
 
НАША ГОРДОСТ 

 
Ръководството на СУ „Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас изразява своята 
благодарност към всички ученици, дали своя принос в представянето на училището на 
Национално състезание „Ключът на музиката“ за учебната 2020/2021 г. Както всяка 
година, те се представиха повече от достойно! 
Щастливи сме да споделим резултатите на тези, които стигнаха до последния, 
национален кръг на състезанието и извеждат училището и града ни на първо място в 
България. 
 
София Сажко VIIВ клас – получила 88  от 90 възможни точки 
Константин Вълканов VIIГ клас – 88  от 90 възможни точки 
Мирослав Тодоров VIIБ клас – 90  от 90 възможни точки 
С този резултат, Мирослав Тодоров се нарежда на първо място в България от всички 
седмокласници в страната. 
 

 
 

МИРОСЛАВ 
 

                                              
                   
                 СОФИЯ                                                                                        КОНСТАНТИН 



Въпрос: За първи път ли участваш в това състезание? 
 
МИРОСЛАВ: Не, участвам за четвърти път. 
СОФИЯ: Не, участвала съм много пъти.  
КОНСТАНТИН: Не. Участвам всяка година. 
 
Въпрос: Харесва ли ти да участваш в това състезание? 
 
МИРОСЛАВ: Да, харесва ми, защото е интересно и научавам нови неща. 
СОФИЯ: Да, харесва ми, защото винаги има нещо ново и интересно за научаване и когато 

минаваш на следващия кръг, това дава още повече сили и увереност за успех 
КОНСТАНТИН: Да. 
 
Въпрос: Каква музика обичаш да слушаш? 
 
МИРОСЛАВ: Харесвам всички видове музика. Във всяка може да се открие нещо 
хубаво. 
СОФИЯ: За мен няма значение каква музика слушам, важното е да ми харесва.  
КОНСТАНТИН: Всичко обичам да слушам. 
 
Въпрос: Какво обичаш да правиш през свободното си време? 
 
МИРОСЛАВ: Да чета книги, да гледам филми, да слушам музика. 
СОФИЯ: Да слушам музика, да рисувам и понякога да готвя. 
КОНСТАНТИН: Да излизам с приятели. 
 
Въпрос: Вървиш по улицата. Какво не би искал да видиш/ или срещнеш? 
 
МИРОСЛАВ: Не бих искал да видя някой, изхвърлил боклука си извън кошчетата за 
отпадъци. 
СОФИЯ: Не бих искала да виждам боклук.  
КОНСТАНТИН: Не зная. 
 
Въпрос: Ти си в седми клас. Как виждаш бъдещето си? За какво мечтаеш? 
 
МИРОСЛАВ: Мечтая си да стана учител, защото образованието е много важна кауза. 
Мечтая животът да стане по- спокоен и да се случват повече хубави неща. 
СОФИЯ: Бих искала да работя в сферата на туризма или дизайна.  
КОНСТАНТИН: Бих искал да се занимавам с музика. Искам да пея. 
 
Въпрос: Би ли участвал/участвала и друг път в това състезание? 
 
МИРОСЛАВ: Да, разбира се. Всяка година то става все по-интересно. 
СОФИЯ: Разбира се. 
КОНСТАНТИН: Да. 
 
ВЪПРОС: Три думи, които те описват най-добре? 



 
МИРОСЛАВ: Добър, отговорен, изпълнителен. 
СОФИЯ: Отговорност, спокойствие, доброта . 
КОНСТАНТИН: Добър, забавен, висок. 
 
ВЪПРОС: Три неща, без които не можеш? 
 
МИРОСЛАВ: Семейството ми, учението и музиката. 
СОФИЯ: Слушалки, телефон, месо.  
КОНСТАНТИН: Семейство, приятели. 
  
ВЪПРОС: Какво е за теб успехът? 
 
МИРОСЛАВ: Да се чувствам удовлетворен от постигнатите цели. 
СОФИЯ: Осъзнаването,че всичките ти цели са достигнати.  
КОНСТАНТИН: Страхотно чувство. 
 
ВЪПРОС: Ако попаднете на самотен остров и можете да вземете със себе си само три 
неща, кои ще са те? 
 
МИРОСЛАВ: Котката ми, китара и интересна книга. 
СОФИЯ: Нож, въже, книга. 
КОНСТАНТИН: Запаси, семейство, приятели. 

 
Да пожелаем на Мирослав Тодоров, София Сажко и Константин Вълканов здраве, 
успех и още много победи в  различни състезания. Бъдете целеустремени! 
Помнете, че успехът идва не с бързане, а с упоритост, воля и неспиране! И 
въпреки, че пътищата на живота понякога криволичат, не се отказвайте да 
вървите напред! Бъдете мечтатели и оптимисти!  Следвайте пътя си, 
сбъдвайте мечтите си и винаги носете музиката в душите си! 
 


