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Детско море 21
в подкрепа на талантливите деца и морската идеяв подкрепа на талантливите деца и морската идея



Иван ГЕОРГИЕВ, 11 г.
Студио „Графити“

Втора награда

На I корица: Мелани АЛЕКСАНДРОВА, 9 г.
 Ателие „Приложен фолклор“
 София
 Втора награда

На IV корица: Радина ДЕЧЕВА, 12 г.
 Арт ателие „Огледало“
 Специална награда

Община Варна

Община Белослав
Промар ООД
Белфери ЕООД

Благодарим за подкрепата на:

Конкурсът “Детско море” се посвещава на:
Международния ден на детето - 1 юни 
Международния ден на моряка – 25 юни
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ПРИ МОРЕТО
Ето, слънцето напече,
а пък аз готов съм вече -
с бански, шапка и хавлия
да направя нова щуротия.
Обичаме да ходим при морето,
на брега му, там, където
дълбаем с лопатки кладенци
и с пясък правим супер замъци.

Матей ЛЮЦКАНОВ, 4 г.
ДГ „Дружба“

Специална награда

Селен НАИМОВА, 11 г.
Школа „Арт Попово“

Гр. Попово
Поощрителна награда
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Колективен албум

Школа по изкуства „Фани Маер – Магия 7“
Голяма награда
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ЧУДЕСАТА НА МОРЕТО
Миналото лято аз и моята сестра отидохме на плаж. С кака 

веднага се гмурнахме във водата и тя хвана едно морско конче. 
То беше вълшебно и ни превърна и нас в морски кончета. То се 
казваше Сами. Сами ни предложи да ни покаже морския свят. 

Веднага се отправихме към дълбините. Беше много красиво. 
По пътя Сами ни каза, че неговият свят е омагьосан от зла вещица, 
а баща му, кралят, е затворен от нея. Ние трябваше да помогнем 
на Сами да убие злата вещица и да освободим баща му и всички 
жители на морския свят. Измислихме план аз и Сами да разсей-
ваме вещицата, а кака тайно да се промъкне, да вземе ключа, 
да отвори сандъка и да вземе книгата и пръчката, с която може 
да се убие вещицата. Докато я примамвахме, кака успя да вземе 
книгата и пръчката и ни показа със знак да бягаме, но със Сами 
се спънахме в един камък. Ние паднахме и точно преди злата ве-
щица да ни хване, кака успя да използва книгата и пръчката и уби 
вещицата.

Веднага бащата на Сами беше освободен и целият морски 
свят започна да празнува свободата си. Тогава Сами ни благодари 
за помощта и каза, че е време да ни върне на сушата. Щом изля-
зохме от водата, ние с кака отново се превърнахме в хора. Винаги 
ще помня Сами и чудесата на морското дъно.

Габриела ЛЮБЕНОВА, 7 г.
Първа награда

Бояна КЕРАНОВА, 6 г.
Участие в Колективен албум
Школа по изкуства „Фани Маер – Магия 7“
Голяма награда
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ЛЕБЕДЪТ
Аз помня онзи мрачен, малко тъжен ден.
Море и вятър с аромат солен...
Там, сред вълните, като високомерен господар
се носеше самотен лебед, грациозен цар.

Той беше бял, като от ледена коприна.
Крилете му – надиплени като воал на балерина…
Очите – с домино на тайнствен крал,
подготвящ се за пищен маскен бал.
Дали, ако му хвърля риза от коприва,
ще се превърне в истински човек?
Не беше ли герой от приказка щастлива,
с която в детството ми мама нежно ме приспива…

Разпери лебедът криле, сбогува се със мен.
Изчезна като стих красив със аромат солен…
Завеса от мъгла се спусна от небето
и сложи край на представлението на морето. 

Славея МИНЧЕВА, 5 клас 
ЛК „Касталия”
Голяма награда

Ванеса ИВАНОВА, 9 г.
Арт ателие „Огледало“

Първа награда
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Магдалена ЯКЪБ, 6 г.
Школа „Морски багри“

Първа награда 

Колектив
Школа по изкуства „Фани Маер – Магия 7“

Специална награда

ИГРА
Слънцето се смее, а морето весело си пее,
пак сме с батко тука, да играем с него трима.
Смело крача по брега и от рибките не се боя.

