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Брой 3, м. април 2012 
ПГЕЕ “Мария Кюри” 

 
                   ВАСИЛ ВАСИЛЕВ – ЗУЕКА 
    Роден на 30 април 1965 г. в Сливен. Завършил ТЕТ „Мария Кюри”, а след 
това ВИТИЗ.  

    Участва в студентското предаване  „Ку-ку“, както и в „Каналето“. В днешно 
време работи в предаванията „Господари на ефира“ и „Пълна лудница“. 

С актрисата Нина Димитрова основават театър „Кредо“. Първата им постановка 
— „Шинел“ (по Гогол) — има повече от 500 представления, играят я по света 
на осем езика. Двамата с Нина имат една дъщеря. 

-Здравейте, Петя! Здравейте, момичета и момчета! 
Трогнат съм, но тъй като  времето постоянно ме притиска, ще пристъпя 

направо към отговорите на вашите въпроси... 
Едно време се борех за това да бъда постоянно ангажиран, а сега, вече завъртял машината, не мога да я 

спра.Странно нещо е животът, но затова пък е прекрасен... 
Разкажете ни накратко за Вашите ученически години? Какъв ученик бяхте? Кой беше любимият Ви предмет? А 

любимият Ви учител? 
В ТЕТ-а, както му казвахме по наше време,бях между 1980-84г.Попаднах случайно..никога не съм искал да се 

занимавам с нещо такова, но пък благодарение на учителите си, сега имам умения, които със сигурност ми помагат 
в живота. Ако мога да се върна назад и имам право да променя нещо, със сигурност бих променил начина си на учене. 
Не бях добър ученик!Сякаш чаках момента, в който ще завърша, и ще кандидатствам във ВИТИЗ /сега НАТФИЗ/.Не 
че е лошо, но сега, след толкова години си мисля, че по-добрият вариант беше, след като сам съм избрал нещо 
такова,то да го изуча  до най-висока степен!                                                                                                           на стр. 2   

Живот и кариера след ПГЕЕ “Мария Кюри” 

ЗЛАТНИ МОМЧЕТА 
     На 19 – 20 април в град Пловдив се проведе 
Национална панорама на професионалното 
образование под патронажа на МОМН. 

Професионална гимназия по електротехника и 
електроника „Мария Кюри” участва в националния 
кръг на състезанието по приложна електроника „Мога 
и зная как” заедно с отбори от професионалните 
гимназии по електротехника и електроника в цялата 
страна. 

     Разделени в две възрастови групи, 9 – 10 клас и 
11 -12 клас, учениците Димитър Караиванов 
и   Пламен Дамянов от 10 „Б”клас, Валентин Вълков – 
11 „Б” клас и Георги Ангелов 12 „Е” клас от 

специалностите „Компютърна техника и технологии” и 
„Микропроцесорна техника” грабнаха всички 
възможни първи места в индивидуалното и отборно 
класиране. 

     Момчетата за пореден път демонстрираха 
изключителните си умения и компетентности при 
изпълнението на теоретичните и практически задачи 
в областта на приложната електроника. Постигнатите 
високи резултати са заслужено признание за труда на 
всички учители и най-вече на инж. Татяна Башева, 
инж. Марина Станева, инж. Красимир Георгиев и инж. 
Ангел Ангелов. 
     Тържествено, с много аплодисменти посрещнахме 
нашите съученици в актовата зала на гимназията. 
Поздравителни адреси изпратиха Областният 
управител Марин Кавръков, Председателят на 
Постоянната комисия по образование, култура, наука 
и вероизповедания при Общински съвет – Сливен 
Иван Петров, Директорът на ИПФ – Сливен към ТУ – 
София проф. д-р инж. Станимир Карапетков и 
Началникът на РИО – Сливен Бисерка Василева.. 
Всички от сърце им пожелаваме да се представят 
достойно и в бъдеще. Нека се множат успехите на 
нашата гимназия! 
                            Репортер :Любомир Миланов-11б 
                                      Фотограф: Марио Петков-9в 
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от стр. 1 

Аз не успях и съжалявам за това! 

А иначе цял живот съм искал да стана Актьор!С главно 
А!Още от трети клас!И точно следването на тази ми 
мечта определи и "престоя"ми в ТЕТ-а. За четири години 
успях да участвам в абсолютно всичко, което най-общо 
казано може да се нарече изкуство: то не бяха празници 
на художествената самодейност,то не бе училищни.. 

