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Тръгна акция “Къса коса” в школата 
ЕЛЕОНОРА СИМЕОНОВА 

Месеци преди приемане на 
строгия закон за нов ред в 
училищата в столично школо 
започна акция “Къса коса”. 
Настоятелството и 
директорката на Седмо СОУ 
Цанка Ямболиева изискват от 
учениците да бъдат прилично 
подстригани и облечени и да 
не носят обеци в носа. 

Над 900 ученици от 
столичното 7о СОУ "Свети 
Седмочисленици" минаха под 
бръснарската ножица заради 
нова наредба на училищното 
настоятелство. Те бяха 
принудени да се простят с 
буйните коси в името на 
образованието си. От години 

наред на столичното училище се носи славата на стриктно 
и консервативно школо, което дава добро образование. 
Там се влиза със специални баджове, а храната и 
напитките в час са недопустими. От тази учебна година и 
без това строгата вътрешна наредба била прецизирана от 
настоятелството и в нея вече не се говори за недопускане 
на "лица с екстравагантен външен вид" в сградата, а за 
конкретни прически и дрехи. От 15 септември всяко 
междучасие зам.директорката Ани Маринкова заедно с 
охраната следи кой и в какъв вид влиза в училището.
"Видяхме, че има грешка във формулирането на тази 
забрана и че "екстравагантен вид" е доста широко 
понятие", коментира Цанка Ямболиева, директор на 
школото.
Преди лятната ваканция педагогическият съвет решил 
категорично, че трябват стриктни правила. Още в края на 
миналата учебна година учениците били запознати, че на 
15 септември ще има санкции за онези, които се осмелят 
да преминат входа на школото с дълги коси, щури 
прически, токчета или къси поли.
900 от възпитаниците на Седмо СОУ се примирили и вече са 
се простили с дългите си коси. Двама обаче започнаха 
свой собствен протест. Единият ученик символично отрязал 
само малка част от косата си, а другият  Боян от 12и "А" 
клас, е пред изгонване. Той има срок до сряда да легне под 
машинката или ще се прости с редовната форма на 
обучение.
"Нямам намерение да се подстригвам. Това са мои 
принципи и ще ги отстоявам. Прическата не ме прави по
лош ученик", категоричен е 18годишният Боян.
Ако не се подстриже, момчето ще премине в самостоятелна 
форма на обучение, тъй като в 12и клас не може да се 
премести в друго училище.

 
"Смятам да кандидатствам 
скандинавистика в СУ. Мисля, 
че там няма да ми правят 
проблем за главата", допълва 
момчето. Преди седмица 
министърът на образованието 
и науката Даниел Вълчев 
обяви, че обсъждането на 
проектозакона за училищното 
образование ще започне в 
началото на 2009 година.
"Ако получим широка 
обществена подкрепа на 
закона за училищното 
образование с предвижданите 
в него вечерен час, оценка на 
поведението на учениците и 
някои други промени, 
ситуацията в българското 
училище ще се промени още 

през следващата година", обеща министър Вълчев.
Опитите на репортер на "Монитор" да се свърже с 
началника на столичния инспекторат по образование Ваня 
Кастрева останаха неуспешни. Тя не отговаряше на 
телефона си до приключването на броя. Според 
неофициална информация инспекторите щели да правят 
проверка по сигнал на родителите на няколко от най
засегнатите от крутите мерки деца.

Цанка Ямболиева, директор на Седмо СОУ: Дългата опашка 
поставя под въпрос половата идентичност на детето

 Госпожо Ямболиева, какво 
наложи промяната на 
съществуващата наредба?  
 Учениците сами избират да дойдат на 
училище и да станат част от тази 
институция, да спазват правилата є. 
Ние създадохме тази наредба, за да им 
дадем един урок  че не децата налагат 
своя интерес над интереса на 
институцията. Днес у децата липсва 
чувството на мярка. Те не преценяват 
външния си вид и идват на училище с 
дрехи за дискотека. Ние искаме да ги 
научим къде, кога и как трябва да се 
обличат.

