
 

 

50години 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО  
ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 
ГР. ГЪЛЪБОВО 

 

 

Скъпи колеги, настоящи и бивши ученици! 

Щастлива съм да поднеса моя сърдечен поздрав към всички Вас, бивши и настоящи 
учители и ученици на Професионалната гимназия по енергетика и електротехника – гр. 

Гълъбово послучай 50 - годишния юбилей на училището. Това е единственото 
професионално училище в нашия град и то има важна част в живота на всеки, който учи или 

работи в него. Още с основаването си през 1962 година, а и след обединението със СПТУ 
през 1969 година, то допринася за обогатяване облика на града и се превръща в място, което 

подготвя кадри за нуждите на енергетиката. Съобразена с потребностите на региона, нашата 
гимназия е подготвила хиляди специалисти, ръководители и общественици , с които градът 

ни днес се гордее.  

Радвам се, че всички ние, учителите, можем да споделяме общите си усилия за 

напредъка във време на промени. Това прави работата ни по-трудна, по-отговорна, но 

придава още по-голям смисъл на учителския труд – да обучаваме и възпитаваме млади хора, 
разгръщайки техния потенциал в посоката на успеха, допринасяйки за израстването им като 

свободни хора. 
Неведнъж учениците от Професионалната гимназия по 

енергетика и електротехника са доказвали, че могат да се 
състезават с най-добрите, като показват отлични резултати в 

своята област. Почти всички, които се обучават тук, мислят за 
избора си като за верен житейски компас. Така е било през 

всичките петдесет години на съществуване на гимназията, така ще бъде и занапред. 
Достойните личности, които са завършили нашето училище, са пример за ученолюбие, морал и просперитет. Всички 

те споделят, че Професионалната гимназия е светла част от тяхната биографи, което ни радва и вдъхновява да продължим 
своя път напред уверено и с желание за добро бъдеще. 

Пожелавам на всички, които са свързани с Професионалната гимназия по енергетика и електротехника добро здрав 
,високи успехи, смели мечти, за да сме щастливи, когато ги реализираме! 

Честит юбилей на всички, които се чувстват част от големия ни колектив!
Инж. Петронка Цветковска 

Директор на Професионална гимназия  
по енергетика и електротехник
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„Училището се създава заради децата…”

 

Пламен Бараков – заместник-кмет на община Гълъбово 

Инж. Пламен Бараков е роден в гр. Гълъбово. Завършил е Професионалната гимназия по енергетика и 

електротехника със специалност „Технология на машиностроенето” – студена обработка. Висшето си 

образование получава в МЕИ  Варна. Работил е последователно в ТЕЦ  „Марица-изток „-1 

и”Електроразпределение” – гр. Гълъбово.В момента е заместник-кмет на община „Гълъбово” – трети 

мандат. 

 

1. Г-н Бараков, Вие сте 
завършили ПГЕЕ, тогава 

Техникум по енергетика ,през 
1985г. С какво образованието, 

получено там, Ви помогна в 
личен и професионален план? 

Ще започна в обратен ред. 
След завършване на средното си 

образование ,следвах  МЕИ – Варна 
и там наблюдавах една 

закономерност. Колегите ми, които 
бяха завършили гимназии, имаха 

много добра общообразователна 
подготовка, особено в областта на 

математиката.И когато в първи и  

втори курс се учат 

общообразователни дисциплини, те 
бяха по-добрите. В горните курсове 

се изучават специалните предмети 
– там предимството беше на наша 

страна. Така че за човек, който е 
ориентиран в областта на техниката 

, професионалните гимназии дават 
много добра подготовка.Те 

изграждат усет към техниката, 
свързват теорията с практиката , т.е 

създават базата, от която човек 
може  да надгражда. В чисто личен, 

човешки план, техникумът ме научи 
да се справям с някои битови неща, 

с които всеки човек се сблъсква. 

Разбира се, онова, 

което остава в спомените, са 
младежките години, приятелствата, 

Това, надявам се, е част от живота 
на всеки човек, независимо къде е 

учил. 
 

2. Каква е Вашата лична 
история след завършване на 

гимназията? 
Най-напред –казармата, през 

1985 – 87г., бях граничар, след 
това пет незабравими години в МЕИ 

– Варна, сега Технически 
университет.След завършване на 

висшето си образование работих в 

продължение на три години в ТЕЦ 

„Марица – изток -1”.В продължение 
на седем години съм бил началник 

на Район „Електроразпределение „ 
– гр. Гълъбово и след това 

преминах на обществена работа. 
Вече трети мандат съм заместник-

кмет на общината. 
 

3. Не сте свързан пряко с 
образователната система, но 

като всеки човек  и 
общественоангажирана личност 

не сте безразличен към 
проблемите й. Без какво не 

може едно училище днес? 

Вероятно без много неща, 

особено сега, когато се дава 
приоритет на новите технологии. Но 

онова, без което абсолютно не 
може, са  хората като качество и 

като количество. Аз имам една 
такава позиция: количеството и 

качеството  са взаимно свързани. 
Количеството е в основата, като  

при пирамидата, колкото по-широка 
е основата, толкова по-стабилна е 

тя. Египетската пирамида не би 
просъществувала толкова 

хилядолетия, ако не беше така. Но 
ако нямаше качество на работата, 

пак нямаше да оцелее. Същата е 

ситуацията в училище. Не може да 

се открие училище или да 
съществува, ако няма количество, 

деца. Училището се създава заради 
децата, не заради учителите.Трудно 

е, когато трябва да вземеш решение 
за закриване на училище. Аз за 

съжаление съм попадал в такава 
ситуация – става въпрос за 

училищата в с. Мъдрец и с. Главан. 
Пари могат да се намерят, но когато 

липсва количество, те не са 
полезни.  Качеството на работа пък 

определя интереса към съответното 
училище. 

 

4. Вашата представа за 

добрия учител и добрия ученик? 
Добър учител – този, който 

остави нещо трайно в съзнанието 
ти, съумее да превърне  наученото 

в твое умение. Прочетеното трябва 
да се превърне в лично 

качество.Всеки учител ми е дал 
нещо и като култура на поведение , 

и като знания. Важното е учителят 
да ти посочи пътя, защото 

човешката памет съхранява 
знанието, но има и способността да 

забравя.Трябва да знаеш коя 
информация къде да я откриеш . 