празници, драм - състави, кръжоци, пиески, скечове....А 
бе...чудо голямо! И като прибавя и спорта, с който 
тогава все още се занимавах...картинката направо се 
изяснява по-отношение на ученето ми... 

А иначе имам прекрасни спомени от класа.С някои от 
съучениците ми не само поддържам връзка,но с някои сме 
още приятели.Бяхме страхотна компания… Нанко, Виктор, 
Жечко, Хипето, Мимето, Тръбача...бяхме неразделни! 

С учителите си никога не съм имал чак толкова големи 
проблеми.Обичайните...за повече учене и спазване на 
дисциплината... 

Имахме за класен ръководител най-добрия човек на 
света-Пенка Костова! Сега си мисля, че ако бях на нейно 
място нямаше да издържа на всичките ни пубертетски 
простотии...Много я обичахме и се гордеехме с нея! 

Сега съжалявам, че учителката ми по български и 
литература Антонина Коларова не ме "би" достатъчно, за 
да разбера разликата между Йовков и Елин Пелин - години 
по-късно това ми отне допълнително време.Държеше на 
собственото ни мнение, в ония години това не беше 
повсеместно и задължително... 

Бяхме в много добри отношения с Петьо ОЕ-то,както му 
викахме на Петър Маринов по ОЕ (Основи на 
електротехниката). Така го и запомних - винаги усмихнат и с 
чувство за хумор… Никога няма да забравя строгия 
Далакчиев, безапелационния Митко - Пилето /Бог да го 
прости/, учителят ни по механика... 

Странно, но когато се събираме с приятели и говорим за 
ония времена, за никого не казваме лоша дума… Просто ТЕ 
бяха нашите Учители! ТЕ ни научиха да се борим, да 
отстояваме интересите си, да бъдем инициативни и най-
важното - да бъдем добри! Благодарен съм им! 

Вие сте един от големите актьори на България. Как се 
случи така, че от техническо училище станахте актьор?  

-Винаги съм искал да стана актьор!Смятам, че тази 
професия е призвание, защото е много отговорна.Когато 
се изправиш пред публиката, или зрителите пред 
телевизионния екран, трябва да им кажеш нещо с 
мисълта за това, че можеш да ги промениш! Да им 
влияеш, да ги насърчаваш,да им даваш надежда, да ги 
"приземяваш" от време навреме, но без да ги 
манипулираш! Много е отговорно!Същото е и с 
журналистиката. Всички казват, че тя е четвъртата 
власт. Не е вярно - първата е, защото политиците 
управляват чрез нея! 

Аз съм един много щастлив човек!!! Изкарвам 
прехраната си с това,за което съм мечтал и учил! 
Благодарен съм на всички,взели участие в обучението ми! 

Ако днес трябва да избирате училище, кое ще бъде то, 
защо? 

-Ако сега трябва да избирам училище, пак ще избера 
ТЕТ-а, или ПГЕЕ-то, както му казвате сега. Защо ли? 
Ами защо не! Ще получа допълнителни знания и умения, 
независимо от това какъв ще стана като порасна... 
Моето мнение и днес е почти същото,както и преди-не е 
важно къде учиш,а какви са мечтите ти и колко е голямо 
желанието ти да ги осъществиш!И ако в главата ти 
стои мисълта,че постоянно трябва да си най-добрия,то 
няма как да не успееш!Простичко,нали! 

Върху какво работите в момента?  
-Що се отнася до момента,заедно с целия екип на 

"Господари на ефира", се опитваме да оцеляваме, кроейки 
планове за завръщането ни от есента в телевизионния 
ефир...Не е лесно, но и никой не ни е обещавал, че ще е 
лесно! Също така работим по новата форма на "Пълна 
лудница"...А бе...работа да искаш...  

Кога да Ви очакваме на сцената на Сливенския 
театър? Това ще бъде огромно удоволствие за нас. 

-На сцената на Сливенския театър гостувахме 
сравнително скоро, но пък нищо не ни коства да го 
направим пак...Така, че кой знае...  

Вашето послание към учениците от ПГЕЕ "Мария 
Кюри" ? 