Самуил ДИМИТРОВ, 5 г.
ДГ „Дружба”

Трета награда
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Ариана АКСИМОВА, 6 г.
Участие в Колективен албум

Школа по изкуства „Фани 
Маер – Магия 7“
Голяма награда

ПАЛАВА МЕДУЗА
Тази палава медуза
с розова, красива блуза
има си чадърче на главата, 
а е мокра до косата.
Цял ден плиска се с вода,
после пък се разболя.
Кашля, киха, без да иска,
цялото море разплиска…

Катерина БОЯНОВА, 7 г. 
Школа по изкуствата 

„Фани Маер – Магия 7“
Голяма награда
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Карина НИКОЛАЕВА, 5 г.
Школа „Лабиринт 12“ 
Трета награда

Симеон КОЛЕВ, 4 г.
Участие в Колективен албум

Школа по изкуства 
„Фани Маер – Магия 7“

Голяма награда

ЕХ, МОРЕТО!
Обичам си морето, плажа, слънцето, небето.
И вълничките в морето да ми плискат те лицето.
Аз моряче се наричам и в морето с лодка влизам.

Симеон ДИМИТРОВ, 5 г., ДГ Дружба”, Втора награда
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ПЛАНИНСКОТО КАМЪЧЕ, КОЕТО ИСКАШЕ ДА ВИДИ МОРЕТО
На върха на една висока планина имаше много камъчета. Цели купчини. Всички 

бяха различни. Не само по външен вид, но и по характер, по мисли и мечти. От време 
на време все някое искаше да е най-отгоре на купчината, затова имаше свлачища...

Едно светло утро промени живота на планинските камъчета изцяло. Планинар 
изкачи техния връх. И за да отнесе трофей вкъщи, той бе взел два по-големи камъ-
ка. Скоро вече всеки искаше да дойде тук, на върха, и да си вземе камък за спомен 
от успеха в изкачването.

Вече бе дошъл ред и на най-дребното камъче на върха. Досега никой не го 
харесваше, всички му се присмиваха. ,,Правят го от завист“ – мъчеше се да се 
успокои то, щом някой му се подиграваше. Но ето че най-накрая дойде и неговият 
ред. Неговият ред да го отнесат вкъщи. 

А камъчето имаше мечта: да посети буйното море. Как знаеше за морето? Нали 
беше дребно, винаги се шмугваше при някоя компания от камъни и подслушваше. 
Веднъж си говореха за морето. Там, в морето, също имало камъчета. Само че на дъното 
му, където живеели те, не било такъв пек през лятото, както тук, на върха. Там нямало 
и сняг през зимата и не било такъв студ.

И тогава камъчето реши! Реши, че ще тръгне на пътешествие, за да види мо-
рето. Кой знае? Може някой негов далечен роднина да е морско камъче? Или пък 
поне крайбрежно? То наистина не познаваше семейството си. Нямаше как да го 
познава, все пак седеше само на върха, и да искаше, единственият начин да го 
напусне, бе да го отнесе някой планинар.

Моля? Планинар го отнася? Явно толкова се бе замечтало, че не усети как приключението му до морето започва сега, в 
този момент! А само колко се развълнува, като видя родния си планински връх от ръцете на човека, който в същия момент 

го отнасяше. ,,Хмм – мислеше си планинарят. – Това камъче е много хубаво. Ако го продам, ще мога да си купя 
нова рибарска мрежа!“ Камъчето го слушаше с едно ухо. Нова рибарска мрежа? Та това бе шансът му да се до-

Емил СТАНЕВ, 11 г.
Арт ателие „Огледало“

Поощрителна награда
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косне до морето. За жалост, не чу частта, в която ставаше 
ясно, че ще бъде продадено. ,,Само чакай в ръцете на този 
рибар – казваше си то. – Рано или късно ще отиде на брега, 
в своята лодка, и ще мята мрежа, а аз ще се метна зад бор-
да. Ще поплувам малко, и ще се озова на брега!“. 

Знаеше ли то, че не може да плува и че ще потъне? Не, 
нямаше как да го знае, нали беше планинско камъче! Досега 
никой не му бе говорил за това, дали камъните плуват, или не... 

Скоро рибарят се прибра вкъщи, оставяйки камъчето на 
перваза на прозореца. А от него се виждаше морето! ,,Леле, 
колко е голямо това море! Краят му не се вижда!“ възкликна 
на себе си малкото камъче. ,,Ако побутна прозореца, ще пад-
на на земята. После ще се претърколя и ще съм в прегръдки-
те на морето, ще усетя водата и солената му милувка! Заслу-
жава си всички усилия и опасности! Аз съм приключенец!“. 

