк Таймс” 
и разказва изключително интересна и мистериозна история, така че имайте тази книга предвид. 

Не пропускайте да разнообразите културната програма с пазаруване и докато го 
правите, не забравяйте, че този сезон морските десени са изключително модерни и няма да 
сгрешите ако заложите на комбинацията синьо, бяло и червено!

В края на рубриката ще ви подсещам за някоя известна картина, на която можете мълчаливо да 
се насладите. Този път това е „Le lit” на Toulouse-Lautrec.

Йоанна Николова

С песен към традициите                        

И тази година по традиция чествахме патронния празник на гимназията си. Под звуците на 



мъжкия и женския хор поднесохме венци и отдадохме почит на Светите братя.
Този път обаче поводът за празнуване беше двоен - на 11 май чествахме и 30-те години от 
създаването на хоровите състави на НГДЕК „Константин Кирил Философ”. Точно в 19ч. в 
Модерния театър откриха формация „Елици” с песен, посветена на Мама Доби. Програмата 
продължи с гостите от квартет „Юдит” и изъплнения на девическия и мъжкия хоров състав. Друг 
специален гост за вечерта беше ученичката Надя от Националното училище за фолклорни 
изкуства „Филип Кутев”, гр.Котел. Тя омая публиката с изпълнението си на  „Излезал е Дельо 
хайдутин” и „Рипни калинке”.
Сред  многобройните песни от юбилейната програма бяха и песните „Домачине” под съпровода 
на тъпан , „Изгряла е Месечинка”, „Ерген деда” и др.
Празничният концерт завърши с минута мълчание в памет на Петьо Ангелов, общо изпълнение 
на женските хорове и квартета на „Полегнала е Тодора” и  „Многая лета” от всички участници.
Юбилеят донесе много настроение не само у хористите,а и у публиката. Дадохме всичко от 
себе си и продължаваме с пълна сила към нови начинания и се гмуркаме в търсенето на нови, 
неоткрити песни. Очакваме всички и на петдесетгодишнината!

Срещата на Гърция и випуск 33

Ето, че дойде и дългоочаквания миг за ЗЗ випуск на НГДЕК - практиката в Гърция. След тежки 
месеци и особено тежки две седмици преди това, на 26 март потеглихме към земята на 
Аристотел, маслините и узото. Като начало отсега можем да кажем - проблеми нямахме, 
радвахме се на страхотно време и най-важното: на страхотни преживявания и емоции. Още на 
втория ден се сдобихмене с един, а с цели два химна - дневен и вечерен, под чиито ритми 
премина цялата екскурзия. Странно е как в Гърция няма място, което да не ти хареса - всяко те 
впечатлява по свой уникален начин, кара те да искаш да се върнеш там и да усетиш отново 
атмосферата. Според нашата статистика, местата, които най-много впечатлиха нашия випуск, 
са Олимпия, която покоряваше с невероятното спокойствие, което внушаваше, и Асклепейонът 
в Епидавър, който успя да ни даде едно усещане за бодрост и физическа сила. А мястото, 
което ни повлия най-много психически и разтърси много хора, които или плачеха безутешно, 
или  изпаднаха в транс, или седяха безмълвни на пода в коридора пред стаята си, бе Делфи. 
Думите на господин Радев така ни повлияха и фактът, че хотелите бяха заключени в 22 часа не 
ни спря - малка група ентусиасти се отправихме на втора още по-късна разходка към извора 
Касталия. Любопитно бе, че на следващата сутрин, когато отново минахме покрай него, един 
симпатичен мъж на средна възраст спря пред извора, слезе от колата си и просто си наля вода 
в една туба.  Всичко зависи от нагласата. А нагласа и настроение не ни липсваха - под 
влиянието на тихия ромон на водата, в тъмнината на нощта и свидетели на невероятната 
гледка към планината, нямаше как да не се почувстваме по този начин. Докато пътувахме из 
Гърция,скука" се превърна в дума, която не присъства в речника ни. Тя често бе заменяна от 
възклицанията "опа" и "дай", дори в самия рейс на господин Радев, където ежедневно се 
танцуваше на сиртаки (г-н Радев и г-жа Ваня Николова с радост се включиха ) и за да не 
страдаме по родината - на звучна българска музика. Хотелите бяха приятни, стаите - удобни за 
всичко, но менюто не ни очарова особено. Цели 6 дни бяхме гощавани с питателната гозба 
пиле с картофи и когато г-жа Верджиния Спасова бе попитана за коментар, тя отвърна, че 
"гърците са в криза и това могат да си позволят". Твърде вероятно е, че в знак на протест, една 
млада дама, чиято анонимност ще запазим, свали знамето на Китай от фасадата на хотела в 
Нафплио и след сложни маневри по терасите го прибра на сигурно в един минибар, където по-
късно то бе открито и успешно върнато на персонала. Другото, с което тази практика ще бъде 
запомнена, е начинът, по който любовта разцъфна насред колоните, маслините и пилето с 



