
Издават ученици от 109то ОУ „Христо Смирненски“- София 

                                                                  2017, Година 2, Брой 2 

Кои сме ние? 

  Ние все още сме най-
щастливите и щури деца от 
квартал Слатина, но 
пораснахме. За втора година 
списваме нашия вестник 
Бухлар, но вече сме научили 
доста неща – как се прави 
вестник: как се събира 
информация, как се 
разпознават актуалните новини 
и т.н., все пак имаме опита на 
един брой. Знаехме, че ще ни е 
трудно да се организираме, да 
си напишем материалите, 
защото сме седмокласници и 
имаме много ангажименти, но 
не се отказахме. За нас беше 
важно да се справим, а и да 
направим интересен брой. 

       Виктор Миленов, 7в клас 

Този брой на вестник „Бухлар“ е посветен на празника на славянската писменост и българската култура 

– 24 май. Броят е подготвен от учениците от седмите класове, участници в клубовете по проект „Твоят 

час“ – „Млад редактор“ при VІІ; В клас, „Млад коректор“ при VІІ-А клас и „Млад оператор“ при VІІ-Б клас.  

         Ние, Бухларите, написахме за вас един страхотен вестник, в който  

    ще прочетете: 

 За живота в нашето училище – стр. 2 

 За първи път в училище „Седмица на четенето“ – стр. 2 

 Среща с професор Николай Овчаров – Българският Индиана Джоунс – стр. 3 

 Денят на славянската писменост и българската просвета и  култура – стр. 4 

 На гости в Националната библиотека – стр. 5 

 Познавате ли нашия град ? – стр. 6 

 Софийската Мала Света гора – стр. 6 

 Спортът в нашето училище – стр. 7 

 Нашите любимци от Националния волейболен отбор – стр. 7 

 Забавни задачки за многознайковци – стр. 8  

  ЕКСКЛУЗИВНО!    

 Среща  
с професор доктор          
Николай Овчаров  

   Преди повече от една 

година орисникът на  

нашия вестник  „Бухлар“  

ни пожела успешен старт.     

   На 11 май – празника 

на Светите братя Кирил и 

Методий, отново ни 

гостува професор доктор 

на историческите науки, 

съветник на министъра  

на културата, научен 

ръководител на 

проучванията на 

Перперикон – Николай 

Овчаров. 
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Ние и училището 
„Опознай Родината, за да я обикнеш  

и да я спасиш“ 

  Пътуването и посещенията на интересни природни 
и архитектурно-исторически комплекси е 
предпочитано и любопитно занимание за нас. През 
тази учебна година посетихме град Трън, където 
особено ни впечатли пещерата на света Петка, село 
Бусинци със специфичната си керамика, родното 

село и къщата-музей 
на откривателя на 
бактерията на 
киселото мляко – 
Стамен Григоров. 
Бяхме в Драгалевския 
манастир, посетихме 
и резиденция Врана, 
където видяхме много 
екзотични и интересни 
дървета и храсти, 

видяхме и двореца на цар Фердинанд. Малко след 
това посетихме етнографския музей и се любувахме 
на богатите наши носии от преди много години и от 
различни краища на България.                    

  Интересно беше посещението ни в завода за 
механично-биологично третиране на отпадъци в 
село Яна, където 
научихме как боклука, 
който изхвърляме, се 
сортира и после се 
подава на фирми, 
които го преработват в 
нещо ново и полезно. 

