
 

  Привет! Казвам се Николай Шукеров и съм от гр. Рудозем. Възпитаник съм на СУ,, 

Св. св. Кирил и Методий” град Рудозем и тази учебна година ще бъда в 11-и клас. 

  През тази година участвах в ХIII Национален ученически конкурс „Не се гаси туй, що 

не гасне” и бях класиран на 1-во място с мултимедиен проект – „Рудозем - от 

съветските специалисти до руските технолози”, в който получих огромна помощ от 

моята учителка по история - г-жа Р. Узунова. Не съм си и помислял за голямата 

наградата (5 дневна екскурзия до Москва), но ето, че мечтите се превръщат в реалност. 

Конкурсът се организира от Национално Движение Русофили, съорганизатори 

Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата, Съюз на 

българските   журналисти, Синдикат на българските учители,  Съюз на българските 

писатели, Съюз на офицерите и сержантите от запаса и се спонсорира от 

Международен обществен фонд „Российский фонд мира”.  С мен бяха още 3 момичета 

(Теодора Тодорова от Разград, Мерлин Мюмюн от Разград, Мартина Христова от 

Ямбол) и г-жа Мирослава Иванова – преподавател в ПМГ „Атанас Радев”, Ямбол. 

 

 



   И така нашето пътешествие запчна на 21.08.2019г. в 15:30 часа на терминал 2 в 

София. Близо 3 часа летяхме до летище Шереметиево, Москва, където ни посрещнаха 

нашите бъдещи приятели Лена и Анна. Всичко бе организирано невероятно добре и 

имахме трансфер с бус до  4- звезден хотел ,,Альфа” в комплекс Измайлово. Преди това 

обаче имахме богата вечеря. 

Гфб  
гфхфгх  

    На следващия ден от нашето посещение в столицата на Руската федерация имахме 

обзорна екзкурзия из Москва. Времето беше слънчево и успяхме да видим много от 

емблематичните за града сгради. След това посетихме Поклонная гора, където е 

разположен Парка на победата. По пътя до там се отбихме до Врабчовите хълмове, 

където е Московският държавен университет ,,Михаил Ломоносов”. Непосредствено 

след него се отправихме към църквата ,, Христос Спасителят ”  и  Смотровая площадка. 

Посетихме и  Държавната Третякофска галерия. А до хотела се возихме в Московското 

метро. 

 

 

  ЙХКЛ к 



   Третият ден също  беше доста натоварен. Посетихме дългоочаквания Кремъл, както и 

Червния площад, които са символ не само на Москва, но и на цяла Русия. Там видяхме 

храма на Свети Василий Блажени, Историческия музей и Мавзолея на Ленин. 

Разхождайки се по Червния площад почуствах красотата на града и си мислех колко 

невероятни забележителности имам чест да видя!!! Успяхме да разгледаме от близо и 

Большой театр, който е известен в целия свят. След обяд имахме двучасова разходка с 

корабче по река Москва и успяхме да разгледаме още от сградите в Сталински стил, 

както и най-високите сгради в цяла Европа: Mercury Citу, Capital City Moscow Tower, 

Набрежная, Дворец Триумф и много други. 

  

  



 

 

  През  4-ят ден в Москва разгледахме Мемориалният музей на космонавтиката и 

зоопаркът в Москва, който ме впечатли със своите размери и животни като панда, бяла 

мечка, моржове, пингвини, различни видове риби и т.н. 

  



   И за наше разочарование дойде и последният ден от екскурзията ни в Москва. Преди 

да тръгнем отново за летището ние посетихме улица Арбатская, където се намира 

квартирата на Пушкин и има паметник в негова чест. Това е мястото, което почти 

всички туристи в града посещават. 

   В края на моя кратък пътепис, който само подчертава, но не изчерпва всичко това, 

което видяхме през тези дни искам да разкажа за неща, които ме накараха да запомня 

добре това пътуване. На първо място е руската традиционна кухня, която е 

изключително вкусна - пелмени, пирожки и т.н. са само част от това, което може да ви 

предложи руската кухня. Освен това московчни обичат да пият брезов сок, различни 

видове компоти и чайове. По време на разходките забелязах как руснаците ценят 

всичко, което имат и са големи патриоти, защитници на своята история. На много 

сгради видяхме знамената  на град Москва и Руската федерация. 

   И така, вече е време да изкажа благодарности на Национално Движение Русофили и 

на Международен обществен фонд „Российский фонд мира” за тези спомени от 

преживяното в Москва, които ще пазя в мен за цял живот!!! Това е един прекрасен 

град, който успява да съчетае автентичното с модерното и си заслужава да се посети. А 

що се отнася до нашата награда за лауреати- ЕКСУРЗИЯ ДО МОСКВА, едва ли някоя 

друга награда би ме впечатлила толкова. Москва – един град на спомени, богата 

история и прекрасно кътче за екскурзия!!! 

 