картофи. Именно поради тези обстоятелства випускът получи умилителното название "випуск 
на двойките" от по-големите си съученици.
И тъй като всяко хубаво нещо си има край, на 4-ти април стъпихме на родна земя, заредени с 
усмивки и много слънце, както и донякъде с огромно съжаление, че учебната практика е 
приключила. 

Венцеслава Кожухарова, X клас    и     Лилия Младенова, X клас

 Париж май 2012

„Ако сте имали късмет да живеете в Париж на младини, където и да отидете по-късно в живота 
си, той остава с вас, защото Париж е един безкраен празник.”

Ърнест Хемингуей

   Надали има някой измежду нашите читатели, който да не е чувал тази прословута фраза на 
Хемингуей, но за голямо съжаление само малцина от нас успяха наистина да усетят духа й. Ех, 
добре си „поживяхме”, било то дори само за една седмица. Една седмица, изпълнена с много 
смях, натрупани впечатления и спомени, които ще ни топлят цял живот. Друга приказка от 
филма на Уди Алън „Полунощ в Париж” твъди, че Париж е най – красив, когато вали. Е, и това 
успяхме да видим и да преценим дали е вярно, защото имахме късмета дъждът да ни следи 
навсякъде през изминалата седмица. Сега, като се връщам назад и се ровя из спомените си, 
мога да кажа с абсолютна сигурност, че това наистина си беше чиста проба късмет и да, Париж 
наистина придобива едно странно обаяние, когато из улиците му се сипе дъжд. 
   Но магическото очарование, което те пленява по скрит, но сигурен начин, е само една от 
многото природи на този вечен град. Неслучайно Кенет Кларк започва книгата си 
„Цивилизацията” с гледката от Пон де-з-Ар в Париж. Безкрайно много са забележителностите и 
дори случайните места, които човек си заслужава да посети в този град, люлка на цялата 
западноевропейска култура и цивилизация. Смея да твърдя, че изготвената ни програма бе 
всеобхватна и даваща възможност на всички участници в практиката не само да видят 
основните забележителности, които правят Париж така известен, но и да се налюбуват 
самостоятелно и по свой начин на града и да поемат от уникалната му магическа атмосфера. 
Още на първия ден с разходката започваща от Триумфалната арка, разположена на площад 
Шарл дьо Гол, стана светкавичният преход от нашата малка София към Париж – градът, 
назован напълно оправдано „сърцето на Европа”. Никога няма да забравя гледката, която ме 
озари, изкачвайки стълбите на метрото. Не мога да кажа, че единствено колосалните размери и 
блестящата архитектура на арката бяха виновници да остана без дъх. Както тя, така и всяка 
една друга постройка из парижките улици носи неповторимия дух на града и заедно те 
сформират една симфония, от която веднъж станал ли си част, никога не можеш, а и не искаш 
да си тръгнеш. Всяка една стъпка по Шан-з-Елизе, мостът Александър, гледката от Пон-Ньоф 
все повече и повече ни караха да се влюбваме в града и да заживяваме в една фантазия. С 
всеки изминал ден и последвалите посещения на остров Сите, Версайския дворец, хълма 
Монмартр, шедьоврите на готическата архитектура в лицето на катедралите Сен Жармен, Сен 
Дени и Сен Шапел любовта ни към града нарастваше, а също така и нежеланието ни да го 
напуснем.
   Когато започвах да пиша статията, много се колебаех какво точно да включа, за да успея до 
най – голяма степен да ви направя съпричастни с магията, с която се бяхме слели онази вече 