                    
                  Златина Владимирова, 7б клас 

    Седмицата на четенето 

  Ние много уважаваме нашите национални, 
християнски, фолклорни и местни празници. 
Първият брой на нашия вестник беше 
издаден в навечерието на Деня на 
будителите – 1 ноември. Този празник през 
тази учебна година почетохме по по-
различен, но много приятен начин – 
участвахме в „Седмицата на четенето“. А там 
през цялата седмица имаше най-
разнообразни изяви – базар за размяна на 
книжки, конкурси, и кулминацията в 
последния ден, когато ни гостуваха 
професорите Даниела Андонова и Владимир 
Кандилов, Параскева Джукелова, Димитър 
Туджаров – Шкумбата и други видни българи. 
Взехме много интервюта. Въпросите бях 
„Обичате ли да четете?“, „Коя е първата 
книжка, която  ви е прочела мама или баба?“, 
„А коя книжка бихте искали да препрочетете 
сега?“. И сега ще ви издам няколко тайни – 
на г-н Киликчийски любими са приказките на 
Андерсен, а първата приказка, която са му 
прочели е за Ян Бибиян. Г-жа Вичева пък 
предпочита българските народни приказки,  
г-жа Иванова си спомня приказката „Щъркел 
шарен дългокрак, а на дъщеричката си е 
прочела за първи път „Малката русалка“. 
                             
                       Моника Владимирова, 7в клас 

                          Благодарност 
 Тук е мястото да благодарим и на останалите 

клубове  „Да живеем здравословно“ с ученици от 

VІ-б и VІ-в класове и ръководител г-жа Емилия 

Вичева, „Българска етнология“ с ученици от V-б 

клас с ръководител г-жа Ася Вълчева и „Млад 

моделиер“ с ръководител г-жа Емилия 

Парашкевова, които ни помагаха и подкрепяха в 

нашата изследователска и събирателска 

дейност. 

            Софийската Мала Света гора  
 
  В околностите на нашата столица и в самата нея 
има около четиресет църкви и манастири. 
Шестнадесет от тях са обединени с прозвището 
Софийската Мала Света гора, както за първи път  
така ги нарича известният изследовател на 
българския фолклор, етнос, бит, традиции и 
култура, а по-късно и министър в 
следосвобожденското правителството на страната 
ни – чехът Константин Иречек. Те са строени 
между IX – XIII век. Едни от най-старите манастири 
в тази група са Елешнишки, Курилски и Германски. 
Ние сме посещавали много от тях – Кремиковския, 
Лозенския, Клисурския и др. Много красив, с богата 
история, осигуряващ невероятно спокойствие,  е 
Драгалевският манастир.  
                                          
                          Мирослава Йорданова, 7в клас 
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      Среща с българския Индиана Джоунс – проф. Николай Овчаров 

  Издаването на този вестник е идея на седмокласниците в нашето училище. Когато започнахме да 

се учим как се прави вестник, ние бяхме  малки и объркани петокласници. Първото, което 

научихме е, че трябва вестникът да си има орисници и те да са достойни българи, патриоти, 

допринесли за известността на нашата страна. Няма по-известен българин в това отношение от 

профeсор доктор на  историческите науки Николай Овчаров. 

Прекланяме се пред неговия археологически гений, уважаваме 

го много и се радваме, че той пожела успешния старт на нашия 

вестник. Ето какво ни разказа той само преди няколко дни... 

  Много неща искахме да попитаме професора..., поканихме го 

на 11 май в училище – слънчев ден, църковният празник на 

светите братя Кирил и Методий, и той, както винаги, не ни 

отказа, дойде усмихнат и 

лъчезарен, веднага позна кой 

колко е учил по история и започна да разказва – а това е 

неописуемо. Ние слушахме за царе, войни и победи. Израснал в 

семейство на историци и археолози, ходил с баща си от обект на 

обект – той не може да си представи живота с друга професия. И 

както каза той „то е сякаш да спра да дишам“. А неговият 

професионален път е много дълъг – от съвместната му работа с 

баща му проф. Димитър Овчаров на обектите при Велики 

Преслав и Мисианополис, през студентските години и първите 

разкопки на крепостта Урвич, Велико Търново, Татул, Перперикон. Професор Овчаров  не може да 

каже кой обект му е любим или кой от откритите артефакти е най-значим за него. С еднаква 

професионална обич говори за всеки един от тях. 

