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ЧЕСТИТ 24  МАЙ   -   ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ, БЪЛГАРСКАТА 

ПРОСВЕТА И КУЛТУРА 
 

Скъпи зрелостници, 
Изнизват се последните дни от Вашите ученически години, отиват си 

безвъзвратно миговете от Вашето юношество, които ще запазите 
завинаги в спомените си. Надявам се ,че последните четири години от 
тях, прекарани в Професионалната гимназия по енергетика и 
електротехника, са най-успешните и ярките за Вас. 

Година след година Вие се изкачвахте по пътя на зрелостта, прибавяхте 
ежедневно по някоя победа. Разбира се, най-ценната тепърва предстои.  

Пожелавам Ви от сърце да станете ЧОВЕЦИ и да вярвате в доброто.! 
И ако някога отчаянието Ви споходи, знайте, че вратите на Вашето училище са 

винаги отворени за Вас! 
 

инж. П. Цветковска 
Директор на ПГЕЕ 

 
 
    

Ръководството на Професионална гимназия по 

енергетика и електротехника поздравява целия 

училищен колектив с най-българския празник – 

Денят на славянската писменост, българската 

просвета и култура – и желае на всички здраве, 

успехи и слънчева пролет! 

 

В броя ще 
прочетете:  
 
Честит празник! 
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ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА СВЕТИТЕ БРАТЯ 
 
Още в най-старите български ръкописни книги, запазени до днес, 

е отбелязана паметта на Светите братя - 14 февруари за Св.Кирил и 6 
април за Св.Методий. За техния общ празник, 11 май, най-ранният 
запазен спомен е от XII век. Тази дата се чества и през следващите 
векове като църковна прослава, а през годините на Българското 
възраждане се превръща и в гражданско тържество, изразяващо 
духовните въжделения на българите за църковна и политическа 
независимост, просвещение и национално въздигане. 

През 1857 година започва редовното отбелязване на празника на 
Св. Св. Кирил и Методий в Пловдив, Цариград, Шумен и Лом. Първото 
честване е организирано от Найден Геров през 1851 г. в Пловдив. 

Днес 11 май се чества като църковен празник на двамата Свети 
братя, докато 24 май се утвърждава като празник на българската 
просвета и на славянската култура. 

 
Иванка Бонева 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

СИЛАТА НА СЛОВОТО 

В живота на всеки народ има празници, които са история, но има и празници, които са бъдеще. Има празници, които са 

история и бъдеще. За нас, българите, 24 май е един от тях. На този ден погледът ни неусетно се връща назад във времето, за да 

извика във въображението ни познати и близки хора.  

По речта на един човек съдим за неговата култура, по езика – за неговата душевност. Повече от 1000 години съществува 

българската писменост. Като се обръщаме назад, към делото на нейните създатели, Кирил и Методий, към заветите на техните 

ученици и духовни продължители, ние осъзнаваме, че всичко, което у нас е станало класика в областта на изкуството и 

литературата, което е постижение в естествените и хуманитарни науки, е било възможно благодарение на азбуката. 

Тъкмо писмеността, която ни завещаха Светите братя, стои в основата на изграждане на  българския национален свят. 

Понятията, които ние най-напред усвояваме в училище, носят заряда на писмеността, с която са дефинирани. Така чрез 

изграждане на модела на света, у всеки един от нас се кодира на обединената от един език общност.  

Ние сме народът, който има привилегията и отговорността да съхранява кирилицата. А това сега означава, че в епохата 

на рекламни послания и интензивен електронен обмен в Интернет, да пазим словото си, да го защитаваме от чуждоподражатели.  

Защото само така ще опазим оригиналната си идентичност, която ще определя бъдещето ни в европейското семейство. 

Затова нека този чисто български празник съхрани своята оригиналност. 

Василиса Димитрова  

Елица Маджарова 
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Вероятно думи като очарователни и 

естествени ще прозвучат клиширано за  нас, 
учениците от 12а клас, но те са истината – 
неподправена и  чиста. 