Сега то е на прашния паваж, опитвайки се да избегне 
всякакви изненадващи препятствия, минувачите и остана-
лите камъчета, разпилени по пътя. Пътят му не е лек – за-
малко да го стъпче един човек, замалко да се закачи за 
нечия обувка и да продължи натам, накъдето собственикът 
й пожелаеше. Но ето – вече вижда сгушеното между по-
стройки и сгради плажче, вече чува вълните и крякащите 
чайки, вече вижда пяната на бурното море. Вижда кора-
бите в далечината, вижда и безкрайния хоризонт. Толкова 
му е приятно и хубаво – нали е малкото планинско камъче 
от върха, което първо е тръгнало на опасно приключение? 

Не може да сдържи радостта си! 
Започва все по-бързо и по-бързо да се търкаля и при-

ближава до водата. Почти стигна...
Докато не го заля студената морска вълна. Пясъкът 

изведнъж омекна, а изплашеното камъче затъна в него. Не 
можеше да помръдне! 

В същия момент една дребна мида се озова до него. Тя 
му извика ,,Дръж се!“. Камъчето не разбра за какво става 
въпрос, но тогава видя – нова висока вълна се задаваше! Тя 
удари пясъка с все сила. Разхвърчаха се песъчинки, миди, 
водорасли и водни пръски. А камъчето, което сега пищеше 
с всички сили, се намери във въздуха, полетяло от силния 
сблъсък. То падна по-навътре в морето, където водата вече 
беше спокойна и нежна. Планинското камъче се плъзна по 
нея. Сетне спря на място. Започна бавно – бавно да потъва 
надолу. ,,Това беше най-невероятното приключение в моя 
живот!“ –  прошепна то, затворило щастливо очи и потъна 
при всички останали камъни на дъното, всеки преживял 
поне по едно подобно морско приключение.

А на върха на планината, в купчината камъни и до ден 
днешен разправят за геройското пътешествие на малкия, 
но безстрашен приключенец.        

Даниел БОЯДЖИЕВ, 11 г. 
ЛК „Касталия”
Специална награда
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ВЪЛШЕБНАТА РИБА
Имало едно време една баба Гъна и един дядо Събчо. 

Една сутрин бабата казала: 
- Дядо, отиди да хванеш малко риба да хапнем! - и 

тръгнала да копае в градината.
Дядото се съгласил и отишъл на морето. Чакал, чакал, 

чакал, но нищо не уловил. Прибрал се и рекъл:
- Няма и една рибка в морето! Нищо не успях да уловя!
Бабата се ядосала и на другия ден взела въдицата. 

Оставила дядото да копае. Настанила се удобно на брега, 
заметнала… и уловила огромна зелена риба с блестящи 
люспи! Сложила я в кофата и доволна се прибрала вкъщи.

- Дядо, донеси от градината зеленчуци, за да сготвим 
рибена чорба.

Изведнъж се чул друг глас: 
- Не ме яжте! Аз ще съм ви дъщеря.
Баба Гъна и дядо Събчо учудени се спогледали. Кой 

говори?!
Рибата заплискала и разляла кофата. Щом паднала на 

земята, се превърнала в красива девойка със зелена рокля 
и малки перлички по нея.

- Аз съм Балумба. Злата вещица Тарда ме омагьоса. 

Когато се докосна до вода, ставам риба, а до земя - човек. 
Помогнете ми и ще се грижа за вас в моя дворец.

Гъна и Събчо харесали момичето и се съгласили.
- Как да ти помогнем?
- Трябва ми смърфска сълза.
- Къде да я намерим?
- Човечетата са скрити в боровинковия храст във ва-

шата градина. Показват се само на добри хора. Обичат 
сладко от ягоди.

Въпреки че били бедни, бабата и дядото взели по-
следното си бурканче сладко и примамили смърфовете.

- Благодарим за вкусния десерт! Как да ви се отпла-
тим? - казали съществата и изскочили от храста.

Възрастните хора им разказали всичко и взели една 
тяхна сълза. Балумба изпила лекарството и магията изчез-
нала. Злата Тарда разбрала и от яд се пръснала. Всички 
заживели щастливо в двореца на Балумба. До ден днешен 
правят сладко от ягоди и раздават на всеки добър човек, а 
приказният дворец се показвал само на хората, които оби-
чат морето.