  Професор Овчаров отдели малко повече внимание на крепостта 

Урвич, защото той ни запали при предишна среща да отидем и да 

разгледаме разкопките. Ние му показахме презентация за това наше 

посещение, а той ни разказа толкова интересни факти – на това място е 

имало римска късноантична крепост от  V – ІІІ век,  от която има само 

следи, а тези руини, които видяхме, са от средновековния период на 

крепостта /ХІІ – ХІV век/. Първоначално тази отбранителна крепост е 

била управлявана от цар Иван Шишман, а после и от най-малкия му 

брат Иван – Асен V /наречен от народа цар Ясен/. Първите разкопки на 

крепостта Урвич проф. Д. Овчаров започва през 1962 г. с ученици от 22-

ра гимназия. Там прави едни от първите си проучвания и проф. Николай  Овчаров със свои 

приятели – състуденти. 

                                          И нещо много любопитно ! 

  Съвсем наскоро професор Овчаров издаде публикация за монетното съкровище на цар 

Иван Александър – владетеля, който е  секъл най-много монети – само сребърните монети 

са над 4 милиона. 

  Перперикон посреща туристи вече 18 години, а през 2016 г. е посетен от над 10000 

туристи. 

  Професор Овчаров е и страстен пътешественик – посетил е над 60 страни и наскоро 

издаде пътеписите си  „Слънцето залязва над Ангкор“. 

                                                           Редакционният екип на вестника 
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Поздрав 

от Емил Киликчийски, 

директор на 109 ОУ 

„Христо Смирненски“ 

 в София 

по случай 24 май 

 

Двадесет и четвърти май – Ден на Славянската писменост  

и култура, празник на буквите, на науката и образованието,  

но преди всичко ... 

ПРАЗНИК НА СЛОВОТО, 

  Което е светилник за душите човешки, пазител и изразител на 

безсмъртното в човека – неговия дух. 

  „В началото бе словото...“, „Голи са без книги народите“ – от 

древността до нас е достигнала мъдростта на много поколения, 

стаена в крилати думи. Те могат всичко – да назовават и 

обясняват, да разкриват, познават, разбират. Чрез тях 

осмисляме съществованието си и правим своя свободен избор. 

Всичко човешко преминава през словото – то е, което съгражда и 

твори света ни, крайъгълният камък на съзиданието. 

  Езикът, словото, писмеността, културата – опорите на нашата 

цивилизация, с които е пребъдвала във вековете! 

„Аз“, „Буки“, „Веди“, „Глаголен“ –  „Достойно ест“! 

Павлина Иванова-учител по български език и литература 

Скъпи ученици,  

уважаеми родители и учители, 

  Честит 24 май – Ден  на българската просвета и култура и на 

славянската писменост.  

  Паметно навеки е делото на светите братя Кирил и Методий. 

  С течение на векове то ни даде толкова много – свое четмо и 

писмо, собствена идентичност, просветление и учение, чувство 

на гордост за принадлежност към една велика нация, пишеща и 

творяща на родната си азбука. 

  Пожелавам Ви никога да не губите тази гордост и 

самочувствие. Нека бъдем оптимисти за утрешния ден.          

  Да не забравяме какво са сторили за нас солунските братя и да 

носим искрата на просветлението в себе си.  

  Колкото по-силно свети тя, толкова по-голяма ще е 

благодарността на идните поколения. 

  Нека не стихва жаждата ни за знание и духовно извисяване. 

  Честит празник! 

“Свети  Константин Философ, наричан Кирил, 

той ни създаде буквите и преведе книгите,  

и Методий, неговия брат” 

Из “За буквите” 

от Черноризец Храбър 
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На гости в Националната библиотека 

  Приятна изненада за нас беше посещението ни в Националната библиотека. Когато ни съобщиха за 
поканата, всички искахме да отидем, но възможностите бяха доста 
ограничени. Тръгнахме по 5-6 човека от клуб, заедно с нашия директор 
и ръководители. Честно казано, не знаехме както точно ще видим, но 
когато на входа на библиотеката ни посрещнаха две усмихнати и 
красиви служителки, ние се почувствахме много значими. Те започнаха 
с думите „Може би за пръв път влизате в нашата библиотека, 
надяваме се обаче, че не е за последен!“. Разказаха ни, че това е най-
старата и най-голямата библиотека в България; че на това място 
преди е имало манеж на цар Борис III и той е дарил това място за библиотека; научихме колко 
трудно е било строителството на библиотеката по време на войната, а също и за бомбардировките, 
които разрушили една малка част от строящата се сграда; а накрая и за официалното ѝ откриване 
през 1953 година. 

