
 

 

 

 

 

 

„Последната година от 

гимназиалния етап на обучение 

винаги е била най-вълнуваща за 

всички, убедена съм. За нас беше 

една от най-вълнуващите, 

годината, в която станахме едно 

цяло, станахме колектив и 

мислехме като едно целият клас. 

Вълнението от това ,че 

завършваме този етап от живота 

си, трепетът от това, което ни 

очаква след като завършим, и най-вече 

вълненията около предстоящия ни бал. Определено 12 клас е един от най-

запомнящите се и е този, в който времето изтича толкова бързо и неусетно, че 

всяка една секунда е ценна за нас.  

Тъй като в класа ни имаше много хора, които щяха да кандидатстват, вълнението 
за бала ни дойде на дневен ред едва след преминалите кандидатстудентски 
изпити. Стъпка по стъпка, организацията протече гладко и остана само да се 
подготвим да разкрасим Абланица. Балът е важно събитие не само за нас, но и 
за цялото село, дори и за околността. Ние знаехме, че ще бъдем център на 

внимание този ден, и част от нас се притесняваше , а друга част с нетърпение 
чакаше  
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този момент на изява. Всичко беше просто прекрасно, красиво и вълшебно – 

точно както в приказка - за това и всички се чувствахме като принцеси и 

принцове. Балната вечер протече в комплекс в близост до селото, където 

украсата и храната бяха точно както си я представяхме. Не биха ми стигнали 

думите да опиша колко много емоции събрахме в този ден и тази нощ. Един от 

най-трогателните моменти на вечерта бе , когато целият клас се събраха в кръг 

около класния ни ръководител – г-жа Недретка Панева – всички запяха песента 

„Един неразделен клас“ с пълно гърло. Имаше сълзи, смях, прегръдки и усмивки, 

танци, забавлявахме се както подобава за последната ни вечер като 12-ти клас. 

Купонът продължи до сутринта, когато „последните оцелели“ заедно с класният 

ръководител напуснахме комплекса и уморени от дългата нощ поехме пеш по 

пътя към селото. Всеки ще запомни тази вечер по свой начин, със своя история, 

но за мен лично това беше една прекрасна и незабравима нощ, която ще помня 

за цял живот.“ 

 

Разказва чаровната абитуриентка  Киара Венциславова Юрукова с отлични  

резултати от положените държавни зрелостни изпити и високи постижения  в 

олимпиади и извънкласни дейности през гимназиалния етап на обучение. 

Уважаеми г-н директор, скъпи съученици, уважаеми учители 

и гости!  

Днес за последен път прекрачваме прага на родното 

училище. 15 май ще остане паметен за нас учениците от 12 

клас на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Абланица. Това е 

денят, в който ние се разделяме с родното училище, с 

нашите учители, с нашите приятели. От утре нататък ние 

нямаме право на грешки, на необмислени начинания и на 

лекомислени постъпки. Искрено искам да благодаря от 

името на целия випуск на нашите учители. През изминалите 

12 години вие бяхте до нас, напътствахте ни, съветвахте ни, карахте се, когато беше 

необходимо. От тук нататък трябва да ни се доверите, да повярвате в нас, защото през 



тези години ние израствахме, съзрявахме и се превърнахме в достойни за уважение 

млади хора, които знаят какво искат и могат да се поучат от грешките си.  

Скъпи приятели, предстои ни едно ново начало. Днес ние се разделяме с детството и се 

запознаваме с истинския живот. Всеки един от нас ще поеме своя път, изпълнен с 

препятствия и победи. Всички ние ще се справим с трудностите, които ще ни 

предостави живота, именно те ще ни изградят като личности. Сега започва един нов 

етап в живота ни. Предстои ни да изживеем много прекрасни мигове, но и много 

горчивини. Ще се сблъскаме с редица неуспехи, но трябва винаги да стъпваме сигурно 

с високо вдигната глава. Запомнете, мили приятели, ако съдбата ви затръшне вратата – 

влезте през прозореца, никога не се предавайте, защото винаги има начин. Няма лек път 

за мястото, където искаме да отиде, затова трябва да си вярваме, да бъдем себе си пред 

загадките на Вселената. Нека превърнем трудностите в победи, а мечтите в реалност. 