Валерия ВЪЛКОВА, 8 г.
Гр. Черноморец
Първа награда
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Ема ДОНЧЕВА, 6 г., Участие в Колективен албум
Школа по изкуства „Фани Маер – Магия 7“
Голяма награда

Дария МАКЕДОНСКА, 6 г.
Школа „Лабиринт 12“
Втора награда
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Моника ПЕНКОВА, 6 г.
Школа „Лабиринт 12“
Поощрителна награда

Иво ИВАНОВ, 4 г.
ДГ „Д-р Петър Берон“
Поощрителна награда
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Елица КЕНАРОВА, 10 г.
Арт ателие „Огледало“
Поощрителна награда

Самуил БОРМАЛИЙСКИ, 10 г.
Школа „Морски багри“
Поощрителна награда
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Платон ИНГОР, 6 г. 
Участие в Колективен албум

Школа по изкуства „Фани Маер – 
Магия 7“

Голяма награда

ЩЕ ЗАПАЗИМ ЛИ ТОВА МОРЕ?
Ех, този приказен бряг...
Морето пред теб е сякаш целият свят.
Приятен бриз и мирис на море.
Прекрасни спомени изплуват от дете.

Щастие и красота, слети в едно -
това е за мен място пленително...
Спокойствие, утеха –
атмосфера приятна и лека...

Всеки изпитва щастие огромно.
Всеки се връща там повторно.
Децата са весели и играят,
смеят се и на воля мечтаят.

Усмихнахте ли се?
За весел спомен замислихте ли се?
Колко прекрасно е всичко...
И ние не плащаме за това нищо...

Знаем обаче, че планетата загива...
От нас, от хората умира.
Какво не ни е дала, какво си нямаме?
Гибелта си просто чакаме.

И знаем всичко това, признайте!
Нещо малко от себе си дайте!
Всичко зависи от нас...
Но какво мога да направя аз?...

Морето в момента е една изгода.
Пространство за изнасяне на поредната 
стока.
Удобно място за ненужни вещи,
неща, които не са ни вече полезни.

Морският свят – красив и богат,
в момента е в боклук затънал град...
Великолепни екземпляри изчезват
и всички останали на тази опашка се 
нареждат.

Но може да не е така изобщо.
А усилието в сравнение е толкова нищожно.
Искаме красота и щастие,
но най-важно все пак е нашето участие...
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Кристина РОХАС, 6 г.
Участие в Колективен албум

Школа по изкуства „Фани Маер – Магия 7“
Голяма награда

Владимир ИВАНОВ, 6 г.
Участие в Колективен албум

Школа по изкуства „Фани Маер 
– Магия 7“

Голяма награда

Не може морето да изчезне...
Мислите, че няма? Започнало е вече...
Не е честно спрямо всички след нас –
ние да се радваме, а те да нямат право на глас...

Прекрасна планета  – единствената с условия за живот.
Какво няма присъщо за нашия комфорт!?
Не можем просто да не правим нищо.
Защото точно това ще остане накрая – 
НИЩО...

Гергана МИТЕВСКА, 6 кл.
ЛК „Касталия”
Втора награда
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Искрен ДИАМАНДИЕВ, 10 г.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Трета награда
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Емине ТАНЕРОВА, 10 г.
Ателие за изобразително изкуство, Гр. Търговище
Трета награда

Алекс СИВКОВ, 8 г.
Студио „Графити“
Поощрителна награда



18

ТАЙНАТА НА НОЩНОТО МОРЕ
Обичам морето. Само не си мислете, че живея край него. Не. Но вся-

ко лято гостувам на дядо, а неговата къща се намира близо до морето. 
Той е истински рибар. Привечер стягаме лодката и отплаваме с него в 
открито море да ловим риба. 

Така се случва вече години наред. Така  беше и това лято. Така се 
очакваше да стане и тази нощ. Още един нощен риболов в открито море с 
дядо. Взехме въдиците, стръвта, облякохме се топло и отплавахме. Беше 
доста тъмно, а и как иначе, като в небето нямаше нито една звездица.

Попитах :
– Дядо, защо на небето няма звезди?  Без тях е много тъмно, а когато 

те блестят от небето и се оглеждат в морето – нощта е светла и приятна.  
Позамисли се дядо, прехвърли въдицата в другата ръка, па ми каза:
– Ех, ще ти открия една тайна, която зная още от моя дядо. А той ми 

я сподели, като ходихме заедно за риба. Слушай и запомняй. Някой ден 
и ти ще я разказваш на твоите внуци.

Звездите са на небето от милиони години и винаги, когато огреят 
небосвода, са ярки и  светли. Аз зная тайната им. Зная защо те са тол-
кова ярки и никога не  потъмняват. Защото през нощите, когато не са 
на небето, те се гмуркат в нощното море, за да се изкъпят и отново да 
засияят с още по-ярка светлина. И сега, когото небето е празно, неговите 
звезди се къпят в морето. Тази нощ, ако имаме късмет, може и да уло-
вим някоя звездичка. 