Мястото, където ни се иска отново да отидем 

  Това е една малка стаичка, в която се помещава лабораторията за реставрация. Там ни посрещна 
доктор Ивайла Богданова и каза, че ще ни покаже едни специални магии, а 
всъщност става въпрос за грижи книгите да оцеляват колкото се може по-
дълго. Има и отделни листове, които са важни от историческа и културна 
гледна точка. Показа ни един документ, от който липсваше огромна част, и 
пред нас доктор Богданова възстанови разкъсаната част. Научихме какво е 
хартиена каша, филиграни и контрамарки. Видяхме как се прави ръчна хартия, 
как се датира хартията, какви химически разтвори се използват и как се 
поставя водният знак.  

Срещата с доцент-доктор Красимира Александрова,  

директор на Националната библиотека 

  Госпожа Александрова видя колко сме впечатлени от лабораторията, това много я зарадва и каза, че 
когато пораснем още мъничко, можем да помислим за доброволна работа в библиотеката и курсове 
по реставрация. Тя сподели своята дълбока убеденост, че националната библиотека трябва да бъде 
отворена за всички. 

  Доктор Александрова ни разказа за многобройните гости от чужбина, които искат да работят с 
уникалните документи, единствено съхранявани в нашата библиотека. Тя се интересуваше с какво се 
занимаваме ние в свободното си време, и най-вече – какво четем. Тя сподели с нас: „Ние виждаме 
много четящи студенти, но следва малкият въпрос: какво четат.“ 

  Господин Киликчийски ѝ благодари за гостоприемството и сподели на свой ред, че ние си имаме 
собствен вестник – „Бухлар”, и че в момента в училище има много изяви от Националната седмица на 
четенето. Той я покани да участва в някоя от нашите изяви през тази седмица, а тя ни позволи да 
вземем интервю от нея за нашия вестник.  

  На един от въпроситеп – „Колко хора посещават библиотеката?“, тя 
ни изненада с отговора, че на ден посещенията варират между 250 и 
300 човека; а на въпроса дали я удовлетворява нейната професия, 
тя сподели, че това да има достъп до книгите и възможност за 
общуване с хората, които ги позлват, ѝ донася голямо 
удовлетворение. 

  След още няколко въпроса тя ни предложи да направим 
представяне на нашия вестник в библиотеката, като на това 
представяне госпожа Александрова обеща да покани различни 
медии. Тя още ни подсети да си направим и електронен вариант на 
изданието, като пое ангажимента да направи линк към него в 
страницата на Националната библиотека. 

  Злати изрази мнението на повечето от нас, че тази идея ще ни осовободи от притеснението да 
търсим спонсори, но е съвсем друго, когато държиш хартиено издание в ръка, защото така се усеща 
самата различност и аромат на хартията. 

  Преди да си тръгнем, получихме и подаръци, естествено – книжки. 

                                                                                                               Калина, Златина и  Яна, 7б клас           
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Н а ш и я т  г р а д 

Архитектурни забележителности 
 
  Трудно е човек да прецени кое богатство е по-

привлекателно за нас – днешните наследници 

на софийските шопи – дали архитектурата, 

наследила по нещо от далечните времена, или 

археологията, подарила ни артефакти от 

различните исторически епохи. Ако започнем с 

лековитите минерални извори в центъра на 

града, открити още от траките, преминем през 

руините от римските терми при ротондата „Св. 

Георги”, после старите крепостни стени около 

БУЛБАНК, под Халите, по бул. „Мария Луиза” до 

Лъвов мост, където пък ни посреща типичният 

шопски пазар при еврейския квартал и т.н. със 

сигурност ще изпуснем нещо. Изпуснахме може 

би най-важния и  

красив архитектурен 

паметник – Боянската 

църква, строена през 

ХІ – ХІІ век, известна 

с ценните си 

стенописи от 1259 

година и портретите на цар Константин Асен и 

царица Ирина, на севастократор Калоян и жена 

му Десислава. 