Успехът се крие в самите нас. Всеки от нас ще достигне своя връх, не е важно да е най-

високият – важно е да е жадуваният, желаният. Ние вярваме, че можем! Този ден е наш, 

защото мигът на зрелостта е най-чаканият. Нека останем такива, каквито сме. Някои от 

нас ще останат тук, други – не, но всеки ще носи в себе си спомена за родното място, 

родното училище, нашите учители и тези, които са направили необходимото за нас с 

толкова любов и всеотдайност, за да получим верен старт в живота. СУ „Св. Паисий 

Хилендарски“ се превръща в наше минало и ще живее единствено в спомените ни – 

спомени за весел и безгрижен живот, но и за хубави приятелства. До сега училището бе 

нашият свят, сега светът се превръща в наше училище.                                                                                                     

И последно – но не на последно място.. знайте, че уроците не свършват с биенето на 

последния звънец. 

На добър час, випуск 2018 година! 

      

 

1. С какво най-много ще запомните обучението си в нашето училище? 

Роксана Стамболиева:  По мое мнение всяко училище е различно само по 
себе си. Училището се помни цял живот - първият учител , първата шестица , 
първата двойка. Това са спомени, които остават дълго време в съзнанието на 
човек. В училище ние се учим да пишем, четем, смятаме, дори овладяваме 
чуждите езици. Но лично аз това, с което най-много ще запомня обучението си 
в СУ “ Св. Паисий Хилендарски “ е развитието. През тези дванадесет години 
станах свидетел на това как училището ни с всяка изминала година се 
развиваше все повече и повече. Промяната, дисциплината и различните методи 
на обучение ме научиха, че най-сигурният начин да постигнеш развитие е да 
излезеш от зоната си на комфорт. 
 
Мейче Бабучева: .С достъпното преподаване на учителите и многото домашни. 

 

2. Един незабравим спомен в училището? 
Роксана: Един незабравим миг останал в съзнанието ми е, когато на 9 май учениците стават 
учители за един ден. Само тогава, когато влезеш в обувките на другия виждаш нещата през 
неговата гледна точка. Тогава ние учениците осъзнаваме колко е тежка задачата на един 

ИНТЕРВЮ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ КЛУБ „ДЕБАТИ“ С ОЧАРОВАТЕЛНИТЕ АБИТУРИЕНТКИ 



учител. 

Мейче: Никога няма да забравя Първият учебен ден 

3. С какви впечатления ще останете от вашите преподаватели? 

Роксана: Всеки учител има различен подход към учениците - това ги прави специални. Всички 

се стремят към едно и също да ни научат на колкото може повече неща. 

Завърших със съзнанието, че те искат най-доброто за нас. И осъзнах, че те са 

хората, който ни превърнаха в това, което сме.  

Мейче: Преподавателите в СУ“Св.Паисий Хилендарски“ са едни от най-

добрите и най-отзивчивите! Приятелкси настроение са към учениците и 

се държат мило с тях! 

4. Нещо, което ви разочарова в училище? 

Роксана: Както има хубави моменти, така има и не толкова хубави. Това, което 

ме е разочаровало понякога е личното отношение на преподавател към ученик. 

Но с времето осъзнах, че както ние имаме любими учители, по същия начин и 

учителите си имат любимци. 

Мейче: Най-голямото ми разочарование беше,че нямах повече допълнителни часове, 

от които имах нужда. 

5. Какво ще пожелаеш на следващия випуск 2019? 
Роксана: На випуск 2019 им пожелавам да ценят всеки миг прекаран в училището , да осъзнаят 

колко е важно ученето , да си отворят очите и да видят , че и тяхното време изтича и 

следователно с това идват и матурите. Учете за себе си, защото в живота е много важно 

знанието. 

Мейче: Разпределете времето си правилно, защото купоните свършват бързо, а 

трудното училище наречено живот още не е започнало! 

6. Пожелай нещо и на прекрасните преподаватели ( конкретно към 
някой). 
Роксана: Както казах всички си имаме любимци, а моите са госпожа Н. Панева и господин И. 
Безев. Пожелавам на любимата ми класна да бъде все толкова истинска, искрена, строга , 
понякога солена и лоша, друг път мила , грижовна , забавна. Тя е учителят, който ни научи на 
важните неща не само в училище, а и в живота, жената , която всеки път ни караше да 
осъзнаем къде сме сгрешили и човекът с главно “Ч” , който ни накара да отворим сърцата си и 
да станем по-добри хора. Тя ни приемаше като свои, а ние като наша. А на любимия ми учител, 
с който за съжаление бяхме само една година заедно желая да бъде все толкова изискващ от 
учениците , да успее да накара повече млади хора да осъзнаят ползите от физическото 
възпитание, да създаде и женски отбор, който да представя училището ни. Желая му да остане 
приятелят, който всички ученици виждат в него. 

 

Мейче: Госпожо Топова, останете си все така всеотдайна към учениците си и бъдете 

приятел с тях, както до сега! 



