
 

Зададох онлайн на петима от известните блогъри в у-тюб и ТикТок няколко въпроса, 

свързани с последните събития по света и у нас, както и с предстоящия 24 май. Ето какво 

отговориха те: 
 

     

Ивана Димитър Анжела Павел Ивайло 
 

1. Как се промени животът ти по време на изолацията, която според някои продължи 

доста време? 

 Ивана (на 32г., от София, блогар и ютубър с почти 70 000 последователи в Instagram 

и YouTube. Тя е веган, омъжена и обича много своите домашни любимци – кучето  Лори 

и котката Котана):При мен почти нищо от ежедневието ми не се промени. 

Единствено свикнах и половинката ми да е през цялото време у дома.  

 Димитър (20 -годишен студент в Софийския университет, който следва 

скандинавистика. Той е полилог, прави клипчета в TikTok): Успях да отделя повече 

време да се развивам в това, в което съм добър и да подобрявам качествата си. 

 Анжела (финансов търговец, на 25 години от София, лъчезарен и позитивен човек. В 

TikTok я следват повече от 63 500 човека, а клиповете й за зодиите са под формата на 

песнички): Не се промени особено, тъй като и преди нея работех от вкъщи. 

Единствено леко ми се наруши ритъма на ежедневието, но нищо по-драстично. 

 Павел (на 22 години от Първомай, следва информатика в Пловдивския университет 

и се поддържа в добра форма, като показва как го прави. ТикТокърът организира група, 

с която участват в почистване): Като изключим това, че занятията ни се отмениха 

и не посещавам университета, ежедневието и начинът ми на живот не се 

промени.  

 Ивайло (на 19 години от Пловдив, с повече от 57 000 последователи в TikTok. Там и в 

Instagram свири на тромпет, дава добри съвети за моменти, в които не се чувстваме 

добре, и прави хората щастливи.): Животът ми не се промени много, разбира се, 

имам приятели, които много промениха себе си и мисленето си, като останаха 

вкъщи и размишляваха и някои откриха свои таланти  и почнаха да снимат 

клипчета. Моята карантина беше училището, тъй като не знаех какво да правя, 

накъде да се упътя. Сега искам да се издържам с това, което обичам, и това, което 

ми доставя удоволствие. Моята карантина беше, когато загубих майка си – 

правих тийнейджърски неща и дори прекаляват с тях , но след случилото се 

разбрах какво е да изгубиш някого. Моята карантина мина, но още имам 

няколко малки ,,карантинки", в които мисля какво е да загубиш някого.  



2. С повече свободно време ли разполагаш заради пандемията? 

 Ивана:  Разполагам с почти същото време за работа и почивка. 

 Димитър: Да, доста повече свободно време имам, тъй като в университета не ни 

затрупват с лекции и домашни. 

 Анжела: Каквото и да правя, си отделям определено време за него. Винаги 

разполагам с график, който да следвам, и така ми остава време за всичко. 

 Павел: Винаги сме имали време – и преди, и сега, просто сме имали оправдание 

да кажем “нямаме време”. Продуктивността ми се увеличи много и не е заради 

изолацията. 

 Ивайло: Не, и сега, и преди разполагах с време за тях. 

3. Какво мислиш за изолацията? 

 Ивана: Смятам, че трябва да се спазват официалните препоръки и да 

постъпваме отговорно към собственото здраве и това на хората около нас. 

 Димитър: Има и добри, и лоши страни. Добрата - повече време за развиване на 

умения. Лошата - по-малко свобода и социален живот и доста изгубени пари от 

провалени събития. 

 Анжела: Икономически срив. Колкото и преувеличено да звучи за някои хора, 

но явно е неизбежно. 

 Павел: Изолацията ще накара много хора да мислят, защото смятам, че много 

хора ги е страх да са сами в собствената си глава. А и земята ще си почине от 

нашата напаст. 

 Ивайло:  Доста хора не са съгласни с мен. Когато се случи нещо гадно, аз се 

радвам, защото, ако не се случваха тези неща, нямаше да ценя хората, които са 

още до мен. Винаги търся да извлека нещо хубаво от нещастието и се радвам, 

когато на някого му се случи това, защото така ще излезе много по-силен от 

случката. 

4. Какво е мнението ти за електронното обучение? 

 Ивана: Чудесна опция за ситуации като днешната, а и дава възможност на 

хората да получат знания, без значение в коя точка на света се намират. Има си 

и минуси, разбира се.  

 Димитър: Готино е, но традиционното обучение е по-сериозно и успявам да 

запомня повече в университета. 

 Анжела: Имайки предвид обстоятелствата, не виждам друг начин, по който 

децата могат да учат. 

 Павел: Моята специалност за съжаление няма онлайн обучение и сме на нещо 

като самообучение и ще имаме само изпити. 

 Ивайло: Не съм го изживял на собствен гръб, а от наблюдения от мои приятели, 

които казват, че не става, но аз смятам, че ще свикнат и ще намерят добра 

алтернатива да заместят училищата. Винаги има плюсове и минуси, но за всичко 

си трябва време, за да се ,,адаптира". 

5. Каква ти беше първата реакция, когато научи, че пандемията е в България? 

 Ивана: Бях притеснена от неяснотата, свързана с нашето здраве, и как това ще се 

отрази в дългосрочен план на бизнеса и доходите на много хора. 

 Димитър: Не много добра, защото имах доста планове да пътувам.  



 Анжела: С лека насмешка, признавам си. Следващите дни – със страх от 

непознатото. Но бързо отмина, след като помислих адекватно над ситуацията. 