Ние сме забавни и умни, изпълнени с 
енергия и любов към живота, готови да се 
раздаваме щедро. За нас училището приключва и 
тези дванадесет класа остават най-хубавите в 
нашия младежки живот.Плахите деветокласници 
са вече пораснали, зрели хора.През тези четири 
години между нас е имало и неразбирателство, и 
трудни моменти, но винаги е било забавно и като 
че ли краят на този четиригодишен период 
замъглява всички негативни чувства и слага 
дълбоките основи на непоклатимо доверие. 

Сега сме на прага на отворената врата на  живота, зад която ни чака бъдещето… А познанието и 
всичко, което учителите са ни дали, което ние сме си 
дали взаимно, ще остане завинаги в нас.  

Заедно бяхме, заедно ще бъдем и в 
последния учебен час! 

Хубавите моменти не забравяме и приятели 
завинаги оставаме! 

12а  клас 

 

 
 

 

 

 
 

ЕСТЕСТВЕНИ И НЕПРИНУДЕНИ 
С много носталгия си спомням прекрасния септемврийски ден, 

когато Вие, учениците от днешния 12а клас, бяхте 
деветокласници. За изминалите четири години се превърнахте в 
прекрасни млади хора. Радвам се, че бяхте мои ученици. Зная, че 
по пътя Ви ще има трудности. Не се страхувайте! Така , както 
днес сте изпълнени с очаквания и сте озарени от надежди и 
мечти, последвайте желанията си , а аз искрено  Ви пожелавам  
да ги реализирате! 

Костадин Стамов 
кл. р-тел на 12 а клас 
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Историята ни започна като на всеки 
друг клас, събрахме се и заживяхме заедно 
като едно голямо семейство.Свиквахме 
постепенно един с друг, научихме се да си 
прощаваме и правим компромиси. 

           В началото бе трудно, вероятно 
много трудно. Какво ли не преживяхме през 
тези четири години, та ние сме една пъстра 
палитра от индивидуалности.Всеки от нас се 
опитва да бъде себе си и именно това ни прави 
уникални.Опитваме се да пораснем, но и 
никога да не загубим детското в себе си. 

Истината е, че ни беше добре 
заедно.Знаехме как да  плачем, как да се 
смеем, как да преодолеем болката заедно.Ако 
е вярно, че смехът удължава живота, то 
вероятно ще живеем много дълго..Хубаво е, 
когато всеки ден получаваш дозата си от 
слънчеви усмивки. 

От всекиго научихме по нещо за 
живота- и най-вече от нашите преподаватели, 
защото в голямото семейство на  нашия клас 
своето място имат и учителите. От сърце Ви 
благодарим  за вашата всеотдайност и любов 
през тези четири години. 

С времето ще се променим, но ще 
остане споменът за НАС. 

Защото и най-хубавият утрешен ден 
няма да върне вчерашния! 

12б  клас 

 

Очакваме добър финал на 12-годишните си 
усилия и същевременно изпитваме тъга по 
отминаващия ученически живот, защото ще ни 
липсват съучениците, приятелите, учителите, 
та дори и класните и контролните. Осъзнаваме, 
че 12 клас означава затваряне на  една врата и 
отваряне на друга. Но преди това е 
абитуриентският бал – една незабравима вечер, 
нашата бална вечер. 

А след това идват 
кандидатстудентските изпити, вълненията 
около резултатите, класирането. Всичко, което 
заслужава да се запомни. 

Пожелаваме на съучениците си да следват 
мечтите си, на учителите  - да бъдат все така 
младежки дръзновени и отговорни, а на вестник 
„Високо напрежение” – само хубави новини и добри 
читатели! 

Екатерина Райчева– 12б клас, 
Пламена Шикова – 12б клас 

 

НА РАЗДЯЛА С РОДНОТО УЧИЛИЩЕ! 
 