 Това означава ли, че според 
вас външният вид пречи на 
образованието? 
 Това, че изглеждаш поопределен 
начин, не те прави помалко умен. Това 
просто изразява отношението към 

институцията. Днес хората формират отношенията един към друг именно чрез 
начина, по който изглеждат. 
  Какво става с онези, които не искат да се съобразяват с 
правилата? 
 В София има 190 училища. Сигурно има такива с полиберални правила. Ако на 
някой нашите не му харесват, той е свободен да се премести. 
 Какво е мнението ви за случая с Боян? 
 Когато за един ученик на 18 години косата е поголяма ценност от 
образованието, тогава явно грешката е в нас. В момента той просто се 
идентифицира с тази коса, за него е въпрос на самочувствие. Ние трябва да му 
покажем, че институциите не правят компромиси. 
 А какво мислите за дългите коси по принцип? 
 По отношение на дългите коси образователната система е много 
консервативна, също както и българската традиция. В тези времена младите 
хора са особено чувствителни в това отношение и много често са груби 
помежду си. За някои дългата коса дори е повод за поставяне под въпрос на 
половата идентичност на индивида.

Пращат момиче от 10и клас при индианците
Тази седмица се появи още една 
"жертва" на тежките училищни правила 
в 7о СОУ. Милена Комитова, ученичка 
от 10и "А" клас също може да бъде 
изгонена. Причината за това е 
екстравагантната є според педагозите 
прическа  момичето е с дълга коса на 
плитки с вплетена прежда между 
кичурите. 
Милена се преместила в училището тази 
година, защото в предишното школо не 
се обръщало достатъчно внимание на 
образованието, а се говорело само за 
материалните ценности и външния вид.
"Явно съм се объркала, щом 
директорката ме среща по коридора и ми 
казва или да се подстригвам, или да си 
"ходя по племената", коментира 
ученичката, която вчера беше в 
учебното заведение заедно с майка си, 
за да се срещнат с директорката. 
Въпреки че е в школото отскоро, 
съучениците на Милена я съветват да 

не се отказва, защото според децата правилата са нужни, но в случая са 
прекалено консервативни.

Мини полите и герданите са табу
Според Правилата

Късите поли, големите обеци и 
герданите също са тема табу в сградата 
на училището. Много ученици са се 
разминали само със забележки за това, 
че тропат с токчета по коридорите или 
носят гривни. "Обществото ни е 
консервативно и има определена 
представа за гимназист", обяснява 
правилата директорката на школото. 
Ученици от гимназията обаче 
недоволстват, защото повечето им 
преподаватели също носят обувки на 
висок ток и големи обеци. Поради тази 

причина девойките отказват да се подчинят и не спазват правилата. 
"Миналата година ми направиха забележка за кръста на врата, защото показвал 
религиозната ми принадлежност", противи се десетокласничка от училището. 
Един от найобсъжданите случаи в училището е наказанието с неизвинено 
отсъствие на ученик, който не си бил доял сандвича и бил наказан да го изяде 
на стълбите. Поради тази причина той закъснял за час и не бил допуснат вътре 
до биенето на звънеца.

Директорката на 7о СОУ  "Св. 
Седмочисленици" Цанка 
Ямболиева.

Милена също може да бъде 
изгонена , ако не промени 
външния си вид до петък . 

Учениците от столичното 7о СОУ 
влизат в сградата след проверка 
на външния вид. 

Снимка: Марин Кръстев, архив

Боян ще бъде изгонен от 
училище, ако не се подстриже до 
утре. 
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МЕСЕЦИ ПРЕДИ ПРИЕМАНЕ НА СТРОГ ЗАКОН ЗА НОВ РЕД В УЧИЛИЩАТА

Тръгна акция “Къса коса” в школата 
ЕЛЕОНОРА СИМЕОНОВА 

Месеци преди приемане на 
строгия закон за нов ред в 
училищата в столично школо 
започна акция “Къса коса”. 
Настоятелството и 
директорката на Седмо СОУ 
Цанка Ямболиева изискват от 
учениците да бъдат прилично 
подстригани и облечени и да 
не носят обеци в носа. 