И най-вече, не  позволявам на масмедията да ми влияе (негативно) психически. 

:) 

 Павел: Когато разбрах, не съм се притеснявал от пандемията, защото имам вяра 

и любов в себе си и съм благодарен. 

 Ивайло:  Първата ми реакция беше грешна, според мен. Бях спокоен, аз съм 

здрав и имам здрава имунна система. След това започнах да се съобразявам и 

отново не заради мен, а заради семейството ми. Аз съм непукист, но съм 

отговорен към останалите и затова ще остана вкъщи и чистих, по принцип не го 

правя, не съм много частник. 

6. Научи ли нещо от тази ситуация? 

 Ивана:   Да – че когато имаш желание, намираш начин да се справиш с 

обстоятелствата. И че винаги можеш да извлечеш нещо положително от всяка 

ситуация. 

 Димитър: Научих, че все пак трябва да сме благодарни, че вирусът мина леко, 

защото историята помни много по-сериозни епидемии и винаги може да е по-

зле. 

 Анжела: О, научих и още как! Научих се да чета между редовете. Изводите, 

които си направих, са, че хората очевидно могат да бъдат единни и да спазват 

дисциплина, колкото и дръпнати да са станали в ежедневието си. Научих, че 

страхът от нещо може да контролира всичко. 

 Павел: Видях, че хората се страхуват и вярват на това, което им се казва и което 

виждат. 

 Ивайло: От тази ситуация се научих да бъда по-чист и да пазя повече чисто и 

подредено. 

7. Какво смяташ за празника на св.св. Кирил и Методий - 24 май - Ден на българската 

просвета и култура и на славянската писменост? 

 Ивана: Винаги съм харесвала и уважавала този празник, според мен той е важен 

за всеки българин. 

 Димитър: Един от най-светите и любими български празници. 

 Анжела: Смятам, че това е един наистина уникален и отличаващ се от 

останалите празник. 

 Павел: Щастлив съм, че имаме език, чрез който можем да пишем и да се 

изразяваме. 

 Ивайло: Той е един готин и български празник, на който винаги излизам на 

центъра и свиря патриотични песни на тромпет от 5 клас. Този празник, както 

други, например като 3 март, ни сплотява и ни кара да се замислим върху 

важните неща. 

8. Според теб, дали страната ни би била същата без славянската писменост? 

 Ивана: Вероятно много неща щяха да бъдат различни. 

 Димитър: Тъй като доста държави използват кирилицата, не само нашата 

държава, но и много други държави щяха да имат друга азбука и съответно друга 

самоличност! 



 Анжела: Разбира се, че не! Славянската писменост е един от отличителните 

белези, които дели нашите народи от останалите и ни прави толкова различни 

и интересни. 

 Павел: Не мога да бъда сигурен, но щом така се е случило, така е трябвало да 

бъде. 

 Ивайло: Ще бъда честен, не съм много добър по история, но съм сигурен, че пак 

щеше да има корона, но според мен е плюс и нашият език има много готини 

фрази и индивидуалност. Не мога да си го представя без славянската писменост. 

9. Смяташ ли се за достоен българин? 

 Ивана:  Да, смятам че съм достоен българин и се гордея с това. 

 Димитър: Зависи какво се има предвид под достоен – опитвам се да правя 

колкото се може повече неща за държавата си, но все пак има хора, които са 

направили много повече от мен за нея и те могат да се нарекат много по-

достойни! 

 Анжела: Разбира се! От много малка имам дълбока връзка с родината си. Няма 

път, в който да не съм отишла в Копривщица, Трявна, Карлово, Калофер и т.н , 

и да не съм се разплакала, гледайки къщите, четейки историята в музеите, 

усещайки духа, който за съжаление с всяка една година се губи. Апел към всички: 

БЪЛГАРИ, МОЛЯ ВИ, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ КОИ СМЕ И КАКЪВ ВЕЛИК НАРОД 

СМЕ! НЕ ГУБЕТЕ БЪЛГАРИЯ В СЕБЕ СИ! 

 Павел: Зависи как разбират хората фразата достоен българин. По-добре е да 

бъдем достойни хора. 

 Ивайло: Ммм, смятам и себе си, и всички за достойни хора, независимо кой 

какъв е, дали е клошар или крадец, те са си такива, защото винаги ще има хора, 

които рушат и съсипват, и такива, които градят. Опитвам се да дам най-доброто 

и да бъда полезен за България, като първо се грижа за себе си и близките си. 

10. Гордееш ли се с родината си? 

 Ивана:  Да, гордея се с нея, защото живеем в страна с красива и разнообразна 

природа, а и защото има много прекрасни и вдъхновяващи българи. 

 Димитър: Да! Всъщност колкото повече държави посещавам, толкова повече 

започвам да заобичвам факта, че съм българин. България е една чудесна страна 

и винаги ще съм горд, че съм се родил тук! 

 Анжела: ЕСТЕСТВЕНО, ЧЕ СЕ ГОРДЕЯ!!! Назовете една държава с по-велика 

история от нашата! Хора, българският народ е толкова умен, толкова способен, 

толкова осъзнат! Всички трябва да сме горди! Вземем ли се в ръце, чудеса можем 

да свършим! ОСТАНЕТЕ В БЪЛГАРИЯ! 

 Павел: България е толкова красива, но не го оценяваме. 

 Ивайло: Гордея се с родината си, защото имаме уникална природа и такава 

красота не съм виждал почти никъде. Гордея се и със славната история на 

страната ни, която е за милиони! Дори и грубостта ни ни прави по-силен народ. 


