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Настроение преди Тържествения концерт.
Елена, Мария и Еми. Ура за 12-а!

До Учителския колектив на
44 СОУ “Неофит Бозвели”
София

Уважаеми учители,
скъпи ученици,

Приемете поздравленията ми по повод чест-
ването на 90-годишния юбилей на 44 СОУ 
“Неофит Бозвели”.

Векове наред знанието е висша ценност за 
българския народ и затова е така силна по читта 
пред всички, които творят науката и ду ховността.

Това е ден, в който изразявате постигнатото до 
днес и правите равносметка  на извървения път 
и поставените цели. Постиженията са до казани, 
но предстоят и отговорните за дачи да сме в крак с 
предизвикателствата на времето. През годините 
са изживяни и доб ри, и трудни периоди, но едно 
е ос та нало не из менно – вя рата в образованието 
като висша ценност.

Носейки в себе си духа и вярата на Неофит Боз-
вели, Вие достойно защитавате авторитета на 
Вашето учи лище и доказахте, че с отговорност и 
всеотдайност поддържате постигнатото до днес.

На всички желая здраве, сила на духа и во-
ля да вървите все така всеотдайно по пътя 
на духовността с памет към тези, които са го 
извървели преди нас и с доверие към ид ва щите 
след нас.

Сергей Игнатов
Министър на образованието,
младежта и науката

Официалното поздравление от
Министър Сергей Игнатов.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
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Много познати ... “гости”...

И домакини...

Почетен плакет от Регионалния 
инспекторат по образование по 
случай 90-годишнината на 44. 

СОУ “Неофит Бозвели”.

Преди Тържествения концерт гостите имаха 
възможност да разгледат рисунки на наши 
възпитаници, посветени на годишнината.

Малките ученици
от 2-и, 3-и, и 4-и класове взеха участие в Празничния 

концерт по случай 90 години от основаването на 44 
СОУ „Не офит Бозвели“.

Те се изявиха с песента „ Да протегнем на някой 
ръка“. С много желание и  усърдие децата разучаваха 
текста и бяха нетърпеливи да излязат на сцената.

Голямо вълнение беше обзело всички преди 
празничното събитие. С много усмивки и добро нас-
троение дочакаха изя вата си. След участието си бяха 
още по-развълнувани дали са се справили добре и 
дали публиката е харесала представянето им. Децата 
получиха похвали от учителите си, аплодисменти от 
залата и топли прегръдки от своите  щастливи ро ди-
тели. 

Искам да благодаря на децата за тяхното усърдие и 
чу дес но представяне и да им пожелая още много при-
ятни поводи за изява и в бъдеще като ученици на 44 

СОУ „ Неофит Боз вели“. 
 

Цветанка Тенева
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Публиката-а-а-а!

П
уб
ли
ка
т
а

-а
-а

-а
!

Празничното тържество
на 44 СОУ “Неофит Бозвели” по-случай 90-годишнината 
на училището мина много добре. Бяха поканени и ува же-
ни бивши директори, учители, родители, бивши ученици и 
областни управители. Участие взеха много ученици от гим-
назията и гости от други мес та, така че всички бяха доволни. 
Сега очакваме още по-добри неща да се случват в нашето учи-
лище.

Георги Николов, 12-б
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Скоро отпразнувахме 90-годишния юбилей на 
на шето училище. Концерти по случай юбилеите се 
провеждат веднъж на пет години, затова се пра вят 
големи тържества, но наистина до сега не е има ло 
толкова грандиозно посрещане на праз ника. Таз-
годишният концерт, на който имах честта да бъда 
водеща, се проведе на 16 ноември в голямата зала 
на Театър „София”. Някой може да си помисли, че 
мнението ми е субективно, защото съм била част от 
концерта, но мисля че всеки от тези 350 души, които 
присъстваха, би потвърдил, че това беше най-хубавият 
концерт, правен някога! Благодарение на нашата ди-
ректорка г-жа Михайлова и преподавателите ни по 
български език и литература г-жа Вероника Вър бе н-
ова, г-жа Светлана Първанова и г-жа Анелия То шева, 
организацията беше „желязна” и всичко мина както 
трябва. Може би около месец провеждахме неуморни 
репетиции и течеше усилена подготовка. В крайна 
сметка, усилията и безсънните нощи си струваха, 
бяхме подготвени перфектно. Тук е моментът да из-
кажем благодарност към едни много сериозни хора, 
които ни помогнаха. Без тях изобщо нямаше да се 
справим – Мишо, Спас и Боби от 12-а, класа на гос-
по жа Върбенова. Явно са попили част от качествата 
на класната си, която е наистина прекрасен учител 
и в същото време много приятелски настроен човек. 
Затова момчетата са тол кова търпеливи, сериозни, 
ор ганизирани и винаги го тови да помагат. Много се 
радвам, че бяха част от екипа. Много дейни и спо-
собни момчета. Изпитвам въз хищение към тях и се 
надявам да последват примера на Йонислав Йотов и 
Лъчезар Евтимов, по-известни като група „СкандаУ”, 
и да продължават да помагат за училищните изяви и 
след като завършат. Също та ка благодарим на Лъчо и 
Йони, които бяха с нас на ре петициите и ни помагаха 
да уловим грешките си и да се поправим, което е едно 
от най-важните неща за доб рото представяне.