Колкото до добрия ученик – сигурно 

е, че не е този, който най-много 

учи, а този ,който учейки, мисли, 
използва логиката, разсъждава, 

оформя собствено мнение.В 
ученическа възраст трябва да се  

натрупат  знания, а с времето идва 
и рутината. 

 
5. Вие сте зает човек. 

Остава ли Ви лично време, 
какво Ви носи удовлетворение?  

Личното ми време е 
ограничено, което е свързано с 

работата. Но когато човек иска, той 
намира с какво да се разтовари. 

Опитвам се да бъда полезен на 

ПО ХЪЛМОВЕТЕ НА ВРЕМЕТО 
 

/ Из историята на Професионалната гимназия по енергетика и електротехника/ 
През 1960 година на територията на гара Гълъбово се открива Професионално-техническо училище по промишлен и енергиен монтаж, с прием над 

седми клас и срок на обучение две години. Училището започва да се утвърждава като авторитетно учебно заведение. Негови първи директори са: Никифор 
Пешев и Моньо Богданов. 

Нуждата от кадри, знаещи и можещи, които да работят в СМЕК „Марица-изток” все повече нараства. Това налага през 1962 година да се открие 
Техникум по механотехника, със срок на обучение четири години и СПТУ, с тригодишен курс. 

Едно от най-важните събития в историята на днешната Професионална гимназия  е обединението на Техникума с ПТУ по промишлен и енергиен 
монтаж, което става през 1969 година. Пръв директор на обединеното учебно заведение е Петко Димитров. От 1968 година съществува и сградата, в която учат 
днешните ученици на ПГЕЕ. Новото учебно заведение е на подчинение на Министерството на енергетиката. 

Следват години на упорит труд от страна на учители и ученици. Тук започват трудовия си път редица преподаватели, продължили по-късно 
професионалната си кариера в престижни институции: като Господин Делев – преподавател по български език в ИПКУ „Анастасия Тошева” град Стара Загора, 
Герман Германов – преподавател по математика във филиала на Пловдивския университет в Кърджали. Сред учителите творци с особена обич се ползва Миньо 
Минев – преподавател по история , автор на книга за професионалното образование в Гълъбово, на стихосбирки. 

През 1976 година Техникумът по механотехника е преименуван в Техникум по енергетика „Ген. Владимир Заимов”. Целият учителски състав 
целенасочено разширява знанията и уменията си. Материалната база непрекъснато се обогатява, подновява се обзавеждането на кабинетите, попълва се 
библиотеката с помощна литература. През своята почти 50-годишна история гимназията подготвя редица кадри, необходими за българската енергетика. 
Значителна част от тях продължават образованието си във висши учебни заведения. Идва и заслуженото признание – по повод 25-годишния юбилей през 1987 
година Техникумът е награден с орден „Кирил и Методий” първа степен, а шестима учители получават значката – „Отличник на енергетиката”. 

Във връзка с промени в Закона за народната просвета през месец април 2007 година Техникумът по енергетика се преименува в Професионална 
гимназия по енергетика и електротехника, а от 2010 година става общинско училище. 

ПГЕЕ обучава ученици в дневна, самостоятелна и задочна форма по следните специалности: Електрообзавеждане на производството, Топлоенергетика. 
Гордост за гимназията са завършилите през различните години ученици, които са заемали и заемат ръководни длъжности в различни сектори на 

стопанския ни живот. Сред тях са: 
Михаил Андонов  -  Изпълнителен директор на Българския енергиен холдинг 
инж. Пенчо Пенев – директор на Дирекция „ Ремонти”   ТЕЦ „ Марица изток -2” 
Георги Маринов – кмет на община Раднево 
инж.Христо Христов – кмет на община Гълъбово 
Съби Недков – кмет на община Гълъбово 
Йордан Йорданов – кмет на община Гълъбово 
инж.Димитър Димитров – заместник-директор по експлоатация и ремонт в ТЕЦ „Първа  
комсомолска” 
инж. Пламен Бараков – заместник-кмет на община Гълъбово 
Станимир Каролев – управител на ФБК Карол 
Инж. Димитър Чолаков – управител на Рудник- Трояново 1 
Инж. Динко Желев – ръководител направление машинна част в „Атоменергоремонт 
Инж. Валентин Димитров- ст.специалист в ТЕЦ „Марица-Изток”3 
Инж.Петър Петров – заместник гл.инж. по ремонта в „Брикел” ЕАД 
Златозар Петров  - поет 
Тихомира Михайлова – журналист във вестник „Новинар” 

Материалите подбраха: 
 Росен Русев, Янислав Иванов 

 

Орден „Кирил и Методий” I степен 
1987 година 



 

 

децата  си, на семейството си. Чета 
книги, разтоварвам се с грижи 

около цветната ми градина. 
Интересите се изменят с годините, 

обикновено за почивка  използвам 
това, което е обратно на работата 

ми. 
 

6. Спортен човек ли сте? 
Обичате ли спорта? 

Аз проявявам пасивен интерес 
към активния спорт, тоест седя пред 

телевизора и гледам. Живо се 
интересувам от срещите на нашите 

отбори по футбол и волейбол, 
спортувал съм като ученик, имам 

пристрастия и към чужди отбори, 

следя кариерата на наши и чужди 
футболисти и спортисти изобщо. 

В сравнение с моите младежки 
години мисля, че днес у децата 

интересът към спорта го няма. Не 
става въпрос за големи постижения, 

за професионални занимания,  а за 
масовост. 

 
7. Какво бихте казали за 

нашия вестник, харесва ли Ви 
като четиво и за възрастни? 

Бях приятно изненадан, когато 
PR  на общината ми го предостави. 