Над 900 ученици от 
столичното 7о СОУ "Свети 
Седмочисленици" минаха под 
бръснарската ножица заради 
нова наредба на училищното 
настоятелство. Те бяха 
принудени да се простят с 
буйните коси в името на 
образованието си. От години 

наред на столичното училище се носи славата на стриктно 
и консервативно школо, което дава добро образование. 
Там се влиза със специални баджове, а храната и 
напитките в час са недопустими. От тази учебна година и 
без това строгата вътрешна наредба била прецизирана от 
настоятелството и в нея вече не се говори за недопускане 
на "лица с екстравагантен външен вид" в сградата, а за 
конкретни прически и дрехи. От 15 септември всяко 
междучасие зам.директорката Ани Маринкова заедно с 
охраната следи кой и в какъв вид влиза в училището.
"Видяхме, че има грешка във формулирането на тази 
забрана и че "екстравагантен вид" е доста широко 
понятие", коментира Цанка Ямболиева, директор на 
школото.
Преди лятната ваканция педагогическият съвет решил 
категорично, че трябват стриктни правила. Още в края на 
миналата учебна година учениците били запознати, че на 
15 септември ще има санкции за онези, които се осмелят 
да преминат входа на школото с дълги коси, щури 
прически, токчета или къси поли.
900 от възпитаниците на Седмо СОУ се примирили и вече са 
се простили с дългите си коси. Двама обаче започнаха 
свой собствен протест. Единият ученик символично отрязал 
само малка част от косата си, а другият  Боян от 12и "А" 
клас, е пред изгонване. Той има срок до сряда да легне под 
машинката или ще се прости с редовната форма на 
обучение.
"Нямам намерение да се подстригвам. Това са мои 
принципи и ще ги отстоявам. Прическата не ме прави по
лош ученик", категоричен е 18годишният Боян.
Ако не се подстриже, момчето ще премине в самостоятелна 
форма на обучение, тъй като в 12и клас не може да се 
премести в друго училище.

 
"Смятам да кандидатствам 
скандинавистика в СУ. Мисля, 
че там няма да ми правят 
проблем за главата", допълва 
момчето. Преди седмица 
министърът на образованието 
и науката Даниел Вълчев 
обяви, че обсъждането на 
проектозакона за училищното 
образование ще започне в 
началото на 2009 година.
"Ако получим широка 
обществена подкрепа на 
закона за училищното 
образование с предвижданите 
в него вечерен час, оценка на 
поведението на учениците и 
някои други промени, 
ситуацията в българското 
училище ще се промени още 

през следващата година", обеща министър Вълчев.
Опитите на репортер на "Монитор" да се свърже с 
началника на столичния инспекторат по образование Ваня 
Кастрева останаха неуспешни. Тя не отговаряше на 
телефона си до приключването на броя. Според 
неофициална информация инспекторите щели да правят 
проверка по сигнал на родителите на няколко от най
засегнатите от крутите мерки деца.

Цанка Ямболиева, директор на Седмо СОУ: Дългата опашка 
поставя под въпрос половата идентичност на детето

 Госпожо Ямболиева, какво 
наложи промяната на 
съществуващата наредба?  
 Учениците сами избират да дойдат на 
училище и да станат част от тази 
институция, да спазват правилата є. 
Ние създадохме тази наредба, за да им 
дадем един урок  че не децата налагат 
своя интерес над интереса на 
институцията. Днес у децата липсва 
чувството на мярка. Те не преценяват 
външния си вид и идват на училище с 
дрехи за дискотека. Ние искаме да ги 
научим къде, кога и как трябва да се 
обличат.

 Това означава ли, че според 
вас външният вид пречи на 
образованието? 
 Това, че изглеждаш поопределен 
начин, не те прави помалко умен. Това 
просто изразява отношението към 

институцията. Днес хората формират отношенията един към друг именно чрез 
начина, по който изглеждат. 
  Какво става с онези, които не искат да се съобразяват с 
правилата? 
 В София има 190 училища. Сигурно има такива с полиберални правила. Ако на 
някой нашите не му харесват, той е свободен да се премести. 
 Какво е мнението ви за случая с Боян? 
 Когато за един ученик на 18 години косата е поголяма ценност от 
образованието, тогава явно грешката е в нас. В момента той просто се 
идентифицира с тази коса, за него е въпрос на самочувствие. Ние трябва да му 
покажем, че институциите не правят компромиси. 
 А какво мислите за дългите коси по принцип? 
 По отношение на дългите коси образователната система е много 
консервативна, също както и българската традиция. В тези времена младите 
хора са особено чувствителни в това отношение и много често са груби 
помежду си. За някои дългата коса дори е повод за поставяне под въпрос на 
половата идентичност на индивида.