Естествено, че не повярвах на дядо, но историята му все пак ме раз-
весели. През това време на въдицата ми май се улови риба. Тя започна 

Лора БОРИСОВА, 6 г.
Участие в Колективен албум
Школа по изкуства „Фани Маер – Магия 7“

Голяма награда
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да се дърпа, но аз здраво стисках въдицата и бях решен непременно да  
изтегля тази упорита  риба. Дръпнах въдицата рязко и усилията ми бяха 
възнаградени. Успях! 

– Изтеглих те... – казах си аз и посегнах да хвана рибата, висяща 
на куката. Ала учудването ми бе безкрайно, когато на мястото на рибата 
съзрях една … звезда. Бях стъписан. Гледах и не вярвах на очите си. Ами 
сега? Докато умувах, звездата рязко се дръпна и ме повлече заедно с 
въдицата зад борда на лодката, право към морското дъно. Помислих, че 
се давя, но се оказа, че мога да дишам и дори да виждам под водата. А 
какво видяха очите ми... Не зная дали бих могъл да го опиша. Звезди и 
риби се бяха завихрили в лудешки танци и забавни игри. Звездни игри и 
танци – не сте виждали нищо подобно. Кит – диджей  огласяше морските 
дълбини с чудни музикални ритми, акули – мажоретки грациозно изви-
ваха снага и размахваха пухкави цветни водорасли – помпони, октоподи 
– брейк и хип-хоп денсъри  взривяваха с неподражаемите си движения, 
рибите клоуни разсмиваха всички до сълзи, морските и небесните звезди 
се надпреварваха в конкурс за красота. Една звезда ме хвана за ръка и 
ме  потегли към цялата тази стихия, като непрекъснато ме викаше по име. 

Отворих очи. Зазоряваше се. Слънцето се подаваше в далечината, 
като разделяше морето от небето. Дядо ме викаше по име, опитваше се 
да ме събуди. Събудих се и си помислих: „Вече зная къде и как прекарват 
времето си звездите. Когато нощем  не са на небето, те са тук – в морето.“

Калоян ХАДЖИСТОЙЧЕВ, 12 г.
Гр. Сливен
Трета награда 

София КРЪСТЕВА, 6 г.
Участие в Колективен албум

Школа по изкуства „Фани Маер – Магия 7“
Голяма награда



20 Лили МАРИНОВА, 12 г.
Трета награда

Сияна ЧЕРНЕВА, 11 г.
Студио „Графити“
Поощрителна награда
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Преслава СТАНЕВА, 11 г.
Школа „Арт Попово“, Гр. Попово
Трета награда

Йоана ГОСПОДИНОВА, 9 г.
Арт ателие „Огледало“
Поощрителна награда
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ЛЕТНИ  СПОМЕНИ
Пристигна есента червенокоса
и хладен стана морският ни бряг.
Не тичат повече крачета боси.
Морето нощем спомени прехвърля пак.
Нахлуват спомени от миналото лято,
от веселите, слънчевите дни.
Едно усмихнато лице познато
на пясъка, унесено в игри.

Момченце малко с кофичка, лопатка
строи си замък с пясък и вода.
Морето милва го с вълната хладка,
дарява му от свойта добрина.
Така засили се вълната непослушна – 
случайно хвърли рибка на брега.
Момченцето видя какво се случва–
на помощ се притече веднага.
Грижливо пусна рибката обратно
и тя отплува в морския си дом.
Замина в дълбините безвъзвратно,
морето я отнесе бързешком.

Валерия КОСТАДИНОВА, 5 г.
Школа по изкуства „Фани Маер – Магия 7“
Втора награда
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Момченце друго редом си седеше,
но сърчицето му не трепна, не.
Спокойно то солети си ядеше
и хвърли опаковката. Познай. Къде?
Вълните я отнесоха далече
и носят я в морето и сега.
Живот тя може да отнеме нечий
и да пострадат морските чеда.
Морето мълчешком понася всичко.
И ни дарява с всякакви блага.
Тогава да се сещаме самички,
дали е редно да постъпваме  така?

Расте в морето рибката щастлива,
спасена от едно дете добро.
Морето помни таз постъпка мила,
а лошото – за себе си напомня то само.
Така морето денем се вълнува
и се боричка с пясъчния бряг.
А нощем спомени – добри и не – нахлуват
и то прехвърля ги в ума си пак и пак...

Николай ХАДЖИСТОЙЧЕВ
Гр. Сливен

Трета награда

Кристеа ЖЕНДОВА, 10 г.
ЧОУ „Монтесори“
Поощрителна награда
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Кристиана ВЕЛИЧКОВА, 12 г. 

Ателие „Приложен фолклор“, София
Втора награда
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Емануела ТОДОРОВА, 8 г. 

Школа „Идея“
Голяма награда
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