Особено ме впечатли изборът на 
заглавието – подходящо за  

гимназията. Изчетох го с интерес. 
Мисля, че заниманието Ви е 

полезно и необходимо за 
разнообразяване на училищния 

живот. Надявам се и някои от Вас 
да превърнат сегашното си 

занимание в своя професия. 
Способният журналист трябва да 

бъде добре подготвен не само като 
теория, но и като практика, да е 

вътре в проблема, който отразява. 
Сблъсквал съм се и със слаби 

журналисти. Затова сега е моментът 
да се учите, ако ще продължавате в 

тази сфера. Пожелавам Ви да 
станете добри журналисти, 

находчиви и креативни , и най-вече 
безпристрастни. 

 

Успех! На Професионалната 
гимназия пожелавам да чества 

своя 100-годишен юбилей! 

 
Интервюто подготвиха:  

Красимир Златков, Виктория Атанасова, Неделин Кънчев 
 

 

„ТЕХНИКУМЪТ МЕ ЗАКЪРМИ КАТО ЕНЕРГЕТИК” 

 
Роден съм в град Гълъбово. Завършил съм ТЕ „ Ген. Вл. Заимов”. Продължил съм в ТУ София, - „ Топло и ядрена 

енергетика” , специализирал  съм „Нови горивни технологии” в Токио и в Нов български университет  „Мениджмънт и 

управление на предприятия в енергетиката”. 
След завършването ми в София, се завърнах в родния си град заедно със съпругата ми Бонка Пенева, където започна 

нашата професионална реализация, както и щастливият ни семеен живот 
Минал съм през всички управленски нива в ТЕЦ 1 и от 1986 до 2000г. съм бил Директор на ТЕЦ 1, три  години 

председател на консорциум „ Синерджи” и десет години Директор на Дирекция „Енергоремонт” в ТЕЦ „Марица Изток 2” 
Човек не бива да забравя откъде е тръгнал. Затова с особено вълнение си спомням годините, прекарани в техникума, 

класната ми ръководителка – Донка Чакърова, приятелите от класа, с някои от тях и досега работим заедно. Винаги ми е 
приятно да се връщам към тези мигове.  В професионален план техникумът ме закърми като енергетик, насочи ме към 

професията, която упражнявам в момента. Богатият ми професионален опит показва, че кадрите на Професионалната 
гимназия са добри специалисти  и  изпълнители, с тяхна помощ поддържаме централата  и всичко това е благодарение  на 

получените знания.   Това ме кара да мисля, че  едно училище  не може не  само без минало, но и без добра материална база, добре подготвени 
специалисти. 

Като възпитаник на Професионалната гимназия в един от първите  й  випуски, пожелавам по повод на нейната 50-годишнина  в лицето на 
учителския колектив да намери най-добрите си инициатори на идеи, в лицето на учениците – най- -отговорните си последователи. 

Честит празник! 
Инж. Пенчо Пенев  

Директор  на в Дирекция „Ремонти” в ТЕЦ - 2 

 

 

„Образованието е това, което остава, когато наученото е забравено” 

Инж.Райна Димитрова - директор на ПГЕЕ в периода 1992г – 2008г. 

Родена в гр. Банско, обл. Благоевград. Завършила ТУ (тогава ВМЕИ), София, професия “Машинен инженер”, специалност 
“Топло- и ядрена енергетика”. Работила е в: 1.“Промишлена енергетика”, Благоевград; 2. ПГЕЕ, Гълъбово; 3. “Енемона”, 

Гълъбово; 4. РИО – Стара Загора. 

 
1. Г-жо Димитрова, Вие сте 

директор на ПГЕЕ в продължение на 
16г., като преди това имате и учителски 

стаж.Как стана така,че се озовахте тук, и 
каква е вашата оценка за учителския 

труд? 
Едва ли и в най-необикновените си 

мечти съм предполагала, че животът ми ще 
се стече така, че ще е свързан с 

образованието. Започнах работа в 

гимназията през 1984 година като 
преподавател по парогенератори. 

Професията ми допадна, а работата с млади 
хора ми носи удовлетворение. Затова, когато 

през 1992 година учителският колектив ми 

гласува доверие, приех да се кандидатирам 

за поста директор, още повече, че 
обстановката в училището, учителите, 

проблемите , ми бяха познати.Тепърва 
трябваше да вниквам в същността на всички 

нормативни документи и да съумявам да 
поддържам толерантни отношения в 

колектива. Ситуацията беше доста сложна, 
икономическата и социална криза в 

държавата не подмина и 
образованието.Създаде се обстановка, в 

която младите хора като че ли не откриваха 

смисъл в образованието, перспектива  за 
бъдещето си, нямат сигурност, че ще се 

реализират професионално.Сериозно бяха 
разклатени и моралните устои на 

обществото. Немалка част от родителите и 
сега не съдействат на училището.В това 

отношение трудът на учителите е 
изключително отговорен. Настъпи и момент, 

в който поради тежките условия, ниското 

заплащане, дойде и отливът от учителската 
професия. Последва и демографският срив. В 

такива моменти ролята на директора е 
огромна.Проблемите следват един след друг, 

но зад себе си винаги съм чувствала 

подкрепата на колектива, за което съм 

безкрайно благодарна. Без помощта на 
колегите не бих се справила. 

 
2. Кои са най-хубавите Ви моменти 

като директор? 
Моментите са много, преживяванията 

– незабравими, достатъчно е човек да е 
позитивно настроен и да търси 

удовлетворението в красотата на мига. Но 
онова, което никога няма да забравя е 

наградата, получена за първото място в 

конкурса „Млада енергия” за 11 а клас и 
посещението ни в рамките на три дена до 

Рим. Изключително преживяване за ученици 
и учители. 

 
3. Професионалната гимназия по 

енергетика и електротехника чества 
своя 50- годишен юбилей. Какво бихте 

пожелали на днешните ученици и 

учители? 
Аз и в момента, макар и не 

непосредствено, съм свързана с гимназията. 
Като част от екипа на РИО Стара Загора 

следя отблизо ситуацията в училище и тя не 

ми е безразлична. Радвам се на 

постиженията Ви, живея с проблемите, все 
пак 24 години от живота ми са преминали 

там. Пожелавам на колегите да бъдат все 
така целеустремени, да обичат децата , да 

бъдат човечни и да вярват в онова, което 
сътворяват. На учениците – да бъдат здрави, 

да следват полета на мечтите си и да милеят 
за училището. 

