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   ПРЕД ПРАГА НА ЗРЕЛОСТТА 

Среща-разговор с доцент д-р инж. Тотьо Тотев – Декан на Факултета по енергетика в 

Техническия университет  София 

 На 16 март в Професионалната гимназия 
по енергетика и електротехника – Гълъбово 

се проведе среща между учениците от 11 и 12 
клас и доц. д-р инж Тотьо Тотев – Декан на 

Факултета по енергетика. Срещата се 
организира по инициатива на инж. 

Цветковска – директор на Професионалната 

гимназия. На нея г-н Тотев запозна 
завършващите ученици със специалностите 

във факултета и насочи вниманието най-вече 
към онези от тях, които имат пряко 

отношение към изучаваните в нашето 
училище професии.  Г-н Тотев препоръча да 

се има предвид не само изборът на 
специалност, но и авторитетът на учебното 

заведение. В това отношение Техническият 

университет е най-старото висше техническо 
училище у нас, което предлага 28 специалности 

и обучава около 17000 студенти. Специалността 
„Топло-и ядрена 

енергетика” 
съществува от 

самото създаване 
на учебното 

заведение /1948 
година/, което 

през 2013 година 
ще чества своя 

65-годишен 
юбилей.С особено значение е информацията, че 

сред потребителите на специалностите във 
факултета  са ТЕЦ „Марица-изток – 2” и новата 

централа на територията на нашата община. 
Част от студентите провеждат своите стажове 

тук, а някои започват работа след 
завършването си.  

В поднесената презентация учениците  се 

запознаха със структурата и специалностите 
във факултета.Предимство за кандидатстващите 

там е, че ако изберат същата специалност , 
която завършват в Професионалната гимназия, 

ще ползват предимство, защото 20 процента от 
местата са за студенти, завършили  същата 

специалност в средното училище. 
Кандидатстването в Техническия 

университет става чрез тест по математика или 
по документи, като се ползва оценката от 

матурата по физика, математика или български 
език и литература. 

Предстои подписването на договор за 
сътрудничество между Факултета  по 

енергетика  и Професионалната гимназия. 
Срещата приключи с разговор, свързан с 

възможностите за реализация на завършилите 

Техническия университет на територията на 

нашата община.  

 

Екип на в-к „Високо напрежение” при ПГЕЕ

 

В броя ще 
прочетете:  
 
 
ПРЕД ПРАГА НА 
ЗРЕЛОСТТА 

Екип на в-к „Високо 
напрежение” 

 
Пролетта идва... 

Иванка Бонева 
 
МОЯТА ПРОЛЕТ 

Виктория Атанасова 
 
ТЕМА НА БРОЯ: 
ЗДРАВОСЛОВНОТО 
ХРАНЕНЕ 

Александър Жечев 
 Таня Славчева 

 
Денят на България 
- ТРЕТИ МАРТ 

Елица Маджарова 
Неделин Кънчев 

 

ОСМИ МАРТ  -  
МЕЖДУНАРОДЕН 
ДЕН НА ЖЕНАТА 

Елица Маджарова 
Лора Златкова 

 
Спортна рубрика: 
ТОЛКОВА БЛИЗО, НО 
И ТОЛКОВА ДАЛЕЧЕ! 

Росен Русев 
Красимир Златков 
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  Пролетта идва...Снегът ще се стопи и 
слънце ще изгрее, кокиче ще разцъфне  и 
топъл вятър ще повее. 

Идва пролетта, време за усмивки, цветя и 
любов. Нека тази пролет да е слънчева и 
донесе щастие на много хора. Нека тя 
предизвика във всеки човек само добронамерени и красиви 
чувства. Щом дойде този топъл и приятен сезон, светът ще се 
усмихне, птиците ще пеят сред напъпилите овошки. Природата 
нежно ще разцъфне и ще се разхубави.Нека си пожелаем по-
добър живот. Живот, изпълнен с приятни преживявания и 
емоции. Пролетта е символ на любовта. Обичайте се хора през 

този сезон. И не само през него! Обичайте се през лятото, есента, особено през зимата.  
Посрещнете добрата пролет, която винаги е тъй прекрасна! 

Иванка Бонева 

МОЯТА ПРОЛЕТ ! 