далечна седмица. Трябва да призная, че ми бе по – трудно отколкото очаквах, защото наистина 
човек трябва да посети това прекрасно място, за да усети прословутата магия, която описвам 
вече цяла страница. Доказателство за това колко омагьосани бяхме бе последният ден и 
вътрешната борба, която всеки един водеше,  за да си хванем полета обратно към София. 
Няма да крия колко тъжно и мило ми стана, когато, тръгвайки си от Париж, всички ние си 
дадохме обещание на всяка цена да се върнем в този град, било то дори за един ден. 
Пожелавам на всички вас да успеете да видите и да усетите това, което ние заобичахме 
толкова много, и се надявам това едноседмично бягство в Париж да стане редовна практика в    
НГДЕК. Искам да изкажа и специални благодарности на научните ни ръководители г-н Делев, г-
жа Кюлафлиева и г-жа Христова, благодарение на които успяхме да научим много, да се 
обогатим по особен начин – такъв, какъвто всеки намери подходящ за себе си и без които част 
от магията на Париж щеше да остане скрита.

Радина Спасова

 Мина Киркова и пътят и през НГДЕК

Разкажи първо как се подготвяш за изпращането утре, за вълненията относно бала.
За изпращането ние много се трудихме да ги направим тези стихчета, аз и още няколко човека 
от нашия клас. Обичайните неща. Принципно нашето изпращане е по-уникално от това във 
другите училища, за това ни отне повече усилия, но стана добре. 

Дойде краят на тези пет години. Как е накрая?
Така е,  но това е едно от тези, на които като завършиш, хората, с които си учил не ти остават 
някъде назад. При всички положения има хора, с които ще останеш и нататък. Всъщност има 
някаква носталгия, че повече няма да идвам тук и да се виждам с голяма част от хората.

А какво смяташ да правиш след НГДЕК?
Ще замина в чужбина, защото това, което искам да уча няма много развитие в България. 
Остава ми само да приключа с матурите и от там нататък се надявам да вляза в Гласгоу. 

Каква специалност?
Филмово изкуство и музика.

Как ще запомниш времето в НГДЕК?
Емоцията като цяло е една и съща за всичките пет години, тази атмосфера, която я няма 
никъде другаде. То е и защото сме по-малък випуск и всички се познават. Не знам друго място, 
където да има такава сплотеност не само във випуска, а и във цялото училище. Също 
практиките, които дават уникални емоции, не е просто да отидеш някъде с познати хора, а и 
научаваш неща и виждаш места, които малко хора имат възможноста да видят в сплотена 
компания.

А какво смяташ, че трябва да се промени в НГДЕК?
Не съм сигурна, че нещо трябва да се промени в самата гимназия, по-скоро в отношенията на 
хората, но това не зависи от училището. По-скоро не трябва да се променят нещата.

Има ли някой специален учител,  който е оставил отпечатък в тебе? 
Честно казано сега не мисля, че съм обективна, но всеки учител ни е научил на нещо малко от 
себе си. А и това е едно цялостно впечатление, което не мога да разделя на отделни хора.



В интервюто, което даде, Петьо Ангелов споменава за уникалната връзка между учител – 
ученик. Какво смяташ ти по този вапрос?
Тази връзка е факт. С израстването ни, учителите започват да се държат с нас като с големи 
хора. Уникално е това, че учителите се отнасят с нас като колеги в  университета. А и не само 
тази формалност, а и с времето отношенията стават по-лични.

Какво мислиш за поправките в дванадесети клас?
Не мисля, че трябва да съществуват. Те в дванадесети клас са само по старогръцки 
поправктите. Честно казано ги мисля за абсолютно излишни.

Латински или старогръцки?
Латински.

Можеш ли да разкажеш някоя история за твоя випуск?
Много са, не мога да се сетя за едно конкретно нещо.

Как възприемаш дейността на Ученическия съвет? Мислиш ли, че прави нещо значимо за 
гимназията?
Да, категорично. За жалост той работи активно от тази година, когато ние сме дванадесети клас 
и не можем много да се включваме. Но нещата, които се направиха, винаги съм си мислила, че 
трябва да ги има.

Вашия випуск беше един от най-ексцентричните. С какво ще запомниш тези хора?
Това са хора с разностранни интереси, занимават се с различни неща – от изкуство до точни 
науки, което по принцип е малко странно за гимназията. 