Пращат момиче от 10и клас при индианците
Тази седмица се появи още една 
"жертва" на тежките училищни правила 
в 7о СОУ. Милена Комитова, ученичка 
от 10и "А" клас също може да бъде 
изгонена. Причината за това е 
екстравагантната є според педагозите 
прическа  момичето е с дълга коса на 
плитки с вплетена прежда между 
кичурите. 
Милена се преместила в училището тази 
година, защото в предишното школо не 
се обръщало достатъчно внимание на 
образованието, а се говорело само за 
материалните ценности и външния вид.
"Явно съм се объркала, щом 
директорката ме среща по коридора и ми 
казва или да се подстригвам, или да си 
"ходя по племената", коментира 
ученичката, която вчера беше в 
учебното заведение заедно с майка си, 
за да се срещнат с директорката. 
Въпреки че е в школото отскоро, 
съучениците на Милена я съветват да 

не се отказва, защото според децата правилата са нужни, но в случая са 
прекалено консервативни.

Мини полите и герданите са табу
Според Правилата

Късите поли, големите обеци и 
герданите също са тема табу в сградата 
на училището. Много ученици са се 
разминали само със забележки за това, 
че тропат с токчета по коридорите или 
носят гривни. "Обществото ни е 
консервативно и има определена 
представа за гимназист", обяснява 
правилата директорката на школото. 
Ученици от гимназията обаче 
недоволстват, защото повечето им 
преподаватели също носят обувки на 
висок ток и големи обеци. Поради тази 

причина девойките отказват да се подчинят и не спазват правилата. 
"Миналата година ми направиха забележка за кръста на врата, защото показвал 
религиозната ми принадлежност", противи се десетокласничка от училището. 
Един от найобсъжданите случаи в училището е наказанието с неизвинено 
отсъствие на ученик, който не си бил доял сандвича и бил наказан да го изяде 
на стълбите. Поради тази причина той закъснял за час и не бил допуснат вътре 
до биенето на звънеца.

Директорката на 7о СОУ  "Св. 
Седмочисленици" Цанка 
Ямболиева.

Милена също може да бъде 
изгонена , ако не промени 
външния си вид до петък . 

Учениците от столичното 7о СОУ 
влизат в сградата след проверка 
на външния вид. 

Снимка: Марин Кръстев, архив

Боян ще бъде изгонен от 
училище, ако не се подстриже до 
утре. 
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Авторски права  (c) 1999  2004 на  ''Монитор '' ЕООД. Всички права запазени . 
Репродукцията на целите или части от текста или изображенията без
изрично писмено разрешение от  ''Монитор '' ЕООД е забранена .
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МЕСЕЦИ ПРЕДИ ПРИЕМАНЕ НА СТРОГ ЗАКОН ЗА НОВ РЕД В УЧИЛИЩАТА

Тръгна акция “Къса коса” в школата 
ЕЛЕОНОРА СИМЕОНОВА 

Месеци преди приемане на 
строгия закон за нов ред в 
училищата в столично школо 
започна акция “Къса коса”. 
Настоятелството и 
директорката на Седмо СОУ 
Цанка Ямболиева изискват от 
учениците да бъдат прилично 
подстригани и облечени и да 
не носят обеци в носа. 

Над 900 ученици от 
столичното 7о СОУ "Свети 
Седмочисленици" минаха под 
бръснарската ножица заради 
нова наредба на училищното 
настоятелство. Те бяха 
принудени да се простят с 
буйните коси в името на 
образованието си. От години 