Чухте ли вече песента 
на птичките? Усетихте ли 
пролетните, "леки", топли 
и нежни лъчи на слънцето? 
Видяхте ли вече 
завърналите се щъркели? 

Нарадвахте ли се на цъфналите навън 
цветчета? Да, вие не сте се излъгали, 
настъпи тя, пролетта. И съответно с нея 
дойде и вашето настроение. 

Ето и моят поглед към този сезон и моите 
скромни наблюдения над нас, хората, по 
време на пролет. Тя (пролетта) има своите 
специални символи, от които всички ние 

изкарваме скритите в торбата красиви 
усмивки. Пролетта според мен е сезонът на 
размислите, на някакво ново начало за 
всеки и на галените слънчеви очички.За 
всички е радост и празник, заради 
посрещането на един прекрасен празник - 
"Великден". А след великденските пости е 
страхотно време за вдигане на малки и 
големи семейни тържества, като сватби, 
годежи, балове. Пролетта е свързана и с 
много суеверия, като: "Виждайки щъркела, 
трябва да си сложиш мартеницата на 
разцъфнало дръвче, за да бъдеш здрав и 

усмихнат, през цялата година". Друго наше 
суеверие е: "Чувайки кукувицата с "празен 
джоб", цяла година ще ти е празна относно 
финанси" и други. Пролетта е сезонът, през 
който всеки може дори за миг да се 
почувства по-добре, заслушвайки се в 
песента на птичките, разхождайки се по 
поляни и радвайки се на природата. Тя е 
времето, което се посреща по време на 
"женския" месец с "променлив характер". 

През този сезон всеки трябва и си прави 
своите размисли и решава как да продължи 
да се бори с живота си. Въпреки 
"пролетната" умора, на всички ни идва 
някакво ново, изпълнено със сили 
вдъхновение. Всеки се радва на хубавото 
време и умее да се "отпуска" по някакъв 
начин. 

Това е времето да се отпуснем, да по 
размишляваме, да се позабавляваме и 
празнуваме. Всеки трябва да може да види 
символите на сезона и да им подражава по 
някакъв начин. 

Хора, бъдете единни и силни. Борете се 
заедно с живота, за да ви помогне и тя 
(пролетта). Мислете един за друг и се 
радвайте на малките неща, защото 
проблемите никога не свършват. Бъдете 
щастливи! 

 
 

Виктория Атанасова 
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ТЕМА НА БРОЯ: ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ 
 
Едно от най-важните неща за красотата 

на тялото е качеството и количеството на 
храната ни. Известно е, че плодовете и 
зеленчуците са полезни, а през лятото 
трябва да се спазва по-разтоварващ режим  
на хранене. В студеното време човек се 
отпуска повече и е склонен да похапва по-
калорични храни. Кои от тях са полезни и 
какви правила на хранене трябва да 
спазваме? 

Вярно е, че когато човек се храни малко, 

той живее по-добре! 
Изследванията показват, че ако човек 

полага усилия да съчетава правилно храната 
си, той се съсредоточава върху качеството, а 
не върху количеството. Колкото по-
здравословно се храним, толкова по-добре 
ще живеем. 

Правилно е да се набляга на добрите 
калории. 

Не е нужно изведнъж да се намали 
количеството на храната, а да се обърне 
внимание на нейното качество. Приятната  
на вкус и полезна за организма храна е 
много по–добра. Плодовете, дори изсушени, 
са много по-необходими, отколкото парчето 

торта или 
сладоледеното  лакомство.  

Грешно и остаряло е твърдението, че ако 
се въздържаме от храна, ще отслабнем 
бързо, а това е здравословно. 

Наистина, ако приемаме по-малко 
количества храна, ще отслабнем 
здравословно. Но  бързото отслабване е 
много опасно, защото се намалява 
мускулната маса. Някои продукти лесно 
могат да бъдат заменени с други, но има и 

такива, от които зависи функционирането на 
мозъка. В противен случай се появява 
умора, изтощение, влошаване на съня, липса 
на концентрация. 

Грешно се оказва мнението, че нулевите 
калории не съществуват. 