                                                     Георги, 7а клас 

Потомци сме на шопите  
от Софийско 

 
  Шопите са весел и игрив народ, те не 

пропускат християнските празници, почитат ги, 

както подобава - специалната трапеза, според 

изискванията на  обичая, с много гости, песни и 

хора на мегдана. Особено почитани и малко 

познати в другите етнографски области са 

Игнажден и Благовец. Игнажден е на 20 

декември, когато се месят колачета и се следи 

какъв човек пръв ще прекрачи прага на къщата 

ви и дали носи със себе си цепеница за 

огнището – та да ви е топло в семейството. И 

другият много уважаван от шопите празник е 

Благовец /25 март/, когато стопаните гонят 

змии, гущери и други гадинки от къщите си е 

като чукат с машата по тенекия и палят боклука 

на големи огньове. Типично шопски празници 

са Петковден, Еремия и Неделя всех Светии. 

                                                      Мишо, 7а клас 

Празниците  в Софийско 
 
  Съборите по селата водят началото си точно от 

Софийската етнографска област. Има сведения, 

че първите сборове са се правили в шопските 

софийски села Биримирци, Обрадовци и 

Орландовци. Тези събори започвали от първата 

неделя след Великден /Разтурната неделя/ и 

продължавали до 

края на ноември. 

Във всяко село 

съборът става в 

деня на храмовия 

празник. Роднини и 

приятели идвали на 

гощавка при своите 

близки, а после отивали на мегдана при сергиите 

със сладкиши, украшения, играчки за децата, 

привечер пък започвали надпяванията и 

надиграванията. 

 
                                                  Христина, 7а клас 

Природните  феномени 
 
  Софийската област от древни времена се 

гордее със своите природни дадености и 

феномени – „От Витоша по-високо нема и от 

Искъро по-дълбоко нема” казвали шопите и 

удряли калпаците в земята. Много са местата за 

които може да се разкаже, аз ще се спра само на 

три от тях – Кътинските скални пирамиди са 

интересни образувания в подножието на 

Софийската планина, 

дял от Стара планина; 

Боянският водопад е 

най-красивият и най-

големият водопад на 

Витоша,  с 15 м пад на 

водата и пак във 

Витоша са Златните мостове. Това са големи 

скални късове, огладени и заоблени от 

дейността на вятъра по поречието на Владайска 

река. 

  Посетете ги и няма да съжалявате! 

 

                                                      Анелия, 7а клас 
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          Спортните занимания в училище 

  Спортът в нашето училище винаги е бил на 
почит и на нужното ниво по отношение на 
качеството и спортните успехи. На районното 
първенство от ученическите игри учениците от 
нашето училище участваха с футбол, баскетбол 
– момчета и момичета, волейбол – момчета и 
момичета, тенис на маса и за първи път шахмат 
– момчета и момичета. Всички те показаха 
отлично представяне и взеха призови места. 
Учениците с желание и много хъс участват и в 
извънкласните форми – карате Киокошинкай, 
волейбол за девойки, кадети. Волейболът е 
любим спорт в училище и вече повече от 
петнадесет години той радва децата и им носи 
успех. На вътрешното първенство по футбол - 
най-малките–Лъвчетата – донесоха много 
награди. Каратистите пък се окичиха с 4 златни, 
3 сребърни и един бронзов медал. На 03.06 тази 
година предстои детско първенство, а малко по 
късно и републиканско първенство. 