-Не смятам, че имам някакво специално послание към 
учениците от ПГЕЕ-то. Мисля, че цялото ми 
словоизлияние е нещо такова. Нека те сами потърсят 
смисъла и съветите ми! Достатъчно са умни за това, а и 
никой на тази възраст не обича да му дават акъл...Но бих 
им пожелал нещо...Да обичат това, което правят и най-
вече, да обичат хората!  

Какво ще пожелаете на читателите на вестник 
"Хармония в техниката" ?  

-А на читателите на "Хармония в техниката" 
пожелавам хармоничен, интересен и весел живот на най-
високо техническо ниво!!! 

 

С усмивка и благодарност:бившия ТЕТ-аджия,Зуек 
 
 Благодарим на големия Актьор за вниманието 

към нашия вестник. 
 

Тази година се навършват 50 години от 
създаването на училището ни. Отсега 
поканихме Зуека на тържествата   през месец 
ноември. Искрено ще се радваме да празнуваме 
заедно!  

 

Интервюто взеха: Даниел Димитров – 11 в кл. 
                             и Николай Радев – 11 б кл. 
 

Ден на Земята - 22 април 
По повод 
Деня на 
Земята под 
патронажа на 
мин. Сергей 
Игнатов РИО 
- Сливен 
организира 
инициативата 
“Посади 
дръвче, 
засади гора”. 
Ние, 
учениците от 
ПГЕЕ, 
участвахме в 
почистването 
на двора на 
нашето 
училище 
 
 

                              Репортер :Хамиде Кьойбашиева-9б 
                                           Фотограф: Марио Петков-9в 
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Ученици от ПГЕЕ „М. Кюри“ 
завършват пореден проект 

по програма Коменски  
 

От 23 до 27 април 
2012 г. Станислава 
Дерменджиева - 12 
д клас, Моника 
Петрова - 12 б, 
Димо Димов - 11 в, 
Иван Станев - 11 в, 
Стоян Петков - 11 
в, Траян Димитров - 
11 б, Васил Добрев - 

11 а заедно с учителите Пепа Големанова, Людмила 
Петкова, Татяна Башева и Добри Маргенов 
посетиха гр. Винер Нойщадт, Австрия. Там се 
състоя заключителната среща на проекта 
„Физически и спортни дейности в различна среда“ 
по програма Коменски. Домакин на срещата беше 
училище „ Херта Фирнберг“, което е с интензивно 
изучаване на английски език. Присъстваха ученици и 
учители от девет страни партньори – Австрия, 
Италия, Румъния, Дания, Гърция, Испания, Турция, 
Португалия и България. 

Проектът фокусира върху важната роля на 
физическото възпитание и спорта, както и 
мотивирането на младите хора да водят 
здравословен и пълноценен живот. Спортът е ценно 
средство за социализация и интеграция на деца с 
проблеми, както и за преодоляване на ранното 
напускане на училище. 

През двете години на партньорството (2010-
2012) участниците в проекта работиха по 
създаването на общ краен продукт – книжка и диск, 
които очертават правилата и уменията необходими 
за практикуването на различни спортове. 
Резултатите от проекта ще бъдат използвани за 
внедряване на нови спортове в учебната програма, 
както и за развиване на извънкласни дейности. 

 В този проект общо деветнадесет ученици и 
четирима учители имаха възможност да посетят 
Севиля - Испания,  Коня - Турция, Копенхаген – Дания 
и Винер Нойщадт – Австрия. Те участваха в 
спортни игри и приятелски съревнования и имаха 
възможност да се запознаят с културата и 
традициите на страните партньори, което възпита 
у тях толератно отношение към други нации и 
религии и активно Европейско гражданство. 

Сливенската хип-хоп група Hill Creeps 
взриви публиката на  

"България търси талант” 
 
Хип-хоп група Hill 

Creeps взриви 

публиката на 

"България търси 

талант". Със 

своето огнено 

изпълнение те събраха овациите на публиката, а 

журито бе приятно очаровано. Умението да 

танцуват, усещането за ритъм и добрата режисьора 

възхити публиката. 

Двама от участниците в групата - Евгени Генчев и 

Мартин Мутляшки - са завършили нашата гимназия. 