Що се отнася до воденето на спектакъла, това за мен 
беше сбъдната мечта и за мен, и за моята ко`вовеща 
Даяна. Не ни беше за първи път, водили сме из-
пращанията и на абитуриентите, но това беше първата 
ни изява пред по-голяма аудитория. Беше звездно и 
мина като сън. Подготвяхме се много се ри озно, накрая 
знаехме сценария почти наизуст. Г-жа Върбенова, 
г-жа Първанова и г-жа Тенева изхабиха  много нерви 
покрай подготовката ни, но мисля, че си  свършиха 
работата перфектно и ние се справихме. След този 
кон церт и двете с Диди знаем, че призванието ни може 
би са изяви ка то тези. Бла годарни сме много на г-жа 
Върбенова, защото именно тя ни насочи в тази област. 
Решени сме да продължим по този път на развитие 
още след 12 клас, като кандидатстваме в НАТФИЗ. 
Дано г-жа Върбеиова ни подкрепи и в това начинание.

На ре петициите блеснаха още доста таланти. Петя 
от 12-а клас чудесно изпълнени известната българска 
песен  ”Катерино моме”.  Това изпълнение ще помня 
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Беше звездно
и мина като сън!
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На 27.11. 2012 г.

се проведе Ученически съ вет, на 
който обсъдихме ня кои въпроси от-
носно минали събития като “учи ли-
щните бомби”. Новото на тази сре-
ща беше свързано с 12 клас и но вите 
предложения за избор на колеж.

Успяхме и да говорим за някои 
промени, свързани с об новяването на 
визията на нашето училище.

Георги Николов, 12-б
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Беше звездно
и мина като сън!

години. Петя има поразяващ глас и този вариант на 
песента беше точно в неин стил. Изпълни парчето с 
много страст и чувство. Тя буквално изправи пуб ли-
ката на крака и накара всички да настръхнат. Никоя 
певица до сега не е изпълнявала песента по начина, 
по който го прави Петя. Това просто си е нейната 
песен! Другите два славея бяха Габриела Радкова от 
9-а клас и Симона Стоянова от 10-а клас. Те направиха 
още едно страхотио изпълнение на известната  
българска песен – ”Ах морето’’, което също повдигна 
градуса на настроението. Георги Овчаров от 12-а клас 
взриви публиката със своето Beat Box изпълнение и 
накара публиката възторжено да ръкопляска и да се 
радва от сърце. Залата направо избухна. Георги ни 
накара да ръкопляскаме и да се движим в неговия 
ритъм. C Beat box се представиха също Виктор и 
Стийвън от 9-а клас. Те се подготвяха дълго и това 
даде много добър резултат. Многостранният талант 
на Виктор пролича по-късно и в танц с групата, на 
която е член. Танцът беше много ритмичен и ар ти-
стичен, танцьорите бяха страхотни. Другото хубаво 
изпълиение беше на Габриела Рангелова и Беатрис 
Александрова от 8-а клас. Те тренираха много и си 
изтанцуваха танца чудесно. Поздравяваме ги затова, 
че изпълниха няколко български детски песни и 
песни на английски и испански език. Имаше и един 
уникалеи танц от клас, който беше с воали – бял, 
зелен и червен, цветовете на българското знаме. 
Оригиналната хореография беше дело на г-жа Ева 
Миленкова, която учи всяка нейна възпитаничка да 
бъде истинска горда! – това го казвам от личен опит.

Благодарим на г-жа Михайлова за този концерт 
и за това, че е тъй приятелски настроена към  нас. С 
този концерт тя даде поле за изява на нас – уче ни ци-
те. Точно от това имахме нужда.

Поздрави на всички участници в концерта и гос-
пожа  Върбенова. Радвам се, че съвместните ни уси-
лия дадоха резултат. Дано и занапред нещата да 
продължават така!

Виолета Ихтиандрова, 11-а 
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Аз съм Станислава и редовно че-
та вестник “Млади репортери” и 
винаги се вълнувам. От последния 
брой можеш да научиш много неща, 
които са се случили в училището. 
За брой 11 и аз предоставих една 
ин формация за сестра ми Деница, 
която сега е студентка в УНСС. 
В този брой имаше и още много 
други неща – ин тервю с нашата 
нова директорка г-жа Михайлова. 
Вестникът става все по-интересен 
и сега очаквам с нетърпения след-
ващия брой.
Аз много харесвам 44 СОУ и преди 
да се запиша тук се вълнувах много. 
Тук съм вече четвърта година и все 
още ми е много интересно и се на-
дявам да завърша с добри оценки и 
да вляза в мечтания университет.

Станислава  Иванова, 8-а

УЧЕНИЦИ
ЗА НАШИЯ ВЕСТНИК
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Редакционна колегия

Цветомила Велчева - 5-а
Марио Стоянов -  5-а

Валентин Мишаковски - 5-а
Божидар Митков - 5-б

Борислава Атанасова - 8-а
Габриела Рангелова - 8-а
Милена Стойнева - 8-а
Бояна Иванова - 9-а

Виктория Георгиева - 9-а
Габриела Радкова - 9-а
Николай Огнянов - 10-б
Алекс Думбев - 11-а

Виолета Николова - 11-а
Изабел Величкова - 11-а

Адрес на редакцията:

mladi_reporteri@abv.bg
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Очаквах с нетърпение 11 брой 
на вестника, който излезе скоро и 
когато го прочетох много ми хареса, 
защото там имаше интересна ин-
формация от директорката на на-
шето училище г-жа Михайлова, в 
която тя споделя какво мисли за 
училището и за себе си. Много ми 
хареса за щото имаше и мнения на 
студенти, завършили нашето учи-
лище.
Вестника е хубав. Аз го следя и с 
нетърпение чакам след ва щия брой.

Милена Стойнева, 8-а
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“Портрет на художника
като млад пес”.

Рисунка на Калоян Петров, 10-б.

Моята бъдеща къща.
Рисунка на Калоян Петров, 10-б.


