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Уважаеми ученици! 

        Пред Вас е първият брой 

на училищен вестник „Високо 

напрежение”. Той е спонтанна 

реакция 

на 

ученицит

е от СИП 

„Журналис

тика, 

които си 

поставят 

амбициозн

ата 

задача да 

информират и забавляват 

съучениците си в тон, 

отговарящ на потребностите 

им във всеки един момент. 

        Младите журналисти 

нямат самочувствието на 

професионалисти, но са  

 

 

достатъчно амбициозни и 

провокативни, за да Ви 

предложат училищен вестник, 

на чиито страници всеки ще 

открие нещо ново, любопитно 

и забавно. 

         Бъдете снизходителни 

към неизбежните слабости и 

грешки на растежа. Нека 

училищният вестник се 

превърне в знак с приличен, 

възхитителен и весел 

училищен живот и ритъм! 

         На добър час! 

 инж.П. Цветковска -   
Директор на ПГЕЕ   

 
 
 
 
 
 

В броя ще 

прочетете:  

Началото… 

 

Създателите 

на „Високо 

напрежение” 

 

 

История на 

училището 

 

 

Ден на 

народните 

будители 

 

Слово за 

Паисий 

 

„Рубрика 

Здраве” 

Дрогата и ние 

 

Ученическо 

творчество 
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Учениците от СИП „Журналистика” с ръководител г-жа Ж.Кефирска 

Скъпи съученици! 

               Ние, членовете на СИП „ Журналистика” при ПГЕЕ, чрез 

училищния вестник „Високо напрежение” предоставяме възможност 

за изява във всички области на ученическото творчество. Чрез него 

заявяваме: 

               Идеята, да отразяваме всичко значимо от училищния живот 

чрез първите ни стъпки в журналистиката 

               Носим вярата, че връстниците ни ще ни разбират, надеждата, 

че ще се включат като наши редовни сътрудници 

               Притежаваме любовта към словото, което винаги е във 

всичко, и осъзнаваме че „Думите отлитат, но написаното остава” 

/латинска поговорка/ 

                                                           Учениците от СИП „Журналистика” 
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Уважаеми читатели,  

всеки човек пази спомени от 

родното училище, защото в него 

преминава значителна част от 

живота му. Затова  в  продължение 

на два броя ще Ви запознаем с 

историята на нашето училище 

  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. 

         Следва продължение… 

 

История на училището 
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Денят на народните будители 
е общобългарски празник, честващ 
паметта на българските 
просветители, книжовници, 
революционери и свети будители на 
възраждащия се национален дух, 
официален празник на Република 
България, който се празнува на 1 
ноември. 

В освободена от османско 
владичество България както 
интелигенцията, така и масовият 
човек съзнава подвига на 
възрожденските писатели и 
революционери, които  са създали 
атмосферата и довели българския 
дух до решимостта да поведе борба 
за държавен суверенитет. Много 
градове и села искат да отдадат 
заслужената признателност към 
народните будители не само като 
кръщават улици, читалища и 
училища на тяхно име. По тази 
причина Стоян Омарчевски, 
министър на народното 
просвещение на България, през 
1922г. внася предложение в 
Министерския съвет за 
определянето на 1 ноември за Ден 
на българските народни будители. 
На 28 юли 1922 г. Министерството 
на народното просвещение излиза с 
окръжно номер 17 743, според което 
1 ноември е определен за "празник 
на българските будители, ден за 
отдаване на почит към паметта на 
големите българи, далечни и близки 
строители на съвременна 
България". На 31 октомври 1922 г.,  

 
 

 
 

излиза постановление на 
Министерския съвет за обявяване  
на празника. На 13 декември същата 
година XIX обикновено народно 
събрание приема Закон за 
допълнение Закона за празниците и 
неделната почивка. Цар Борис III 
подписва закона за въвеждането на 
Деня на народните будители на 3 
февруари 1923 г. За първи път 
празникът е честван неофициално в 
Пловдив през 1909 г., а от 1922 до 
1945 г. е общонационален празник. 

От 1945 година празникът е 
отменен от комунистическата власт, 
но запазен в паметта на българския 
народ. В много селища на България 
този Ден се отбелязваше 
неофициално: в района на град 
Пирдоп на този Ден учениците от 
началните училища изработваха 
фенерчета с изписани букви от 
българската азбука осветени 
отвътре и дефилираха пред 
обществото на селището облечени 
тържествено, в много случай с 
народни носии.След дълго 
прекъсване, със Закона за 
допълнение на Кодекса на труда, 
приет от 36 Народно събрание, на 
28 октомври 1992 г., се възобновява 
традицията на празника. Първи 
ноември официално е обявен за Ден 
на народните будители и 
неприсъствен ден за всички учебни 
заведения в страната. Идеята за 
възстановяването му е на професор 
Петър Константинов, председател 
на Общонародното сдружение 
"МАТИ БОЛГАРИЯ". 

Първи ноември   -  Ден на народните будители 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD_%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/28_%D1%8E%D0%BB%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/1922
http://bg.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_III
http://bg.wikipedia.org/wiki/3_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/3_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/1923
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/36_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/1992
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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Сред най-популярните български 
народни будители са Свети Иван 
Рилски, Константин Костенечки, 

Григорий Цамблак, Йоасаф Бдински, 
Владислав Граматик, Димитър 
Кантакузин, Петър Парчевич, Петър 
Богдан, Свети Паисий Хилендарски, 
Матей Граматик, поп Пейо, Неофит 
Бозвели, Неофит Рилски, Иван 
Селимински, братята Димитър и 
Константин Миладинови, Георги 
Стойков Раковски, Васил Левски, 
Христо Ботев, Стефан Караджа, 
Хаджи Димитър, Любен Каравелов, 
Добри Чинтулов, Иван Вазов, Григор 
Пърличев и много други. 