Според Хилда Казасян: „Това са най-добрите, откакто 

е започнало шоуто.“ Дори и Любен Дилов – син не 

можа да намери място за вечните си критики, 

провокиран от красотата на изпълнението, аплодира 

продължително сливенските момчета. 
            Репортер: Иван Стойков - 9а 

Спортни успехи 
 
На републи-
канското 
първенство 
по култури-
зъм в град 
Карлово Жорж 
Димитров от 
10 Г клас 
стана абсо-
лютен 
шампион. 
Жорж грабна 
първите 
места и 
златните 
медали в 
категориите 
до 70 кг. и 
над 70 кг. 
Екипът на 
вестника му 
пожелава 
успехи и в 

бъдеще. 
 Репортер: Даниел Колев - 11 б 
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Как да си направим 
Touch Screen 

 

Touch Screen – 
ът не е нова 
технология. 

Разработването му започва още през далечната 
1965 година от небезизвестният изобретател E.A. 
Johnson. С течение на времето той набира 
известност и претърпява промени за да може да се 
конкурира с Light pen устройствата. 

През 1982 година G Samuel Hurst патентова 
капацитивния Touch Screen във вида, в който го 
познаваме в момента. Разбира се за времето си 
тези устройства са били изключително скъпи и 
рядко срещани, за разлика от Light pen, които са 
били доста по – евтини, но вършещи същата 
функция. За съжаление обаче Light pen са 
съвместими само с CRT монитори и след масовото 
навлизане на LCD дисплеите в периода 1999 - 2001 
те стават бесполезни. През 2008 - 2009 година 
след години забрава технологията на Touch Screen-
a се възражда в благодарение на телефоните. 
Малко по - късно бива разработен и Touch Screen с 
Multi-Touch Support. От начало той е можел да 
поддържа до две точки, докато в момента 
съществуват и такива с поддръжка на до 20 точки 
едновременно. През 2012 Jonny Lee – нашето 
вдъхновение създава първия прототип на 
виртуален Touch Screen, испозвайки джоистик за 
Nintendo Wii. За разлика от него ние не използваме 
такъв, но все пак чрез този свой проект той дава 
много силна основа на нашия. А именно виртуален 
Touch Screen създаден само с помощта на каквато 
и да е WEB камера и инфра-червена писалка. 
Хубавото на този тип тъч скрийн е, че той може 
да се исползва с всеки монитор, дори и проектор, a 
също така той излиза почти без пари , Освен това 
той поддържа над 20 точки. 

Материалите, които ще са  нужни са 
следните: 

1бр Web камера, без значение каква 

1бр лента от старите фотоапарати 

1бр инфрачервена писалка 

Стъпка 1: Създаване на инфрачервена 

писалка. 

Всичко което е нужно за най-лесната схема на 
инфрачервената писалка е един инфрачервен 
светодиод (може да се вземе от някое старо 
дистанционно) и запалка с фенерче. Трябва да 
извадите фенерчето от запалката и да замените 
белия светодиод с инфрачервения спазвайки 
поляритета. Може да се уверите в действието на 
схемата, като светнете в камерата на телефона 
си. За по голямо удобство е желателно схемата да 
се вгради в корпуса на писалка. 

Стъпка 2: Нагласяне на хардуера. 

Камерата трябва да се постави до монитора, под 
ъгъл близък до 45˚, така че да се вижда целия екран. 
Върху камерата се поставя лентата от 
фотоапарата така че да прикрива обектива. По 
този начин единственото, което „вижда” камерата 
е къде осветявате дисплея си с писалката. 

Стъпка 3: Софтуер  

Най-лесният за исползване случая софтуер е CCV 
(Community Core Vision). Лесен удобен за работа, но 
уви ще ви свърши работа само под Windows 7. 
Причината за това е, че въпреки многото време 
през което съществува Touch Screen това е 
първият Windows, който го поддържа. Както и да е 
ако сте на Win7 CCV излиза на първа страница в 
Google. Ако не, имаме създаден авторски софтуер, 
който можем да ви изпратим безплатно, 
съвместим и с XP. 