 
Материалите подготвиха : 

Елица Маджарова` Иванка Бонева 

„Учителят трябва да обича своите ученици…” 
 

Казвам се Милена Желязкова 
Желязкова. Родена 

съм на 28.09.1972 
г. в гр. Гълъбово. 

Основното си 
образование съм 

завършила в I-во 

ОУ „П. 

Хилендарски”, 
след което 

продължих 

обучението си в ТЕ 
„Ген. Вл. Заимов” 

по специалността 
„Топлоенергетични машини и съоръжения”. 

Средното си образование завърших през 
1991 г. в родния си град и още през същата 

година кандидатствах в ПУ „П. Хилендарски”, 
специалност НУП. Успешно издържала 

приемните изпити, извървях четиригодишния 

курс на обучение и се дипломирах през 1995 

г. Връщайки се отново в родния си град (бях 
създала вече и семейство), през месец 

септември същата година бях назначена като 
начален учител във II-ро OУ „Хр. Ботев”, 

където работих почти 10 години.  
Със семейството ми се преместихме да 

живеем в Стара Загора през 2005 г. Тогава 
започнах работа като ПДАД във II-ро ОУ „П. 

Р. Славейков”, гр. Стара Загора. През 2008 г. 

бях преназначена на длъжността ПДУД в 

същото училище, а от м. юли 2009 г. съм 
директор на училището. Второ основно 

училище „П. Р. Славейков”, гр. Стара Загора, 

е учебно заведение с богата и дългогодишна 
история, училище с традиции, което оставя 

незаличими следи в интелектуалното 
развитие на града ни. Това предполага 

голяма отговорност, постоянство, търпение и 
упоритост в изпълнението на 

професионалните задължения, с които се 
отличават директорът и педагогическият 

колектив. Нужно е и постоянно да 

проявяваме взискателност към самите себе 

си и разбиране към проблемите и 
изискванията на подрастващото поколение. 

Работя в сферата на образованието 
вече 16 години и мисля, че днес училището 

не може без учителите, които трябва да са 
професионалисти в своята област, да носят 

призванието да бъдат учители в сърцето си, 
да работят с ентусиазъм в името на 

българското образование и да се стремят да 

възпитават у учениците стремежа към 

опазване на националния дух и ценностната 
ни система, което ни е съхранило като 

народ. 

Училището не може и без учениците, 
които да следват своите цели и да множат 

успехите си, да доказват пред себе си, 
учителите и семейството си своите 

възможности на мислещи, можещи и 
амбициозни млади хора. 

Разбира се, за да се развива едно 
училище в днешно време и при сегашните 

условия, взаимовръзката между ръководство, 

учители, ученици и родители трябва да 

съществува и трябва да е много здрава. 
Родителите трябва да са активни участници в 



 

 

образователния процес и да бъдат 
съмишленици на учителите, които 

възпитават и образоват децата им. 
Отношенията между учител и ученик 

по мое време са били добри, а и сега трябва 
да бъдат преди всичко добронамерени. 

Нужно е учителят да респектира и в същото 
време да спечели доверието и обичта на 

своите ученици. Трябва да поднася така 
учебното съдържание, че да предизвиква 

интереса на учениците, да поддържа 
вниманието им и да ги мотивира да учат 

пълноценно. 
При днешните условия учителят 

трябва непрекъснато да повишава своята 
професионална квалификация, да следи 

новостите в своята област, за да бъде на 
ниво подготовката му за учебните часове. 

Повече от необходимо е учителят да може да 

разбира подрастващите, техните проблеми и 
вълнуващите ги въпроси. 

Удовлетворение в моята работа ми 
носят постигнатите от нашите ученици 

високи резултати от олимпиади, национални 
състезания, успехите на седмокласниците в 

националното външно оценяване, изявите им 
в извънкласни дейности, високият рейтинг 

на училището спрямо другите училища в 
града, за който работим всички, и доверието 

на родителите към нас като институция. 
В личен план удовлетворение ми носи 

моето семейство, двете ми прекрасни 
дъщери – по-голямата е студент по 

специалността „Право” в СУ „Св. Климент 
Охридски”, а малката тази есен ще бъде 

първокласничка в нашето училище. Радват 
ме техните успехи, вълнувам се от мисълта, 

че са до мен и мисля за тяхната реализация 

в живота след време. Според мен една жена 
се е реализирала, ако е създала здраво 

семейство, деца, които я обичат и уважават, 
и работи това, което я вдъхновява и 

удовлетворява. Бих казала, че в това 
отношение аз съм една щастлива майка и 

съпруга. 
По случай 50-годишния юбилей на 

ПГЕ „Ген. Вл. Заимов”, гр. Гълъбово, 
пожелавам на всички учители и ученици 

здраве, борбен дух и творчески успехи! 

Честит празник!     

Милена Желязкова 

Директор 
на Второ основно училище „Петко Рачов Славейков” 

град Стара Загора 
и бивш възпитаник на ПГЕЕ „Ген. Вл. Заимов”, гр. Гълъбово 

 
 

„ЗАДАЧАТА НА УЧИТЕЛЯ Е ДА ОТВАРЯ ВРАТИТЕ, А НЕ ДА ПРОБУТВА  
 

ПРЕЗ ТЯХ УЧЕНИЦИТЕ!” 
 

Животът на едно училище е като живота на човека. Той има свой път, своя история, свои емблематични фигури. 
Училището не може без ученици,но не може и без учители. За голяма част от гълъбовци, учили в Професионалната гимназия по 

енергетика и електротехника, най-силните спомени са свързани с учители, за които професионализмът е съдба, тясно 
обвързана с историята на гимназията.За двама от тях – Миньо Минев – преподавател по история, и Петър Тилев – учител 

специалист,едва ли има някой, който да не си спомня. 
Миньо Минев е роден в с. Руда, сега с Лозен , Старозагорска област. Завършва Великотърновския университет със 

специалност „История”. От 1968 година  е учител по история в Техникума по механотехника, където работи до пенсионирането 
си. 