  Тук е мястото да спомена и за успехите на 
децата от отбора „Млади огнеборци“, които за 
поредна година участваха в районното 
състезание и въпреки че бяха с подновен 
състав,  завършиха състезанието без нито една 
грешка и в двете дисциплини. Добри думи 
трябва да кажа и за капитана на отбора Виктор 
Георгиев от 7-в клас , който със своите 
организаторски умения допринесе много за 
успеха на отбора 

Димитър Дудулов – учител по физическо 
възпитание и спорт 

  „Пожелавам  
на всеки един от 
състезателите 
на спортен клуб 
„Ахил“ да достигне 
европейски и 
световни успехи!       
  Пазете винаги 
волейбола в 
сърцата си!“ 

Нашият любим спорт 

  Обичаме много волейбола – дали защото 
господин Дудулов и господин Рашков ни 
насочиха и научиха да играем, или защото ни 
харесва да побеждаваме, но най-вече 
харесваме момчетата от националния ни отбор 
по волейбол. Възхищаваме се от играта им и 
постоянно с очакване следим изявите им и се 
радваме на техните успехи.  

  След многобройните участия на отбора по 
различни световни форуми, сега предстои 
изключително отговорното му представяне на 
Световната лига – от 9 до 12 юни във Варна. 
Ще очакваме с нетърпение прякото предаване 
на мачовете, а защо не и тяхното посещение на 
място при такава възможност! 

       Екатерина Дерменджиева, 7а клас 

П Н И К О Л О В Л 

У Д Е М И Р Е В А 

Л М Д У С А Н Я Л 

Е С Л Ъ Ф Р А Д О 

В Д И М И Т Р О В 

П И Р О Н К О В А 

Спортът и ние 

В тази главоблъсканица може да 

откриете имената на 8 наши  

известни спортисти. 

Евгени Иванов – Пушката,  

изпълнителен директор на 

Националната волейболна лига 

Открийте  

разликите! 

                            Кристина Махлуф, 7а клас 
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Задачки за големи и за малки 

Познавате ли тези забележителности на нашия град? Какво знаете за тях? 
Отговорете на 8 въпроса свързани с тях.  

 
Кой паметник в  
центъра на столицата ни 
е символ на мъдростта и 
вярата на софиянци? 

Тайните на кой изветен  
наш  поет пази този 
дом на ул. „Раковски“? 

Къде се намира 
единственият 
паметник на светите 
братя Кирил и 
Методий в нашия град 
и защо точно там? 

Има ли в София 
запазени останки на  
динозавър и къде се 
съхраняват те, ако 
има такива? 

Къде се намира музеят 
на град София, 
съхранил нейната 
история? 

На кого е посветен 
паметникът в 
градинката пред храм-
паметника „Свети 
Александър Невски“, от 
страната на Светия 
синод и вдясно от 
него? 

Коя от всички планини 
около нашия град е 
неин символ и 
присъства в герба на 
града? 

В коя от трите църкви 
са открити останките 
на Васил Левски? 

Изпращайте отговорите до 31.05.2017г.  

на ел. адрес: buhlar_109@abv.bg 

Отговори на въпросите от първия брой на вестника: 

1. Лъвов мост 

2. Петко и Пенчо Славейкови 

3. Храм „Св. София“, а камбаната е окачена на дърво в памет  на 

войските на генерал Гурко, освободили град София, в чест на които 

е отслужен тържествен молебен пред полуразрушената църква 

4. Цар Самуил защитава подстъпите към град Сердика при прохода 

„Траянови врата“ 

5. Вековната днес черница е била младото дръвче, на което Левски 

е връзвал кончето си при влизане в града 

6. Боянската църква е вписана в списъка на ЮНЕСКО за световното 

културно наследство 

   Информация за екипите: 

                  Редакционен екип 

Анелия Маркова-7а клас 

Георги Великов-7а клас 

Екатерина Дерменджиева-7аклас 

Златина Владимирова-7б клас 

Яна Петрова-7б клас 

Калина Станоева-7б клас 

Моника Владимирова-7в клас 

Мирослава Йорданова-7в клас 

Виктор Георгиев-7в клас 

                     Екип на проекта 

             Адриана Алексиева 

             Лиляна Миткова 

             Мариела Коничева 

             Павлина Иванова-коректор 

Екипът на вестника изказва благодарност на всички седмокласници, които заедно с учениците от трите 

клуба „Млад редактор“, „Млад коректор“ и „Млад оператор“ по проект „Твоят час“ издирваха и 

подготвиха материали за списване на вестника. 