Единствено трябва да се свържете с нас, чрез 
данните по-долу. Ако при стартиране на CCV ви 
изкарва грешка с Quicktime, значи трябва да си 
инсталирате или да обновите вашия Quick Time 
Player. Със софтуера се работи изключително 
лесно. Трябва да маркирате Use Camera в средата в 
ляво и след това да натиснете C (це). Сега се 
отвори прозореца за калибриране. Първо 
натиснете + няколко пъти, след това Shift и + 
няколко пъти, за да получите желаната мрежа. 
След това отново натиснете C (це) за да 
започнете да калибрирате. Докосвайте точките 
една по една и натискайте копчето за писалката за 
да осветите точката, която сте натиснали. Ако 
направите грешка натиснете R за да се върнете. 
След завършването на всички точки може да 

пробвате 

Забавна електроника и електротехника 



 

  Брой 3,  април, 2012         5 

На учителя с любов! Учителите в ПГЕЕ -  наши приятели! 
 

инж. НЕВЕНА ХРИСТОВА – старши учител по електроника. 
Трудно ми е да изброя всички предмети, които преподава. Все  интересни, защото 
електрониката е навсякъде в нашия живот. 
 

                             НАЙ - ВАЖНОТО Е ДА БЪДЕМ ХОРА 
Г-жо Христова, как избрахте учителската професия за свое призвание? 
 

Аз съм инженер. Завършила съм Технически университет – София, специалност 
„Изчислителна техника”. В началото работех като инженер, но много съблазнително ми 
се стори да работя само с млади хора. Исках да им дам това, което зная от 
изчислителната техника. Така реших да стана учител. И не съжалявам. 
 

Откога работите в ПГЕЕ? 
 

От 25 години съм тук. Когато започнах работа, празнувахме 25-годишнината от създаването на 
училището. Тази година, както знаете, честваме 50-годишния юбилей. 
 

Харесва ли Ви да сте учител? 
 

Харесвам много професията си, защото съм винаги сред  млади хора, на които има какво да дам, на какво 
да ги науча. А въпрос на желание е дали те искат да го научат. Хубаво е, когато човек работи с млади 
хора, чувства се  винаги млад. 
 

Какви бяха Вашите ученически години? 
 

Прекрасни спомени съм запазила от моите ученически години. Завършила съм Математическа гимназия 
в гр. Шумен, специалност „Програмиране”. Това са най-хубавите години в живота на човека, най-
безгрижните, най-веселите. 
 

За какво мечтаехте като ученичка? 
 

Мечтаех да продължа образованието си, да уча изчислителна техника. Така и стана. През целия си 
живот човек не трябва да спира да мечтае, да осъществява мечтите си и по този начин да осмисля 
живота си. Когато желаеш  нещо много силно, то със сигурност ще се случи. Затова и вие, не спирайте 
да мечтаете! 
 

Кое е Вашето любимо занимание? 
 

Обичам да чета, обичам да решавам судоко, обичам да шия гоблени. Така се разтоварвам от 
напрегнатото ежедневие. 
 

Как виждате бъдещето на ПГЕЕ „Мария Кюри”? 
 

Светло бъдеще виждам за нашата гимназия – с  много труд, с повече желание, с повече мотивация от 
страна на учениците. Училището ни е с име и трябва да продължаваме да работим за това име. 
 

Харесва ли Ви  нашият вестник? 
 

Изключително! Отдавна се говореше, че трябва да се издава вестник в училище. Ето, че най-накрая е 
факт. Интересна е вашата извънкласна форма с издаването на този вестник. Може би и другите 
клубове ще дадат гласност на това, което правят, но това, което вие правите, се вижда от всички. 
Изключително е, похвално е. И ви желая успех! 
 

Вашето послание към читателите на вестник „Хармония в техниката”? 
 

Да бъдат преди всичко хора! Всеки си намира пътя в живота. Но най-важното е да бъдем хора! 
 

                           Редакционният екип на вестника благодари на г-жа Христова за интервюто. 
Желаем й да бъде здрава, винаги усмихната, все така  мила и добра! И повече ученолюбиви 
ученици! 
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В двора на Природо-математическата гимназия 
„Добри Чинтулов” се проведе общинско 
междуучилищно състезание за осмокласници - етап 
от Републиканското състезание „Защита при 
бедствия и противообществени прояви”, под наслов 
„Не затваряй очи”. Състезанието премина на два 
етапа - тест и демонстрация на знания, умения, 
навици, бързина, съобразителност, поведение при 
възникване на критични ситуации и симулации на 
ситуации. Осмокласниците демонстрираха действия 
по време и след 
земетресение, при 
н а в о д н е н и е , 
п о ж а р н а 
безопасност, при 

радиоактивно замърсяване, оказване на първа помощ и 
реакция на свидетели на противообществена проява.Целта 
бе да се провери нивото на придобитите през основния курс 
на обучение знания, умения и навици при бедствия и да 
повиши знанията на учениците по темата. Освен това в 
състезанието са включени казуси за противообществените 
прояви. Отборът на ПГЕЕ “Мария Кюри” се представи 
достойно. Участваха учениците Петко Василев, Васил 
Иванов, Божидар Маргенов и Йордан Данев от 8 а клас с ръководител Димитър Димитров. 