Какъв щеше да е животът ти без НГДЕК?
Много различен, вероятно.

Какво можеш да кажеш на хората, които продължават да учат в гимназията?
Надявам се хората да продължават да идват в НГДЕК и да не се плашат от латинския и 
гръцкия – заслужава си! 

А какво би казала на випуска си?
Това бяха едни много хубави пет години и няма да ги забравя! Казват, че гимназията е най-
незабравимият период от живота на човек – това е така.

А на учителите?
Благодаря им за това, което са направили за нас, и категорично има разлика в мисленето ни от 
преди,  а това не се дължи само на възпитанието ни, а и на тях.

Има ли разлика в НГДЕК от както го помниш до сега?
Генерална – не мисля. Но промени има, нови и хубави неща като този вестник, маскения бал, 
античния празник, които преди ги нямаше.

На финала какво ще кажеш на тези, които четат вестника?
Да продължават напред и че накрая осъзнаваш, че нищо не е било толкова трудно, колкото е 
изглеждало.



 НА ДОБЪР ЧАС ВИПУСК 31 !!!

   Винаги  ще  помним  31ия випуск  на  гимназията  с  будния  им  и  свободолюбив  дух,  с 
непресъхващата им жажда за купони и динамичен живот. Не е случайно това, че познаваме 
всеки  един човек  от  този  випуск,  защото  те  бяха,  са  и  ще продължат  да  бъдат  личности,  
стремящи  се  към  уникалност.  И  макар  че  мнозина  ще  ги  запомнят  с  непрекъснатите  им 
посещения  на  „Синьото“,  „Черното“  и  „Офиса“,  учителите  смятат,  че  са  били  добри, 
мотивирани, сериозни и с буден ум (така ги определят преподавателките им по френски език, 
които споделиха, че групите им са били силни и ще им липсват ;).
   Г-н Делев с усмивка определи завършващите, като “калпазани, но много хубав випуск“. За 
всички  е  известно,  че  често  създаваха  главоболия  на  класните  си  ръководители.  Г-жа 
Александрова сподели, че въпреки голямото изпитание като класен ръководител, на което я е 
подложил 12ти б клас,  тя изобщо не съжалява, че са били неин клас и винаги ще са сред  
любимците ù. Всички преподаватели определят випуска, като силен и добър. Г-жа Филипова ги 
описва,  като  страхотни  и  ведри,  а  г-жа  Вачкова  ще  ги  запомни  с  тяхната  изключителна 
артистичност.
   От уста на уста се разказват историите, свързани с техните практики, как са овъглили килима 
на  една  хотелска  стая  в  Турция,  пушейки  наргиле,  за  техните  пиянски  истории  (кой  ли  в 
гимназията ги няма) и много,  много други „изцепки“ от тяхна страна. Това обаче им донесе 
лоша слава и след като всички „бели“ бяха свързвани с тях, започнаха да ги (и да се) наричат 
„черните  овце  на  НГДЕК“.  Още  от  зайци  се  прочуха  с  щуротиите  и  буйността  си,  но  „с 
напредване на възрастта“ се прояви и тяхната сериозност и амбиция. Затова г-жа Руневска 
заяви, че са я впечатлили чак в 12ти клас.
Заради цялата тази „динамичност“ на техния училищен живот и заради свойството си „през 
деня да градят, а през нощта да рушат“ (по думи на г-н Йорданов), като цяло могат да бъдат 
определени,  като  випуск  на  дихотомични и амбивалентни личности  (отново по  думи  на  г-н 
Йорданов, който е изпитал тази полярност на характерите им и на собствен гръб (той си знае за 
стола ;).
   За заключение, всички дружно им пожелаваме много успехи във всички начинания и на добър 
път! А г-жа Александрова допълва, да не забравят, че училището продължава цял живот! 

Калина Алексова ХІа 

Ако знаеше...

Ако знаеше колко нощи безсънни

горила съм с поглед тавана,

ако знаеше как в мечтите бездънни



рушила съм твойта забрана…

Ако знаеше колко думи безбрежни

мълвила съм с устни студени,

ако знаеше как изстиваха нежни

от тъмното мигом сломени…

Ако знаеше колко мисли безсилно

кънтели са вътре в ума ми,

ако знаеше как кървяха обилно

задето ти там ги подмами…

Ако знаеше…би ли върнал сълзите,

попили във чуждата стая?