„Когато бях  в четвърти клас, моят учител ми предсказа, че и аз ще стана учител. От първия учебен час историята ми 
стана любим предмет. Повечето от нас имат естествен стремеж към историческото знание. Но при мен това е и родова традиция. Още прадядо ми е бил 

учител по история. Тогава нашия род го наричаха Даскалови” – разказва  г-н Минев. 
Ако житейският път на един човек може да се предаде накратко, то за Миньо 

Минев това ще бъде следното: повече от тридесет години учителстване на едно и 
също населено място, в едно и също училище. Не само работа, не само продължение 

на родовата история, но и призвание, съдба. Професионален път, посветен на една 
колкото и интересна, толкова и отговорна професия, подложена на проверка от 

обществеността и от самите ученици, непрекъснато напрежение, но и морално 
удовлетворение! 

За г-н Минев учителската професия е изключително трудна. Изисква 
упоритост, търпение, самообладание. Историкът  често цитира мисълта на Шнабел – 

„Задачата на учителя е да отваря вратите, а не да  пробутва през тях 
учениците”.Трябва да си не само ерудит в специалността си, но и педагог, добър 

организатор и донякъде артист. „Щастлив съм с тази професия! – споделя Миньо 
Минев. Някои казват, че сега учениците са по-различни, по-недисциплинирани. 

Важен е контактът с тях, индивидуалният подход към всеки един. Ако 
преподавателят е невъздържан и учениците са груби, ако се отнася с уважение и те 

му отвръщат със същото. Урокът е майсторство: да предизвика интерес, да -
провокира потребност от знания.Не е важна историческата фактология, колкото 

разсъждението , собственото пълноценно мнение. „От историята да вземем огъня , а 
не пепелта” – тази простичка мъдрост е доловил г-н Минев. 

Дълги години г-н Минев е организатор на учебни екскурзии, уроци в музея, 
участие в националния туристически поход „ По стъпките на Ботевата чета”.Естет по 

душа, в часовете си той се стреми винаги да има нещо празнично, та дори и цветя на 
масата.   Учениците знаят за това и нерядко самите те поддържат празничната 

атмосфера.  
Пословична е любовта на преподавателя и към литературата. Често в часовете литература и история вървят заедно, не само защото е модерно да 

се говори за интеграция между учебните дисциплини, но и защото втората му специалност от Великотърновския университет е български език и 
литература. 

„От 16-годишен изучавам поезията, затова за себе си винаги съм казвал, че между историците съм добър литератор, а между литераторите – 
добър историк”. 

Наред с дългогодишната си преподавателска дейност г-н Минев осъществява и друга – пише стихове, издава книга, която проследява историята 

на образователното дело в нашата община. Автор е на : стихосбирките :”Пътуване в историята” и „Футболиада” и на „Страници от историята на град 
Гълъбово”Голяма част от времето си посвещава на историята на родното си село Руда, сега Лозен, а последната му стихосбирка е озаглавена „Изповед 

на Дилма Русеф”. 
Споменем ли за Миньо Минев неотменно се сещаме и за г-н Петър Тилев.Обединява ги не само преподавателската работа, но и любовта към 

пътуването, многобройните екскурзии. Почти няма кътче в България, което двамата да не са посетили. Отговорностите са строго 
разпределени: Минев определя маршрута и историческите забележителности, които ще посетят, Тилев отговаря за организацията 

и дисциплината на учениците. Особено увлекателно и интересно преминават екскурзиите в бившия Съветски съюз, Унгария и 
ГДР. 

Петър Тилев е завършил най-напред училището по промишлен и енергиен монтаж, а след това  Техникума по 
механотехника. Той е учител по практика със специалности: шлосерство и стругарство. Самочувствие носят думите му, в които 

споделя, че по време на своето образование е бил самостоятелен – едновременно учи и работи. 
През 1972 година започва работа като преподавател в техникума и така до пенсионирането си до 2006 година.С носталгия 

си спомня за времето, когато по собственото му признание, в училище „имаше ред и дисциплина”. Това, което в първите години 
на демокрацията  беше отживелица,  като униформа, сутрешна гимнастика, според  него е създавало настроението за работа. 

Освен преподавател, господин Тилев е неизменният ръководител на ученическите бригади до момента на тяхното 
отпадане.”Какво ли не сме работили – розобер, лавандула грозде, памук”. За тогавашните ученици това са едни от най-

интригуващите преживявания. А след тежкия работен ден следват развлекателни игри, културни мероприятия, дискотеки. 
„Сегашните ученици като че ли не могат да се веселят” – допълва г-н Тилев. 

Спомените му го връщат и към разнообразните извънкласни форми като кръжока по фотография, който той води дълги години. Под негово 
ръководство се усвояват техниките на фотографиране, а за някои от участниците фотографията се превръща в съдба. Най-високото постижение е 

третото място, завоювано на републиканско първенство. 
С огромно вълнение двамата преподаватели посрещат 50-годишния юбилей на Професионалната гимназия. „Тук протече целият ми живот” – 

споделя г-н Тилев,  а Минев допълва: „ Не съжалявам, че съм избрал тази професия и досега се вълнувам, когато се дискутират проблемите на 
българското образован 

Страницата подготвиха: 
Василиса Димитрова, Билян Жеков, Кристиян Митков 

 
 

„Следвайте мечтите си и успявайте!” 

Тихомира 

Михайлова 

завършва 

специалността 
„Термични и 

водноенергетични машини и съоръжения „ 

през 2001 година  в Професионалната 

гимназия по енергетика и елекротехника гр. 

Гълъбово. Тя е магистър по история и 
бакалавър по политология от Софийския 

университет. Работи като журналист във в-к 

«Новинар». 

Като бивш възпитаник на ПГЕЕ искам 

да поздравя всички преподаватели, ученици 
и служители с 50-годишния юбилей на 



 

 

училището. Връщайки се назад във времето, 
си спомням вълнението, с което прекрачих 

прага му. Това бе време на упорит труд и 
смели мечти. От преподавателите, много от 

тях вече не са част от колектива, научих 
какво е взискателност и отговорност. 