СКЪПИ МОИ МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА!  
 Дойде краят на едно12-годишно пътуване. Със сигурност то е само 

началото на Вашето развитие, моментно постижение.  
ПОЖЕЛАВАМ ВИ  да имате куража да реализирате всички мечти,  да 

имате късмета във всичко до Ви върви, да имате вяра, че хубавото 
тепърва предстои! Да бъдете винаги красиви, както сега! Любов в 
живота да Ви споходи, да бъдете щастливи, както пожелаете! 

Нека спомен лъчезарен  остане от нас! 
ДОБРЕ ДОШЛИ В СВЕТА НА ВЪЗРАСТНИТЕ!   НА ДОБЪР ПЪТ! 

                                                                                    Здравка Михайлова 
                                                                                     кл. р-тел на 12 б клас 
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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 

 
 
 

 
Малка балада за обувките 
 
С колко много неща сме обвързани 
и все бързаме нанякъде, бързаме! 
 
В момент на наивност тръгваме боси 

към свои открития и чужди въпроси. 
 
Крачим по тръните на стари норми. 
(Ах, колко приятно е да сме непокорни!) 
 

Но не забравяме никога колко 
ще ни платят за всяка болка: 
 
ордени, власт, пари, целувки... 
И се връщаме пак при свойте обувки. 
 

Стефан Цанев 
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МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН 

 

 
 

Всяка година в над 100 държави по 
инициатива на „Джуниър Ачийвмънт” лидери от 

всички сфери на обществения живот се 
обединяват, за да предадат своите умения и 

натрупан опит на младото поколение. Тези 
мениджъри дават начало на  професионалната 

реализация  на хиляди ученици по целия свят, а в 
замяна получават удовлетворение от съвместната 

работа. 

За единадесета поредна година България 
участва  в „Мениджър за един ден”, която се 

провежда под  патронажа на Министерството на 
финансите. Учениците имат възможност да 

преживеят един реален ден с представители на 
бизнес средите. Тази година събитието бе открито 

от  президента на Република България Росен 
Плевнелиев на 19 март 2012 година в София. За 

област Стара Загора „Мениджър за един ден” се 
проведе на 20 април 2012 година. От подадените 

документи от ученици на ПГЕЕ  всички бяха 
одобрени. Нашите мениджъри са : Билян Коев 

Жеков, Даниел Бонев Чавдаров, Моника Тонева и 

Мария Иванова. Компанията домакин, която 

назначи избраните ученици на ключови 
мениджърски позиции в рамките на работния ден, 

бе Ей И Ес- 3 с 
ТЕЦ „Марица-

изток” 1. 
 

 
 

Още на следващия ден  представители на 
СИП по Журналистика, които издават вестник 

„Високо напрежение”, се срещнаха с участниците в 
кампанията. Вълнението им бе огромно, а 

удовлетворението от участието в тази инициатива 

ще се помни за цял живот. Самата подготовка 
започна с попълване на документи: автобиография 

и мотивационно писмо, които представляват 
визитната картичка на кандидата. Истинската 

радост дойде, когато се оказа, че и четиримата ни 
кандидати за участие в програмата „Мениджър за 

един ден” са одобрени. Последваха вълнуващи 
мигове, свързани с указания за предстоящия 

„работен” ден.  

Трескавото очакване настъпи на 20 април, 

когато заедно с останалите участници, „нашите 
мениджъри” потеглиха към „работните си места”. 

„Програмата бе организирана отлично – 

разказва Билян Жеков, чиято мениджърска 
позиция е главен мениджър на AES. – Посрещнаха 

ни радушно, получихме съответните карти за 
достъп и потеглихме към централата. Може да се 

каже, че работният ни ден бе разделен на две 
части – обиколка на централата и лична среща –

разговор с мениджъра, чиято позиция заемаме”. 
„На мен ми бе изключително интересно -  

допълва Мария Иванова – защото за първи път 
попадам в реална ситуация, извън тази на 

учебниците. Проследихме пътя на въглищата до 
момента на тяхното изгаряне, видяхме 

сероочистката и нейния начин на действие. За мен 
лично бе много любопитно, тъй като в училище 

изучавам същата специалност.” 

