
 

 

 

 

================================================================================ 

Аксел Керим Кочум от 12А клас, 

възпитаник на СУ „Васил Левски“, ще 

разкаже за участието си в тазгодишния 

Quest на Американския университет 

(AUBG, American University in Bulgaria) в 

Благоевград.  
 

Състезанието се провежда ежегодно, като в 

него взимат участие само 

единадесетокласници, които имат 

желанието да опознаят по-добре 

университета, искат да се докоснат до по-

различен метод на обучение и обмислят да 

продължат образованието си в чужбина. Надпреварата се провежда в два кръга, като 

владеенето на добър английски е задължително. В първия кръг е необходима направата 

на клип, в който всеки участник показва креативността, талантите и 

уникалността си. Стигналите до финала на първия кръг получават шанса да 

гостуват на университета за няколко дни, продължавайки автоматично участието 

си във втория кръг. Вторият кръг е разделен на четири компонента, като 

участниците работят в екипи и се забавляват в процеса на работа. Университетът 

дава възможност на стотици деца от страната (а и не само) да се изявят, да спечелят 

награди, да създадат много нови запознанства, и най-вече да го направят, забавлявайки 

се! Аксел ще разкаже за незабравимото си изживяване в университета и за вратите, 

които AUBG отвори пред него.  
 



1. Откъде разбра за MultiTalent Quest-а на Американския университет и как 

реши да вземеш участие? 

Разбрах за Quest-а от една приятелка, която щеше да участва, но в последствие се 

отказа. Тя ми разказа, че нейни приятели вече са взели участие в него. От тях научих 

повече за състезанието и реших да кандидатствам. 

2. Разкажи малко повече за вратите, които Quest-а отваря и възможностите, 

които предоставя на всеки, взел решение да участва? 

Quest-а е един огромен плюс за тези, които са заинтересовани да продължат 

обучението си в AUBG. Взимайки участие в състезанието, показваш на директора и 

преподавателите в университета, че проявяваш интерес към обучението там. Освен 

това имаш възможността да се срещнеш на живо с адмишън тийма (журито, което 

решава на евентуалното интервю за прием в университета дали си приет или не). 

Всеки има възможност да им задава всякакви въпроси относно кандидатстването в 

университета.  

3. С какво изпъкна сред останалите и кои твои качества впечатлиха журито, 

за да бъдеш отличен с наградата за най-креативен клип? 

Един от критериите за участие в Quest-а е 2-минутен клип, в който представяш себе 

си, нещата, в които си добър, талантите си и нещата, в които си бил отличен през 

годините. След разговора ми с една от организаторките на Quest-а разбрах, че аз съм 

единственият участник, използвал черно-бял ефект за направата на клипа си. Това е 

нещото, което впечатли журито най-много в клипа ми. 

4. Как дойде идеята за концепцията на клипа, с който участва в състезанието, 

и колко време отне направата му? 

Идеята ми дойде от един музикален клип на ирландския певец Найъл Хоран. 

Заснемането на клипа отне 2-3 часа, а обработката беше по-трудоемката част, 

която отне няколко дни. Смятам, че е напълно постижимо един такъв клип да се 

осъществи в рамките на седмица, стига да имаш идея за концепцията му. За 

направата и обработката на клипа ми помогна Илиян Тотев, който се занимава 

професионално с фотография и видеография. Благодарен съм изключително много за 

положеното усърдие, защото ако не беше той, клипът нямаше да е на такова високо 

ниво. Процесът на заснемане на клипа беше продължителен, тъй като сменихме 

локацията няколко пъти, за да постигнем по-голямо разнообразие. В клипа разказвам 

за себе си – от това къде уча и любимите ми предмети, до хобитата и интересите 

ми. Ако някой се интересува от клипа и желае да го изгледа, може да напише в YouTube 

първите ми две имена и добави MultiTalent Quest. 

5. Какви са впечатленията ти от университета и от хората, които са 

направили избор да продължат образованието си там? 

Самият университет е с кампус, проектиран по американски стил, което много ми 

допадна. Има две основни сгради, в които се намират класните стаи, театърът, 

библиотеката, физкулутурният салон, кафенето, столовата и др. Между тези две 

постройки има тревно пространство, на което често се организират различни 

мероприятия. А до тях са общежитията. Студентите имат всичко нужно „на една 



ръка разстояние“! Всичко се намира на няколко минути пеша от стаите им. Тази 

близост създава усещането за една общност - всеки познава всекиго. Всички, с които аз 

се запознах в университета, бяха много дружелюбни и отворени към нови 

запознанства. Всеки има интересна история, която да разкаже на останалите, и 

опит, който да им предаде. 

6. След участието ти в Quest-а, Американският университет ли ще е твоят 

избор следващата година или ще се насочиш към образование  в чужбина? 

Не възнамерявам да продължа обучението си в AUBG, а по-скоро в чужбина, въпреки 

позитивните впечатления от университета. Но това не означава, че Quest-а няма да 

повлияе положително на CV-то ми за кандидатстване. Но пък другите двама 

участници от Севлиево, които са мои съученици, искат да продължат обучението си 

там. 

7. Какъв е съветът ти към гимназистите, които биха проявили желание да 

участват в MultiTalent Quest-а на Американския университет, но нямат 

куража да го направят? 

Не мислете много, а кандидатствайте! На пръв поглед изиксванията изглеждат 

доста, но всъщност, когато се впуснеш в едно ново приключение и се забавляваш в 

процеса на работа, стигаш до извода, че си е заслужавало. Преживяването е наистина 

страхотно! AUBG MiltiTalent Quest те среща с толкова много нови хора от България 

и чужбина, като някои от тези хора остават твои приятели и в бъдеще! 

 