Надявам се останалите да продължават да 
възпитават в своите ученици респект и 

уважение към околните. 
Поколения наред ПГЕЕ е сред 

училищата с добри традиции и 
професионални успехи. Доказателство за 

това е високият процент възпитаници, които 
продължават и завършват образованието си 

във ВУЗ-ве. Аз съм част от малкото 
възпитаници на ПГЕЕ, които не са инженери. 

Противно на очакванията, не се насочих към 

някое от техническите висши училища, а 
реших да стана историк. По-късно прибавих 

към това и още една специалност – 
политология. Сега съм горд представител на 

журналистическата гилдия. ПГЕЕ обаче ми 
даде основата. Сигурно съм единственият 

репортер, който може да чертае и знае какво 
е това котел и турбина. Именно затова 

казвам едно огромно „БЛАГОДАРЯ” на 
всички! 

На тези, които тепърва влизат в 
редиците на училището, пожелавам да 

израснат като добри специалисти в 
професията ,която са избрали, и да не 

забравят, че всичко може да се постигне с 
воля и търпение. И един съвет към бъдещите 

студенти.! Думичката „стаж” е от ключово 

значение. Колкото по-рано се ориентирате 
към такъв, толкова по-добре. Никой от вас 

не иска да бъде на 25 години, току- що 
завършил университет и без ден трудов стаж 

зад гърба си.  Не разчитайте на другите, а 
само на себе си. Учете и успявайте!  

Пожелавам на всички здраве, 
творчески амбиция и воля за нови  

успехи! 

Тихомира Михайлова – випуск 2001г. 

Журналист във в-к «Новинар» 

 
 
 

„НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, С КОИТО Е НАДАРЕНА ЧОВЕШКАТА 
ПРИРОДА ,СА РАЗУМЪТ И РЕЧТА .” 

Плутарх 

Златозар Петров завършва Професионалната гимназия по енергетика и електротехника със специалност „Термични и 

водноенергетични машини и съоръжения” през 1994 година. Любовта към словото го насочва към специалността „Българска 

филология”, която той завършва в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Учител е по български език и литература 

в 127 СОУ „ Иван Денкоглу” в София. Превежда от френски език. Негови стихотворения са публикувани в различни 

периодични издания. Първата му поетична книга е „Хулно сърце”. Член е на Съюза на българските писатели.От втората му 

стихосбирка „На свечеряване мъжът излиза да се поразходи” са двете му творби. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НЯКОГА 
 

Някога лежах в тревите в края на градината и чаках някой да премине, за да се притисна до земята, да се сгуша. Бях доволен, ако никой 
не ме видеше. 

Между оградата и селската рекичка имаше пътека – къщата ни бе накрая – и по нея кретаха най-често селяни с добитък, баби с кофи за 
боклук, които те изсипваха направо в реката. 

На здрачаване поливаха градината и аз дочувах радостното шумолене на стъблата, пукота на някой корен или мекото набъбване на 
почвата. Все някоя леха преливаше и вадата, понесла пръст и буболечки, мокреше ухото ми. 

Лежах в тревите, но наблизо имаше огромни туфи бъз, в чиито пламъци понякога изчезвах. Бях дочул, че черните зрънца са сигурна 
отрова, и това ме правеше щастлив. 

Хладнееше и между коловете на доматите се появяваше червеният ръкав на майка ми, която ме извикваше. Тя се провираше покрай 
кочаните с царевица, вглеждаше се в жилавите примки на фасула, ровеше с ръка, надничаше между топузите на зелето. От моето скривалище  

следях ръцете й зажумявах за стрелба. Тя тъй и не узна за моята игра. 
Лежах в тревите и очаквах любовта като блестяща риба в слънчевия диск, като вода, повлякла смуглия щурец. Не знаех нищо за 

търпението, за покрусата и за звездата, която плющи. 
Златозар Петров 

ЖЕНИТЕ, КОИТО ОБИЧАМЕ 
 

Да можем да се освободим от жените, 
които обичаме, 

от булевардния разцъфнал прах, 
навсякъде пакети, миризми, пошляпване и тропот 

/”Тъй добре ли е?” – „Ах, да!”/, 
намигване на огледалото, последно клъвване 

по черепа. 
Да можем за се махнем с любовта си някъде 
на тъмно, да живеем там 
според прискърбните си вкусове, 
засмукали цигари като златни рибки- 
празна работа е тая, всичко се сбъдна. 
Но жените, които обичаме , примигват на  светло, 
изтупват трохите от масата, 
с леко движение сменят канала. Любов моя, 
преди сто години дядо ми крещеше: 
„Аз мъж ли съм, или съм лукова глава!”, 
и удряше, където свари.Днес , в шест следобед, 
ти попиваш с удушената салфетка соса, 

влюбен в твойте устни.       

Златозар Петров 

                                    

РЕКА 
/автопортрет/ 

 

Не вярвате ли? 
Тя тече нагоре 
Напук на всички 
правила. 
Без ръкопляскащи тополи, 
прострели сенки от брега. 
Без ветрове, 
които милват, 
а срещу мъжки ветрове; 
Непокорена, дива, 
напук на всички, 
хуква и расте – 
по-огнена и по – пенлива, 
и странно изворна, 
като дете. 
От прагове и водопади 
не се разбива.Краде 
височина и литва устремна, 
като жребче. 
Мастилена и снежнобяла 
Немилвана. От брегове 
неразгадана. 

Елена Трифонова 
Випуск 1987 година 

 



 

 

ХЪЛМЪТ НА УСАМОТЕНИЕТО 

 
Ето ни отново тук, на любимото ни място. Хълмът на усамотението. Нарекохме го така, защото винаги там сме само аз и той. Толкова е тихо, 

че всеки от нас може да чуе мислите на другия. Високо, ненаселено  местенце, под него градските  светлини, на него само ние и една кола, около 
нас красивата природа и тиха песен на щурец, а над нас- небе, пълно с угасващи звезди. Той ме прегърна. Усетих как сърцето му бие, както не 

беше било от много време. То биеше за мен. От погледа му разбрах, че още ме обича. Секунди преди да започне най- красивата част от 
представлението на звездите, ние вече лежахме един до друг и шепнехме думи, отдавна неказвани.  