ЕДНО НЕЗАБРАВИМО ПРЕЖИВЯВАНЕ С МОИТЕ СЪУЧЕНИЦИ 

(МЕЙЧЕ БАБУЧЕВА) 
Април месец. И по-скоро началото на април. Цялата еуфория покрай идващите 

няколко дни почивка за всеки ученик е голяма, а тази година за част от учениците от XI 

клас беше още по-голяма и по-вълнуваща.  
     Ваканцията за мен и моите съученици 

беше по-различна, по-вълнуваща и определено 

по-запомняща.Имахме възможността да посетим 

три невероятни страни като Хърватска, Словения 

и незабравимата Италия. Първият град, който 

посетихме беше Загреб-столицата на Хърватска. 

Ако някога решите да го посетите, ще останете 

очаровани от магията на малките тесни улички, 

катедралите, фенерите, а в същото време ще 

бъдете завладяни от усещането за един модерен и кипящ от живот европейски град. 

    Следващите  ни дестинации бяха  Лидо ди Йезоло-град в провинцията на Венеция 

и Любляна-столицата на Словения. 

Третия ден имахме възможността да посетим градът на Жулиета-Верона, един 

незабравим град, който трябва да се види от всеки. 

Последния ден беше черешката на тортата. Посетихме островът на дантелата Бурано и 

островът на стъклото Мурано. Най-незабравимата дестинация за всички нас остана 

Венеция-градът на влюбените. Както всички туристи така и ние имахме възможността да 

опитаме специалитетите за италианците-пицата и пастата. 

Благодарение на нашите родители и нашият ръководител госпожа Панева изживяхме 

едни незабравими моменти, които ще помним винаги. 

 

 

 

 



 

КЛУБ „ПРИРОДА И КОСМОС“ 
Ръководител: Недретка Панева – старши учител по 

 
       

 
 

 
На  02.ХІІ. 2017 година учениците от 

клуб „Природа и космос“ по проект „Твоят 
час“ посетиха ИКИ към БАН, където се 
проведе среща – семинар с техни учени. 
Ученици представиха свои проекти, като 
Орхан Гюлнесов Къдрев представи модел 

на работеща мини-прахосмукачка, 
конструирана с подръчни материали по 
спазени физически закони. 
Шенол Сюлейман Гази пък демонстрира 
как работи механичен генератор на 
електричен ток, направен от него. 
 Друго интересно представяне 
направиха осмокласници, които  бяха 
изработили табла с онагледени 
зодиакални съзвездия и пътя на Слънцето 
по еклиптиката. 

Всички тези проекти бяха 
направени с голямо желание от учениците 
и представени в ИК с голямо вълнение и 
задоволство. 

 
  

 
От страна на ИКИ на БАН, участие в 

семинара взеха проф. Димитър Теодосиев 
и проф. Нарцислав Петров.  

Професор Теодосиев запозна 
учениците с постиженията на България в 
областта на космонавтиката, разработки 
на учени от БАН за космическите 
изследвания. 
 Срещата протече много 
емоционално и за двете страни. Бяха 
задавани въпроси от страна на учениците, 
свързани с космоса, на които получиха 
компетентни и изчерпателни отговори.  
След посещението  в БАН учениците, 
заедно с проф. Теодосиев посетиха и 
Природонаучния музей, разглеждането на 
който донесе допълнителни емоции и 
въпроси. 

Учениците бяха във възторг от 
видяното като експонати. Разнообразие 
на минерали, птици, влечуги, бозайници и 
морски животни привлякоха вниманието 
на всички присъстващи и предизвика една 
невероятна дискусия. 

 
За пореден път учениците от СУ“ Св. 

Паисий Хилендарски“, мотивирани от 
техните преподаватели – г-жа Недретка 
Панева и г-жа Зейнеп Топова, показаха 
завидни компетенции и интереси, в 
областта на природните науки, което е 
висок показател за бъдещи успехи и 

проектни дейности. 
 

         

 



 
За трета поредна  година  в гр. Хаджидимово се 

проведе общинско състезание „Деца на колела“ под 
мотото „Да опазим живота на децата на пътя“. 
Основна цел на състезанието е участниците 
колоездачи – нашите ученици да се научат да спазват 
законите на движение и най – вече да помогнем на 
всички  знаещи и можещи равноправни участници в 
движението да се научат  да пазят  своя живот и 
живота на другите като спазват законите на движение 
и с отговорното си поведение като колоездачи,  да не 
се застрашава живота на другите участници в движението. 
Спортният дух на състезателите бе повдигнат с прекрасното изпълнение на 
очарователните деца от ЦДГ – Надежда.  

 
Участие в състезанието  взеха ученици от СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. 

