
„За Левски” 

Преди 141 години  
един необикновен човек даде живота си за БЪЛГАРИЯ!  

ЛЕВСКИ – Така го наричаха другарите му. 
АПОСТОЛЪТ – Тъй го зовеше народът. 

    На 19.02.2014г. ученици, учители, родители и граждани се събраха 

пред паметната плоча-барелеф на Апостола в двора на СОУ „Васил Левски”, 

град Долни чифлик за да отдадат своите почит и преклонение пред Великия 

Българин. Музикалните изпълнения на оркестрантите от Общински духов 

оркестър направиха деня още по-тържествен. Рецитацията на стихотворението 

на Дамян Дамянов „По следите на Апостола” патетично представено от 

Божидар Тодоров от ХІІб клас накара всички присъстващи да сведат глава. 

Стиховете и песента за Левски, в изпълнение на най-малките възпитаници на 

училището – децата от подготвителните групи, бяха посрещнати с овации.  

В словото си директорът на училището госпожа Мария Христова призова 

всеки един да скъта в сърцето си искрица от вярата и решителността на 

Апостола и достойно да носи името българин! Гости на честването на 141-та 

годишнина бяха г-жа Красимира Анастасова – депутат от 42-то ОНС, г-н 

Борислав Натов – кмет на Община Долни чифлик, г-жа Марияна Станчева – 

заместник кмет в Община Долни чифлик, г-н Илия Илиев – експерт ОКЗССД, г-

жа Валентина Желева – секретар на Община Долни чифлик, г-жа Димитрина 

Коева; Общински духов оркестър, членове на Училищно настоятелство. От 

името на ръководството на Община Долни чифлик господин Натов поднесе 

поздравления по повод патронния празник на училището и пожела на всички 

учители, служители и ученици да да постигат мечтите си с упоритост и вяра в 

собствените сили и да следват заветите на Апостола. 

С едноминутно мълчание и свеждане на глави бе отдадена почит към 

делото на този Велик Българин – Васил Левски! На паметната плоча-барелеф 

бяха поставени венци и цветя. 

Ученици от училището участваха в традиционното състезание Лъвски 

скок.  

 

Ст. Петрова – пед. съветник 

 

 

 

 

 



По следите на Апостола – Д. Дамянов 

 

Две следи във снега. Две човешки следи. 

Все към Къкрина. Първо нататък. 

И зад тях – две лукави и жълти звезди –  

позлатени очи на предател. 

Две следи във снега. В най-дълбокия сняг, 

Пет столетия трупал в душите, 

скрил до покрив къщя и сърца, той все пак 

не успял да затрупа следите. 

Две следи. Там снегът и до днеска кърви –  

ах, навярно човекът е куцал. 

Знаел той – имал сума ти път да върви –  

от въжето до моите внуци. 

От султанския съд чак до мойта душа. 

Път мъчителен, славен и трескав. 

Как би минал човекът по него пеша,  

пък дори да се казва и Левски! 

Как би минал по него с раздадена кръв, 

с дух раздаден и сетне възкръснал, 

пък дори не човек да се казва, а лъв, 

не Апостол, а Бог да е кръстен! 

Две следи във сенга. Във най-чистия сняг. 

От въжето до всички години. 

Научи ме, пресветли Апостоле, как 

по следите ти пресни да мина! 

За да стигна да твоя върховен живот 

и да върна дълга ти грамаден: 



десет гроша взел в заем от своя народ, 

ти и тях си записал в тефтера жесток –  

“С тях си купих маслинки. Бях гладен.” 

 

 

 

 

 