 

 Слово за Паисий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лето 1762... 
Тогава нямаше слънце, но имаше надежда... Тогава нямаше свобода, но 

имаше жажда... 
Тогава нямаше България, но имаше българи... 
И тогава дойде той и тръгна по заспалата земя. 

 
При робите, а беше млад, силен и безстрашлив.Замръкваше без огън, а 

носеше в себе си огъня на „История славянобългарска”. Заспиваше без хляб, а 
носеше в сърцето си хляба на вярата. Осъмваше без вода, а носеше истината да 
напои жадните. А гладни бяха хората тогава за светло семе. И покълна то! 
  По своето човешко призвание – да намери за народа си брод към 
бъдещето, Паисий не принадлежи към манастирската обител. Колко сила се 
изисква да уловиш духа на новото, който трепти в атмосферата,и да почнеш да 
мислиш по новому. 

А после? След жертвите, които сам си направил, да поискаш жертва и от 
другите! Откъде събира сили буйният монах, за да изпълни своята книга за 
миналото с толкова много бъдеще? От гнева, насочен най-напред към тези, 
които се отказват от своя род и език. И от голямата любов към народа. 

Паисий съумя да улови духа на своето време, затова винаги принадлежи 
на бъдещето! 
  

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%84_%D0%91%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF_%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82_%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82_%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82_%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8_%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2
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ДРОГАТА И НИЕ 
 

Канабис

Канабисът е най-
слабият от всички 
наркотици. Сред 
многото имена, с които 
е познат са: 
марихуана, ганджа, 

канабис, коз. По-непопулярни са: 
Мери Джейн, козунак, джойнт др. В 
някои държави като Англия и 
Холандия марихуаната е 
легализирана, но в България е 
забранена. Употребява се в 
медицината като обезболяващо 
средство.        Доказани са рецептори 
за въздействието на канабиса. В 
голямо количество са открити 
рецепторите в главния мозък. 

Употребата на канабис 
довежда до психологическа 
зависимост, но не и до физическа 
зависимост. . Когато канабисът се 
пуши, приятният ефект се появява 
след минути, като върха е на 30-тата 
мин. и продължава от 2-4 часа. 
Канабисът може да се приема през 

устата под формата на различни 
храни, но тогава неговото действие е 
2-3 пъти по-слабо, в сравнение с 
това, когато се пуши. 

Симптоми: 

Симптомите са смях, спокойствие, 

отпадналост. Зениците се 

разширяват. Все повече зачестяват 

случаите на млади хора, в разцвета 

на жизнените си сили, които 

използват този вид наркотик. Но 

ЗАЩО? Това е въпросът!!! Може би 

заради семейни проблеми или да 

подражават на другите, или защото 

забраненият плод е най-сладък. 

       Мили млади хора, замислете се 

преди да посегнете към първата 

цигара. Не пропилявайте времето си,  

ПРОСТО СПОРТУВАЙТЕ! 

 
 Валерия Георгиева  10 б клас 

Рубрика    „Здраве” 
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Ахил убива Хектор 

Кристиян Тилев 9б клас 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
Илюстрация към „Ад” от Данте  
Елица Маджарова 10б клас 

 

У Ч Е Н И Ч Е С К О    Т В О Р Ч Е С Т В О 

..... 
 
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       
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 ЗА ЛЮБОВТА 

Любовта е чувство, 
което те връхлита 
когато най-малко 
очакваш. Тя е тази, 
която ни кара да сме 
щастливи, особено 
когато е споделена. 

В любовта няма граници, няма 
значение на колко си години и колко 
години ви е разликата. Няма 
значение, че сте на километри и 
рядко сте заедно, ако наистина между 
вас има любов то тя би издържала 
това изпитание. Но какво е тя? За мен 
тя е всеки малък жест, всяка една 
дума или щом видиш любимия човек, 
нещо в теб да потръпва. Когато сте 
заедно да се чувстваш значима, 
желана, харесвана и да забравяш за 
всичко и всеки. Когато той, 
независимо от ситуацията, ще 
застане зад теб и ще те защити и 
винаги ще те подкрепя, и може би 
щом това е на лице той наистина 
държи на теб. Когато човек е влюбен, 
той забравя за грижите си и 
заобикалящия свят. Да се влюбиш не 
е нещо, което може да контролираш, 
то те завладява и връхлита 
изведнъж. Когато любовта е 

споделена, човек се чувства щастлив 
и целият заобикаляш го свят му се 
струва много по-хубав и красив. Всеки 
човек се е влюбвал, но на колко от 
тях са отвръщали със същото. В една 
връзка винаги се иска старание и от 
двете страни. Не може да даваш 
всичко за един човек, а него не го 
интересува как се чувстваш и от какво 
имаш нужда. По този начин човекът 
срещу теб те наранява и това не е 
любов, а просто изтезание. Както 
някои хора казват „няма любов, само 
общи интереси”, но това би го казал 
човек, който никога не е обичал или 
не е бил обичан или просто е бил 
нараняван много пъти и се е отчаял. 
Всичко това се променя, щом 
попаднеш на подходящия човек, 
който би направил всичко само да 
види усмивка на лицето ти. Същият 
този човек, който само при мисълта 
за него отвътре те кара да се 
усмихнеш. 
Любовта е нещо наистина хубаво, но 
само когато е истинска и искрена, тя 
топли сърцето на влюбения човек и 
го прави истински щастлив. Да 
обичаш и да бъдеш обичан означава 
да си щастлив. 

 Иванка Бонева 10 б клас 
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