Абланица, ОУ с. Беслен, ОУ с. Копривлен и СУ „Н. Йонков Вапцаров“ гр. Хаджидимово, 
които бяха добре подготвени от техните ръководители. Състезанието премина в два 
кръга: 

- Практически – преминаване през препядствия; 
- Теоретически – решаване на листовка с въпроси от закона за движение по 

пътищата.  
Участниците се състезаваха в три възрастови групи: 
1 – 3 клас; 4 – 5 клас и 6 – 7 клас 

Безспорни победители тази година станаха учениците от Средно училище „Св. Паисий 
Хилендарски“ с. Абланица, които спечелиха: 

-  3  златни медала /победители в трите възрастови групи/; 
- 2 сребърни  медали; 
- 2 бронзови медали с което печели и купата за отборното класиране. 

 
Самото мероприятие бе организирано от  постоянната комисия по «Образование, 
култура, вероизповедание, социални дейности, спорт, детски и младежки 
дейности»  гр. Хаджидимово с подкрепата на кмета на общината г-н Людмил Терзиев.  

 

          

ОБЩИНКО СЪСТЕЗАНИЕ „ДЕЦАНА КОЛЕЛА 



МОЯТ ПЪТ В СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 
   Преди около 5 години на мен и родителите ми се наложи да направим важен избор, от който 

зависеше цялото ми бъдеще. Това беше изборът на училище, в което да продължа образованието си 

, след като това в моето родно село бе закрито. Тогава ние избрахме СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ 

в с.Абланица, смятайки го за най-доброто в района. Това училище промени живота ми. След 

постъпването ми в него започнах една нова глава в живота ми, озаглавена „Ново начало“. 

  Като всяко ново начало и това беше трудно, поне за мен. Аз трудно свиквам с промените в средата 

ми и това беше едно огромно предизвикателство, което приех с вълнение и трепет да науча нещо 

ново тук. Първата година премина успешно за моя изненада. Намерих много нови приятели и 

започнах да свиквам с учителите, който полагаха усилия да ме предразположат към средата, за 

което съм им безкрайно благодарна. Свикнах с хората в това училище, всички бяха много мили към 

мен, защото бях ново момиче и не познавах никого.  

  С годините научих много уроци в училище и нямам предвид само тези, включени в учебния план. 

Открих истински хора и приятели сред многото , който имах в началото. Вероятно е част от 

съзряването ми, но времето само отсява правилните хора за нас, а грешните сами напускат живота 

ни. Така се случи и с мен. Израснах в това училище не само на години, а и като човек. Станах по-

толерантна към другите, опитвах се да проявявам разбиране и да изразявам позициите си и себе 

си.Преминах през много перипетии, но успях да запазя своята същност, своя дух и желанието да 

продължа да уча.  

Учителите винаги бяха там да ми подадат ръка, да ме насърчават и окуражават. Не ми 

позволяваха да се предавам и да се отказвам от мечтите си, вероятно са видели нещо в мен. Всеки 

път , когато имах нужда от помощ или услуга, те бяха на среща. Те ме научиха как да прощавам 

грешки и да правя компромис. Учителите в това училище полагат огромни усилия за да изградят 

възпитани и разумни млади хора, които знаят как да постигнат мечтите си – с труд, старание и 

всеотдайност. Не знам дали всички ученици осъзнаваме колко богатство ни дава учителя, стига да 

поискаме да си го вземем. Или колко труд и саможертва правят, за да ни направят хора. Аз съм 

видяла това, сега ги разбирам и надявам се не е късно да им кажа едно огромно БЛАГОДАРЯ за 

това, което сте правели за мен и всички ученици. Вярвам , че един ден и те ще го видят и ще осъзнаят 

вашата изключителна роля в живота им. 

   За мен беше чест да бъда част от историята на това училище! Никога не съм съжалявала, че 
направих този избор. Без него не бих могла да видя света по този начин. Без това училище и 

безбройните възможности, които дава на учениците си да се 
развиват, аз нямаше да познавам света, да видя толкова много 
държави и да науча колко са важни добрите взаимоотношения между 
хората и връзките , които създаваме помежду си. Адмирации към 
целия учителски колектив, ръководството и , разбира се, директора 
на училището - господин Мехмед Имамов. 
 
БЛАГОДАРЯ ВИ ОТ СЪРЦЕ Г-Н ДИРЕКТОР! БЛАГОДАРЯ И 
НА ВАС СКЪПИ УЧИТЕЛИ! ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ  ДА  
ОБИЧАТЕ И  НАСЪРЧАВАТЕ  В УПОРИТОСТ И 
ТРУДОЛЮБИЕ  УЧЕИЦИТЕ В ТОВА ПРЕКРАСНО 
УЧИЛИЩЕ! 

Киара Венциславова Юрукова 