Ако знаеше…че напускат ни дните,

би ли бил до мен? Честен? Накрая?

Ваня Семерджиева, XII d

 

Gosssip Girl von Baba Str. 16

 Всички сме чували и употребявали израза “Не се вкарвай във филми!”  Е, в родното школо 
доживяхме да станем свидетели на създаването на блог под името Gossip Diaries, създаден по 
подобие на този от любимия на всички ни сериал Gossip Girl. За отрицателно време новината 
за клюкарската ни придобивка се сдоби с неколокостотин прегледа и още толкова коментари в 
социалната мрежа Фейсбук. Самоличността на Клюкарката се превърна в обсъждана тема № 1, 
но докога? Както знаем, всяко чудо е за три дни, а в НГДЕК тайни няма и е въпрос на седмици, 
ако не на дни, да узнаем името на въпросната госпожица, макар да не е изключено да е някой 
млад господинчо. Дали ще пожъне успех блогът и каква ще бъде неговата съдба, тепърва ще 
видим, а дотогава...

ХOXO 
You know you love me 
Gossip Girl

Валентина Тодорова

Маскен бал  “XX’’век
Машина на времето
Да започна първо от модата... естествено класическа гимназия сме и няма как да не спомена 
латинското  наименование  modus  –  изразявващо  маниер,  правило,  норма,  време  и  ритъм. 
Модата е израз на стремежа и идеята за красота и като всяко мероприятие,  всеки купон и 



незабравимо  преживяване  –  мескения  бал  е  идеалното  място  за  развихряне  на  вкусове, 
експериментиране с прически, добиване на зашеметяващ стил на обличане и привличане на 
вниманието. Грабване на учителски погледи , папарашки снимки и спечелване по някоя и друга 
усмивка и покана за танц...
И защо машината на времето да ни пренесе точно в XXвек? Ами отговорът е лесен ... модно е.  
Това  е  епоха  на  красиви,  изящни  дрехи,  луксозен  начин  на  живот,  а  кой  не  обича  лукса. 
Интересно е,че тогава е било по-различно в сравнение с днешно време. Тогава привилегията 
да  живеещ в  лукс  са  имали малцина – най-богатите.  Организирането на приеми и балове, 
хазарт и различни спортове, време на появата на първите автомобили и нямото кино, та чак до 
движения и борбата на жените за социална справедливост и избирателни права.
Но стига история, достатъчна ни е тази, която учим в часовете. Нека придадем малко стил и 
грация, дадем свобода на модното мислене и обиране на овации за стил от XX век. Нека се 
позабавляваме с Поаре, Ертре и мъничко Фере. Елза Скапарели  и Коко Шанел, Пиер или пък 
Живанши  –  в  светлини  ще  блеснеш  ти.   И  дали  си  с  редингот,  фрак  или  носиш  семпли 
панталони на райе, ти си моден знай добре...

Сред гостите на бала имаше зашеметяващи косюми и семпли, стилни облекла. Всички 
забелязаха ексцентричния Фреди, който доста се раздаваше на дансинга, мъжете с пистолети, 
една изключителна английска леди, галактическия стопаджия и други звезди. Приятната 
музика, отново в духа на епохата, допринесе за страхотното настроение, а „Погледни ме във 
очите” и „Kiss Kiss” взривиха публиката. 

Балът не просто беше повод за забавление и кокетство, а събитие с изключителен 
характер, което обедини подрастващите класици около един наболял в България проблем. 
Малцина са онези, които ясно си дават сметка в какви условия живеят, или по-точно оцеляват, 
кучетата в приюта в село Сеславци. Голяма част от тях са набеждавани за агресивни и 
умъртвявни, а останалите живеят сред зарази, мърсотия, гноясали рани и жално скимтене. Ние 
дарихме събраните от бала средства, за да подобрим условията в приюта и да помогнем за 
лечението на болните животни. Малка сума отделихме и за пострадалите от наводнението в 
село Бисер. Нашата подкрепа беше важна не толкова заради финансовото си измерение, а 
защото не останахме безучастни към две драми на родна почва. Дано повече хора обърнат 
внимание на кампаниите, които подемаме, и гласът ни прокънти в обществото като будилник за 
едно заспало съзнание!

Автори на броя