наред на столичното училище се носи славата на стриктно 
и консервативно школо, което дава добро образование. 
Там се влиза със специални баджове, а храната и 
напитките в час са недопустими. От тази учебна година и 
без това строгата вътрешна наредба била прецизирана от 
настоятелството и в нея вече не се говори за недопускане 
на "лица с екстравагантен външен вид" в сградата, а за 
конкретни прически и дрехи. От 15 септември всяко 
междучасие зам.директорката Ани Маринкова заедно с 
охраната следи кой и в какъв вид влиза в училището.
"Видяхме, че има грешка във формулирането на тази 
забрана и че "екстравагантен вид" е доста широко 
понятие", коментира Цанка Ямболиева, директор на 
школото.
Преди лятната ваканция педагогическият съвет решил 
категорично, че трябват стриктни правила. Още в края на 
миналата учебна година учениците били запознати, че на 
15 септември ще има санкции за онези, които се осмелят 
да преминат входа на школото с дълги коси, щури 
прически, токчета или къси поли.
900 от възпитаниците на Седмо СОУ се примирили и вече са 
се простили с дългите си коси. Двама обаче започнаха 
свой собствен протест. Единият ученик символично отрязал 
само малка част от косата си, а другият  Боян от 12и "А" 
клас, е пред изгонване. Той има срок до сряда да легне под 
машинката или ще се прости с редовната форма на 
обучение.
"Нямам намерение да се подстригвам. Това са мои 
принципи и ще ги отстоявам. Прическата не ме прави по
лош ученик", категоричен е 18годишният Боян.
Ако не се подстриже, момчето ще премине в самостоятелна 
форма на обучение, тъй като в 12и клас не може да се 
премести в друго училище.

 
"Смятам да кандидатствам 
скандинавистика в СУ. Мисля, 
че там няма да ми правят 
проблем за главата", допълва 
момчето. Преди седмица 
министърът на образованието 
и науката Даниел Вълчев 
обяви, че обсъждането на 
проектозакона за училищното 
образование ще започне в 
началото на 2009 година.
"Ако получим широка 
обществена подкрепа на 
закона за училищното 
образование с предвижданите 
в него вечерен час, оценка на 
поведението на учениците и 
някои други промени, 
ситуацията в българското 
училище ще се промени още 

през следващата година", обеща министър Вълчев.
Опитите на репортер на "Монитор" да се свърже с 
началника на столичния инспекторат по образование Ваня 
Кастрева останаха неуспешни. Тя не отговаряше на 
телефона си до приключването на броя. Според 
неофициална информация инспекторите щели да правят 
проверка по сигнал на родителите на няколко от най
засегнатите от крутите мерки деца.

Цанка Ямболиева, директор на Седмо СОУ: Дългата опашка 
поставя под въпрос половата идентичност на детето

 Госпожо Ямболиева, какво 
наложи промяната на 
съществуващата наредба?  
 Учениците сами избират да дойдат на 
училище и да станат част от тази 
институция, да спазват правилата є. 
Ние създадохме тази наредба, за да им 
дадем един урок  че не децата налагат 
своя интерес над интереса на 
институцията. Днес у децата липсва 
чувството на мярка. Те не преценяват 
външния си вид и идват на училище с 
дрехи за дискотека. Ние искаме да ги 
научим къде, кога и как трябва да се 
обличат.

 Това означава ли, че според 
вас външният вид пречи на 
образованието? 
 Това, че изглеждаш поопределен 
начин, не те прави помалко умен. Това 
просто изразява отношението към 

институцията. Днес хората формират отношенията един към друг именно чрез 
начина, по който изглеждат. 
  Какво става с онези, които не искат да се съобразяват с 
правилата? 
 В София има 190 училища. Сигурно има такива с полиберални правила. Ако на 
някой нашите не му харесват, той е свободен да се премести. 
 Какво е мнението ви за случая с Боян? 
 Когато за един ученик на 18 години косата е поголяма ценност от 
образованието, тогава явно грешката е в нас. В момента той просто се 
идентифицира с тази коса, за него е въпрос на самочувствие. Ние трябва да му 
покажем, че институциите не правят компромиси. 
 А какво мислите за дългите коси по принцип? 
 По отношение на дългите коси образователната система е много 
консервативна, също както и българската традиция. В тези времена младите 
хора са особено чувствителни в това отношение и много често са груби 
помежду си. За някои дългата коса дори е повод за поставяне под въпрос на 
половата идентичност на индивида.

Пращат момиче от 10и клас при индианците
Тази седмица се появи още една 
"жертва" на тежките училищни правила 
в 7о СОУ. Милена Комитова, ученичка 
от 10и "А" клас също може да бъде 
изгонена. Причината за това е 
екстравагантната є според педагозите 
прическа  момичето е с дълга коса на 
плитки с вплетена прежда между 
кичурите. 
Милена се преместила в училището тази 
година, защото в предишното школо не 
се обръщало достатъчно внимание на 
образованието, а се говорело само за 
материалните ценности и външния вид.
"Явно съм се объркала, щом 
директорката ме среща по коридора и ми 
казва или да се подстригвам, или да си 
"ходя по племената", коментира 
ученичката, която вчера беше в 
учебното заведение заедно с майка си, 
за да се срещнат с директорката. 
Въпреки че е в школото отскоро, 
съучениците на Милена я съветват да 

не се отказва, защото според децата правилата са нужни, но в случая са 
прекалено консервативни.