Това се отнася за продуктите, които 
набавят голямо количество витамини и 
минерали, без да натоварват организма. 
Полезни са сладоледът, соковете, 
шоколадът, но в малки количества. Чипсът, 
газираните напитки, сандвичи, кроасани са 
препълнен
и с вредни 
вещества, 
които 
предизвикв
ат 
напълняван
е. 
Консумира
ни обаче 
разумно, те 
не са опасни.  

Грешно е разбирането,че ако си слаб, 
можеш да ядеш всичко. 

Най-доброто лекарство е спортът. Тогава 
можеш да си позволиш повече калории в 

храната. Човек трябва  да си извае свой 
силует, докато е още млад. 

 
Александър Жечев 

 Таня Славчева 
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Денят на България - ТРЕТИ МАРТ 

 

 

Има 
дати, 

които се 
вписват завинаги в летописната книга на 
всеки народ. Те оставят своите следи в 
националната памет, разкъсват времето на 
епохи, извисяват се и проблясват с пламъка 
на мълнии в тъмнината на миналото.  

Трети март – датата на дълго мечтаната 
свобода на България, се е превърнала в ден, 
на който си припомняме дългия път, изминат 
от нашите предци, за да извоюват най-
святото за един народ – свободата. 

Трети март е един от най-великите 
празници, които ние с гордост честваме. 
Споменаваме героите, които са дали живота 
си за свободата на България. Тяхната съдба 
е неразривно свързана с родната земя, с 
нейното бъдеще. Драматична е била съдбата 
на българския народ. Векове той е живял в 
робство. Всеки спомен от миналото е 
болезнен. Ала народът не се е примирявал с 
робството, а мъжествено е отстоявал своите 
стремежи.  

Ето защо поетът Вазов утвърждава идеята 
за нравствения героизъм, за мъченичеството 
на българина - мъченичество, което го 
превръща в герой. И въпреки вековните 
унижения и страдания е устоял без да 
забрави името и езика си. Българите са 
борбен народ и не се предават. 
Саможертвата им е в името на висшето 

човешко благо. Нека пазим спомена за тези, 
които загинаха в битките, за да живеем 
свободни. Нека тяхната саможертва не бъде 
напразна,а народът,извървял с достойнство 
пътя към свободата,не носи никога повече 

„срама на челото”. Нека с гордост се 
наричаме българи!!! 

Ние, българите, трябва да се радваме, че 
сме имали смели и силни хора, които да ни 
защитават и такъв съюзник като Русия. Ако 

не бяха тези хора, ние нямаше да 
съществуваме като народ и никой нямаше да 
знае за България.  

На този велик ден трябва да сме 
признателни на всички българи,загинали за 
свободата ни, и ще е срамно, ако ние или 
нашите деца,не знаем какво се е случило на 
Трети март!!! 

Тази година националният флаг на 
България в Община  Гълъбово бе издигнат от 
ученици от нашата гимназия. 

 
Елица Маджарова 

Неделин Кънчев 
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ОСМИ МАРТ  -  МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕНАТА 

Историята на 8-ми март е дълга и 
болезнена - маркира приблизително 9 
десетилетия на 
борба на жените 
за права и за 
равнопоставеност 
в обществото. И 
до ден днешен 
празникът е 
натоварен с 
много социални 
послания и 
обръща 
общественото 
внимание върху 
сериозни 
проблеми на 
жените по цял 
свят. 

Всичко започва в далечната 1857 година, 
когато на 8 март в Ню Йорк, работнички от 
текстилни и шивашки фабрики излизат на 
стачка срещу ниското заплащане и лошите 
условия на труд. Стачката е прекратена след 
намеса на полицията, но работничките 
основават свой собствен синдикат няколко 
месеца по-късно, за да продължат 

отстояването на исканията си. 
През следващите години на 8 март се 

провеждат още много протести на 
работнички, като най-запомнящият се е през 
1908 година, когато по улиците на Ню Йорк 
излизат над 20 000 жени, за да изискат по-
добри условия на труд и да защитят правото 
си на гласуване. 

За първи път международният ден на 
жената е отбелязан на 28 февруари 1909 
година от Американската социалистическа 
партия. На следващата година на Първата 
международна конференция на жените в 
Копенхаген се взима решение ежегодно да 
се чества „Ден на жената”. По инициатива на 
женските движения на този ден по цял свят 
се организират много протестни движения за 

мир като реакция срещу започващата Първа 
световна война. 