НАШИТЕ УСПЕХИ 

Отново високи резултати на ученици от ПГЕЕ “Мария Кюри” 
За постигнати отлични резултати на състезанието по 
приложна електроника “Мога и зная как” Технически 
университет - гр. Габрово признава оценките от конкурсния 
изпит по общотехническа подготовка, с която нашите 
съученици могат да бъдат приети за студенти. Това са: 
Георги Ангелов -12 Е, Валентин Вълков - 11 Б, Вандо Пеев 

- 11 А, Тихомир Христакиев - 12 Ж , Диян Василев - 12 Ж, 
Петър Пенчев - 12 Ж 

Нашите изяви по проект “УСПЕХ” 
Клуб “Аз и моят роден град - минало, настояще, 
бъдеще” с ръководител Димитър Димитров 

Клуб “Тенис на маса” с ръководител Иванка 
Колева 
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Нека дните ви напред бъдат 
изпълнени с радост! Дайте шанс на 
всеки един ваш ден да бъде най-
добрият в живота ви! Научете се 
да прегръщате живота! Обичайте 
и продължавайте смело напред, 
защото животът е за смелите! 

  Георги Георгиев 

12 а ВИПУСК 2012 
Успешен старт в живота 

12 А 

Неусетно изминаха тези 
четири години, прекарани 
заедно. Разделяме се. Всеки 
от вас ще поеме своя път в 
живота, но съхранете добри 
спомени един за друг, не се 
забравяйте, останете 
приятели! Желая ви много 
здраве, късмет и сбъднати 
мечти! 
 
 
          

 

 

 

 

 
                   
                     Даниела Кънчева 

12 Б 

Бъдете здрави и винаги 
усмихнати! Пожелавам ви много късмет, за 
да намерите и получите всичко, което 
искате от живота! Пожелавам ви много 
духовни и материални ценности, за да има за 
какво да живеете! Пожелавам ви всичката 
любов на света! Да обичате и да бъдете 
обичани! Пожелавам ви всичко това от 
цялото си сърце, защото вие го 
заслужавате! На добър път! 

 
Диан Димитров 

12 Д 
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ВИПУСК 2012 
Успешен старт в живота 

12 Ж 
За 12 ж приключиха 12-те кръга на „ада”, 
наречени училище. Мили момчета, предстои ви 
следващият, 13-ти кръг - „Негово величество 
Животът!” 

В началото - напълно непознати. Посрещнахте 
ме с нескрито любопитство и недоверие. Но за 
тези съвместни пет години се превърнахме в 
отбор, в който винаги имаше спорове, борба и 
живот. За вас бях класната, учителката по 
биология и химия, „заместник-родител”, 
социални грижи, отдушник за проблемите и 
радостите ви. Всяка една от тези години за нас 
беше Survivor Ultimate. Да! Оцеляхме заедно! 

Знам, че имахме своите неразбирателства и недоразумения. Но времето ще покаже, че 
от тях вие сте се поучили.Убедена съм в това . Винаги съм ви 
казвала, че можеш да получиш толкова, колкото можеш да 
дадеш (все пак действат природни закони). 

Затова ви пожелавам успех по пътя , който ще поемете. Дайте от 
себе си  това,  което искате да получат вашите деца! Бъдете 
добри! Бъдете себе си! Съхранете добри спомени един за друг! 
Бъдете здрави, усмихнати,  позитивни и човечни! 

    На добър път, мили момчета! 

    С много обич: Пепа Георгиева 

Бъдете дръзки и искащи, можещи и 
силни, за да се справите с всичко, което 
животът ще ви поднесе! Вярвайте и 
преследвайте докрай мечтите си! 
Стремете се винаги към върха!  
Бъдете промяната - тази, която искате 
да видите в света! 

                                               Кичка Терзиева 

12 Е 