- Това е сън! – мислех си аз и за да повярвам наистина в случващото се, хващах ръката му силно.  
- Е, слънчице, искаш ли да разбереш колко много те обичам? – попита той.  

- Сама се убедих, вече не е нужно. – промълвих тихо, омагьосана от танца на звездите. 
Усетих устните му по челото си. 

- И въпреки това, искам да ти го кажа! – твърдо отсече той. 
След кратко затишие и дълбока въздишка отново чух гласа му: 

- Знаеш, че звездите са безброй, нали?! Мога да стоя тук, с теб, докато не остане нито една в небето, а с всяка падаща да си пожелавам 
единствено теб!  

- Няма да ти се наложи- ти вече ме имаш, единствено и само твоя съм. 
Звездният спектакъл отиваше към своя край. Какво ли не бих дала това да продължи вечно или поне да се повтори. Само веднъж! За да чуя 

тези думи отново... 
Виктория Атанасова 

 

 

 

Из ученическото творчество на настоящите възпитаници на ПГЕЕ  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

НАШИТЕ УЧИТЕЛИ 
В живота си срещаме много хора, които ни въздействат, всеки по свой начин – едни бързо си отиват от нас, други оставят дълбока следа, а с 

някои сме през цялото време заедно. Често даже не долавяме колко силно е чуждото въздействие, защото сме свикнали с него. Разчитаме на човека до 
нас и мислим , че ще бъде винаги на наше разположение. 

Най-важните хора в живота ни понякога остават незабележими, те са съвсем обикновени, скромни, но без тяхната светлина нямаше да гори и 
нашият огън. Такива са учителите ни от Професионалната гимназия по енергетика и 

електротехника.От тях се научихме да бъдем силни и самостоятелни, да се справяме сами с 
трудностите, да сме честни и трудолюбиви. Учихме се да бъдем смели и да рискуваме, да се 

забавляваме и грижим за себе си, да следваме зова на сърцето си; Защото това са те - нашите 

учители! 
Те бяха наши приятели и същевременно наши родители. Те  ни показваха недостатъците  

дори когато не искахме да ги видим. Колко ли любов и старание трябват на човек , за да бъде 
толкова всеотдаен! С тях пътувахме през четиригодишния курс на обучение, с тях мечтаехме и 

градяхме светли планове за бъдещето, с тях бяхме и  в победите, и  в провалите. 
Всеки от нас, натрупал опит през годините, пази спомена за своя любим учител, от когото е 

получил  признание, похвала, когото е приятно да среща, от когото е научил нещо стойностно. И 
все повече се убеждаваме във важността на взаимоотношенията в човешкия живот, средата,която 

създаваме, нейната подкрепа. 
Най-важните уроци не са нито в книгите, нито във филмите, те идват от хората, с които 

общуваме ежедневно, случайно или съзнателно. Всяко присъствие в живота ни, дори негативно, 
има своята роля. Затова сме признателни на всички учители, които са били в нашия живот,за 

това, което са ни дали. 
 

БЛАГОДАРИМ ВИ!!! 
Живка Генева, Нела Велева 

Випуск   1989 година 

„БЛАГОДАРЕНИЕ НА ВАС СМЕ ДОСТОЙНИ ХОРА…” 
 

Беше преди 30 
години. 15 септември 

1982г. Приятен топъл 
септемврийски ден. Ден 

като всички останали от 
календара, но за мен 

този ден беше 
необикновен. Горда съм, 

че ще бъда в част от 

новия випуск на ТЕ 

„Ген. Владимир Заимов” 
гр.Гълъбово. 

Щастлива и доволна съм, че съм сред 
тези, които са положили успешно приемния 

изпит по математика, и съм преодоляла 
първото си голямо препятствие в живота. 

Спомням си нетърпението и 
безпокойството, които ме бяха обхванали, 

прекрачвайки прага на новото училище. 
Всичко е ново – и съучениците, и учителите, 

и училището. Широкият училищен двор 
изведнъж отесня, сякаш не може да побере 

толкова много ученици. Навсякъде цари 
оживление и изведнъж до нас застана новата 

ни класна ръководителка г-жа Петрова, а 

директорът ни поздрави с „Добре дошли” и 

ни пожела „На добър час”. 
Така започна всичко. И като миг отлетяха 

следващите 4 години, но този миг е 
достатъчен като спомен, към който се връща 

всеки един от нас. 
С умиление и обич си спомням оживлението 

по коридорите, тишината по време на час, 

жадните за знания съученици и търпеливите 
преподаватели. Несигурността ни в началото 

и гордостта след дипломирането. 
Благодарение на Вас, добрите 

преподаватели професионалисти, ние се 
реализирахме и намерихме своето място в 

живота. 
Благодарение на Вас ние сме 

достойни, горди и целеустремени. 

По случай 50- годишния юбилей 

поздравявам всички учители и ученици 
от ПГЕЕ и им пожелавам да следват 

мечтите си и да се гордеят, че учат и 
работят точно в това училище. 

Честит празник! 

Марияна Андреева - учител по български език и литература, 

випуск 1986 година 

Последно довиждане 
 

Отново отварям очи. Слънцето нежно ми праща целувка по лекия вятър. 

Ето, че дойде така очакваният ден от години насам. Подготвям се за последния 
нехаен и първия отговорен ден в живота си. От днес започва моето израстване.  

За последен път прекрачвам училищния праг заедно с класа си. Всички 
сме облечени прекрасно. Чуваме похвалните поздрави от последователите си, от 

учителите, които години на ред ни учеха да бъдем хора, от родителите ни. Радват 
ни се и пожелават попътен вятър. На лицата ни са изписани усмивки, но не можем 

да скрием тъгата в очите си. Затварям очи и за миг в съзнанието ми изплува 
спомен: отново сме в училищния двор, виждаме за пръв път хора, с които ще мине 

живота ни в следващите четири години. Казваме си имена, подаваме ръце и се 
гледаме любопитно. По лицето ми се стича сълза. Сякаш вчера се питах как ще 

издържа. Но днес е така различно. Прегръщам всички силно и си мисля „дано е 
сън“. За последен път влизаме в класната си стая. Класната учителка ни посреща 

толкова топло, колкото и първия път когато влезнахме тук. В очите й заблестяват 
сълзи. Сърцата ни са свити, но този път не от страх от резултатите на контролното. 