Международният ден на жената има 
влияние 

върху 
културат
а и 
социалн

ия живот 
в много 

страни 
по света. 

След 
Втората 

световна 
война в 
Западни

те 
страни 

празникът има променлива популярност през 
годините. Най-силното му възраждане е през 
60-те години като отглас на феминистките 
движения за правата на жените. Особено 
място му е отделено в Източния блок и 
Съветския съюз, където 8 март е служил на 
целите на комунистическата пропаганда. 
След падането на комунистическите режими 
празникът често се отрича, забравя се 
политическия му смисъл и все по-често се 
празнува като или ден на майката, или като 
повод мъжете да изразят симпатия, нежни 
чувства или любов 
към жените около 
тях. Установена е 
традиция на този 
ден да се 
подаряват цветя и 
малки символични 
подаръци. 
8-ми март намира 
място и в 
календара на 
ООН, като 
основната цел е 
да се насочи 
общественото 
внимание към 
проблемите на 
жените по света – насилие, неграмотност, 
безработица, неравнопоставеност, трафик на 
хора, липса на граждански и политически 
права и т.н. 
 
 

Елица Маджарова 
Лора Златкова 
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Драги читатели, в днешния брой ще Ви направим свидетели на 

една нова рубрика, която има спортен характер и проследява мачовете 

от Шампионската лига и Лига Европа. В нея нашите талантливи „спортни 

журналисти” Красимир Златков и Росен Русев дават своя самобитен 

коментар на най-интересните футболни срещи. Бъдете снизходителни 

към  техните опити, защото те правят първите си стъпки в спортната 

журналистика! 

ТОЛКОВА БЛИЗО, НО И ТОЛКОВА ДАЛЕЧЕ! 
 
 

Макар че 
„Милан” имаше 
преднина от 
четири на нула 
в първия мач, 
„Арсенал” не се 
предаде и успя 
да върне три 

гола. 
Мачът започна много интензивно от 

страна на домакините. Още в седмата минута 
Лоран Кошчелни засече с глава центриране 

от Корнео  и откри резултата 1-0. 

Деветнадесет минути по късно Томаш 
Росицки , след 
грешка на Тиаго 
Силва, успя да 
направи резултата 
2-0. При този гол 

„Арсенал” 
възвърна своята 

надежда за обрат. В 43 минута  Алекс 
Сислей Чембърлейн бе фаулиран в   
наказателното поле и съдията отсъди 11-
метров наказателен удар. Дузпата бе 
реализирана от Робин ван Перси за 5-0.И 
така приключи първото полувреме. 

През второто полувреме имаше много 
положения за гол. И в 
63 минута Перси 
направи най-големият 
пропуск, не успя да 
прехвърли вратата от 
два метра. 

Макар че „Арсенал” положи усилия, мачът 
завърши 3-0 и с общ резултат 4-3  
за”Милан”, „Арсенал” отпада от 
Шампионската лига.  

 
 

Кратки новини: 
  

 „Ливърпул” успя да завоюва трофей отново след 6-годишно прекъсване. Мърсисайдци 
победиха  „Кардиф” след изпълнение на дузпи във финала на „Karling Cup”. 

  Нервите на собственика на „Челси” Роман Абрамович не издържаха и той уволни 
треньора Андре Вияш Вояш. Треньор до края на сезона ще е Роберто ди Матео – бивш 
играч на сините. 

 Новият селекционер на България е на път да осуети концерт на Лейди Гага в София. 
Концертът трябва да е на 14 август на стадион „Васил Левски”. На 15 август нашите 
момчета имат контрола с Кипър. Любослав Пенев не иска мачът да се отлага заради 
концерта 

 
 

За вас подбраха :   

Росен Русев и Красимир Златков 

 
Над вестника работиха : 
Василиса Димитрова,Таня Славчева, Александър Жеков, Виктория Атанасова, Иванка Бонева, Елица Маджарова, Лора 
Златкова  , Кристиян Митков, Таня Славчева,  Красимир Златков, Росен Митков, Росен Костов, Янислав Иванов, 
Радослав Здравков, Живомир Генчев, Неделин Кънчев,  Венцислав Петров, Иван Ивов. 
 
Дизайн: Билян Жеков, Кристиян Митков 

 