Мини полите и герданите са табу
Според Правилата

Късите поли, големите обеци и 
герданите също са тема табу в сградата 
на училището. Много ученици са се 
разминали само със забележки за това, 
че тропат с токчета по коридорите или 
носят гривни. "Обществото ни е 
консервативно и има определена 
представа за гимназист", обяснява 
правилата директорката на школото. 
Ученици от гимназията обаче 
недоволстват, защото повечето им 
преподаватели също носят обувки на 
висок ток и големи обеци. Поради тази 

причина девойките отказват да се подчинят и не спазват правилата. 
"Миналата година ми направиха забележка за кръста на врата, защото показвал 
религиозната ми принадлежност", противи се десетокласничка от училището. 
Един от найобсъжданите случаи в училището е наказанието с неизвинено 
отсъствие на ученик, който не си бил доял сандвича и бил наказан да го изяде 
на стълбите. Поради тази причина той закъснял за час и не бил допуснат вътре 
до биенето на звънеца.

Директорката на 7о СОУ  "Св. 
Седмочисленици" Цанка 
Ямболиева.

Милена също може да бъде 
изгонена , ако не промени 
външния си вид до петък . 

Учениците от столичното 7о СОУ 
влизат в сградата след проверка 
на външния вид. 

Снимка: Марин Кръстев, архив

Боян ще бъде изгонен от 
училище, ако не се подстриже до 
утре. 

предишен материал следващ материал

други материали

Връщат ни надвзетите пари за ток   

НДСВ свири сбор за съвет на коалицията   

Дясната ръка на Маргините с нова обществена поръчка   

“Кремиковци” без огън   

Париж проговори на български   

ЕК ни отряза с €220 милиона за пътища  

Кеворкян съди Коритаров за 100 000 лв.  

Тръгна акция  “Къса коса” в школата  

Дават още 10 млн. лева за наука   

Два чужди езика и вземаш диплома за висше  

Маргарита Пешева отново председател на СЕМ   

Борисов се зарече да не управлява с БСП  

Костов решава за общи листи със СДС  

Тръгват проекти за 1 млрд. по ОП  „Околна среда”  

Агентите ни в Ирак със 76 евро в джоба   

Родители стават сводници на децата си   

Полезни съвети на МВР срещу трафика   

Защо военни ходят на учение с лични автомобили   

Дадоха Георги Гергов на прокурор   

Самоков с 500 подписа срещу тировете   

Треньорка преби дете в басейн   

Картите за ски на Витоша включват и застраховка   

Globul подарява 30 почивки в Испания  

Белгийска верига хипермаркети стъпва у нас   

Пощенска пуска празничен депозит   

Бранят детските площадки и в квартал “Дружба”  

Хонорар от 60 000 лв. за консултанта по продажбата на Общинска 
банка   

Назначават експертиза за  “Св. Ал. Невски”  

Кмет облажил фирмата си с договор за 17 милиона  

Станции за питейна вода липсвали в екооценката  

“Паяците” в Бургас погват и каруците   

Забавачки в Добрич без тоалетна хартия  

Разширяват “синята зона” със 772 места  

Пурата поиска свидетел от САЩ  

Постоянен арест за убиеца от Тръстиково  

Рентиерът , залят с киселина,познал нападателя си  

НОВИНИТЕ. БЪРЗ ПОГЛЕД ВЪРХУ СЪБИТИЯТА  

Проверяват финансите на фирма  “Егида”  

Уволниха ченге за имотна измама  

Накратко . Бърз поглед върху събитията   

http://www.monitor.bg/article?sid=&aid=178746&cid=20&eid=1534
http://www.monitor.bg/article?sid=&aid=178765&cid=20&eid=1534
http://www.monitor.bg/article?sid=&aid=178775&cid=20&eid=1534
http://www.monitor.bg/article?sid=&aid=178776&cid=20&eid=1534
http://www.tyxo.bg/?61833