- Нали с нетърпение чакахте края? Е, ето го и него. – каза тя, опитвайки се 
да прикрие тъгата. 

Отново разбуди спомените ни от миналите години. А ние си казваме 

последно довиждане. Обещаваме си срещи и не искаме да приемем, че ще се 
разделим.  

Тържеството приключва. Излизаме с усмивки на лицата и радостни сълзи в 
очите. Пожелаваме късмет един на друг и си тръгваме за последно всички заедно. 

Един по един се разделяме. Всеки тръгва по своя път. Но едно е сигурно за нас- 
никой никога няма да забрави останалите. 

 
Виктория Атанасова 

9а клас 

 

 

..... 
 

Намерих те така случайно, 
 видях във тебе нежно дете,  

което е открито и тайно 
и накара дъха ми да спре! 

 
Запечатах усмивката, дъха ти 

И всеки ден тръпна за твоето сияние, 
За очите, изпълнили любовта и страха ти,  

Появили се специално за моето внимание! 
 

Ти си моята единствена звезда,   
Най-прекрасна на небето. 

 Донесе светлина в моята душа 
И в сладък миг открадна ми сърцето.                        

 
Вече не знам как да се изкажа, 

 това е любовно обяснение, 
Чувствата си искам да ти покажа, 

Но нямам толкова красиво изречение!  
 

        Радослав Личев  
9б клас       

 



 

 

 

ДНЕШНИЯТ ДЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ 
ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

 
Професионалната гимназия по 

енергетика и електротехника е първото  
техническо училище на територията на 
община Гълъбово. Гимназията разполага 
със самостоятелна учебна сграда, с добре 
обзаведени кабинети, оборудвани за 
различните специалности работилници и 
лаборатории. На разположение на 
учениците са два съвременни 
компютърни кабинета с локална мрежа и 
Интернет.  

 
 

Освен възможността за изучаване на компютърно програмиране с AutoCAD, училището развива и извънкласна и извънучилищна 
дейност по европейски проект „УСПЕХ”.  

 
 
За първа година функционира и СИП „Журналистика”, който издава вестник „Високо напрежение”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
За всяко професионално училище от особено значение е практическата 

подготовка. Инженерният състав, който осъществява теоретичната подготовка на 
учениците, е висококвалифициран. В традиция 
се превърна участието на ученици, които 
изучават машинни специалности, да участват в 
национално състезание „Най-добър техник в 
професията”.  Инициативата  е на Техническия 
университет в Габрово и класираните на 
първите места са приети за студенти. 
Престижно е участието в подобно състезание и 
на наши възпитаници от специалността 
„Електрообзавеждане на производството”. На 
нужното ниво е квалификацията на учителите 
специалисти, чиято цел  е да свържат теорията  
практиката. Практическото обучение се 

извършва в производствени фирми на комплекса „Марица-изток”. 

 

НАШИ ПАРТНЬОРИ 
 

 



 

 

В ПГЕЕ СЕ ИЗУЧАВАТ СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Под умелото ръководство на своите преподаватели, учениците участват в разработване на различни проекти, 

свързани с използването на алтернативни източници на енергия. 

 
 

НАГРАДИ, получени при участия в общински празник на художествената самодейност, спортни, технически и 

математически състезания.  
 

 
 

 
  

 

Електрообзавеждане на производството 

 
  Специалност с широк спектър на реализация в комплекса „Марица-изток” 

и частни фирми. Подготвя високо квалифицирани специалисти в областта на 
електроснабдяването и електрообзавеждането.Високата квалификация се 

основава на добрата теоретична подготовка по електрообзавеждане, 

електроснабдяване, електроизмерване, ел.машини и апарати и други специални 

предмети. Едно от най-важните изисквания към бъдещите квалифицирани 
работници е да могат да разчитат чертежи на принципни и монтажни схеми, както 

и да проектират електрически инсталации в битови, обществени сгради и 
ремонтно-механични цехове. Учениците в тази специалност получават 

практическите си умения в електрическа лаборатория, а учебната и 
производствената практика се провежда в ремонтната работилница и в 

ел.цеховете на предприятията от комплекса „Марица-изток”.  
С избора си в тази специалност Вие осигурявате широки възможности за 

работа във фирми за проектиране, монтаж, експлоатация на електроенергийни и 
промишлени обекти, както и упражняване на свободна професия.  

 

Топлоенергетика 

 
 Завършилите тази специалност могат да работят във всички ТЕЦ, 

ТФЕЦ и ВЕЦ. Изучават работата, конструкцията, начините на монтаж и 
ремонт на всички основни съоръжения във централата-ПГ, ПТ, помпи, 

компресори и останалите спомагателни съоръжения. Във връзка с 
изграждане на нови мощности в комплекса „Марица-изток” се изучават 

съвременните технологии, които намират приложение в енергетиката.След 
курса на обучение учениците придобиват професионална квалификация –

техник на енергийни съоръжения и инсталации. Това гарантира добра 
реализация в областта на енергетиката в държавните и частни фирми. 

 

Технология на машиностроенето 

 
Специалността „Технология на машиностроенето” подготвя машинни техници, 

стругари, фрезисти, които намират реализация в различни машиностроителни 

предприятия, както и в комплекса „Марица-изток”. Учениците изучават устройството 

на различни металорежещи машини и инструменти, предназначението на машинните 

елементи, както и технологията на сглобяване и ремонт на машини и съоръжения. 

Придобиват умения да чертаят с приложни програмни продукти и да проектират 

технологични процеси за обработване на валове, втулки,болтове, зъбни колела.   

Над вестника работиха : 
Василиса Димитрова,Таня Славчева, Александър Жеков, Виктория Атанасова, Иванка Бонева, Елица Маджарова, Лора Златкова  , Кристиян 

Митков, Красимир Златков, Росен Митков, Росен Костов, Янислав Иванов, Радослав Здравков, Живомир Генчев, Неделин Кънчев,  Венцислав Петров. 
 
Дизайн: Билян Жеков, Кристиян Митков 

 