Още началото на срещата бе силно 
впечатляващо – присъединява се и Моника Тонева 

от 9а клас – защото разбрах, че тези хора са 
изключително отговорни при изпълнение на 

задълженията си. Държат на техниката на 
безопасност, тъй като преди да заемем позициите 

си минахме през специален инструктаж. Особено 
съм горда, че сред останалите участници само ние, 

от Професионалната гимназия по енергетика  и 
електротехника, бяхме наясно с работата на 

централата. Хареса ми организацията, а лично аз 
бях „Мениджър по ремонта”. 

За Мария всяка мениджърска позиция е 
важна и отговорна, защото всички длъжности са 

взаимно свързани. А най-голямото удовлетворение  
идва от вниманието, проявено към участниците. 

„Това е начин младите хора да се ориентират в 

бъдещите си професии „– допълва Даниел 

Чавдаров от11б клас.  
Богатата информация по време на 

”работния” ден, личните разговори с мениджъра 
титуляр, подаръците за всеки – всичко това ще 

остане сред най-вълнуващите преживявания на 
нашите съученици Единодушно бе мнението, че е 

хубаво да има все повече такива инициативи, 
които да изведат младите хора от учебната среда и 

да ги поставят в реалната ситуация на 
производството. 

 
Екип на в-к „Високо напрежение” 
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ПРОЕКТ     „УСПЕХ” 

От началото на втория срок в ПГЕЕ стартира проект”Успех” – Училище за 
себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”.  Обща цел на проекта - да се 
осмисли свободното време на учениците, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности  

Той дава възможност за развитие и изява на талантите и способностите на учениците с 
дейности, които са желани от тях и са различни от учебното съдържание. 

 

 
В Професионалната гимназия  съществуват две извънкласни дейности, в които са 

включени  участници  от девети и десети клас. Това са студио „Изготвяне на презентации” и 
Астроклуб „Хелиос” с преподаватели : инж. Камелия  Жекова и Лидия Петкова.  

Занятията се провеждат всяка седмица . 
Интересен момент от  работата на двата клуба е посещението на Историческия музей и 

обсерваторията в Стара Загора. 

 
Екип на в-к „Високо напрежение”
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Ден на отворените врати 

 

Група от учители и ученици от 
Професионална гимназия по енергетика и 
електротехника -, 10-ти и 11-ти клас посети 

най-голямата иновирана топлоелектрическа 
централа в България „ТЕЦ Марица изток 2" 
ЕАД.  
В рамките на посещението групата разгледа 
сероочистващите инсталации (СОИ) на 
блокове 1 и 2, 3 и 4, като посети и склада за 
варовик на съоръженията. След това, водени 
инж. Пламен Николов - зам.-директор 
„Експлоатация" в „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, 
всички се отправиха към Мелничното 
отделение за подготовка на варовикова 
суспензия за СОИ на блокове 1 и 2 и ЖП-

разтоварищата. В края на обиколката си 
учениците и техните учители посетиха 
Турбинна зала - част 890 MW. 

Учениците проявиха интерес към 
процеса на пречистване на серния диоксид и 
производството на електроенергия. Те не 
скриха и възхищението си от мащабите на 
„ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД и изградените към 
всички 8 енергоблока сероочистващи 
инсталации. 

Преди да напуснат територията на 
централата, учениците и учителите получиха 
презентационен филм на „ТЕЦ Марица изток 

2" ЕАД, като благодариха за възможността да 
се запознаят с работата на дружество, което 
осигурява близо 25 % от 
електропроизводството на страната. 

 

 

Екип на в-к „Високо напрежение
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Маникюр за пролет 2012 в цветове и форми 

Актуалният маникюр за пролет 2012 е в свеж и светъл цвят лак, а формите варират от 
френски до заострен нокът. Какво още ще научите сега: 

Свеж маникюр в зелено 
За свеж пролетен маникюр модните експерти съветват да 
изберем цвета, символ на топлия сезон, а именно зеленото. 
Тревисти тонове, бляскави частици, цвят горчица или лайм са 
особено актуални върху ноктите на всички дами с бледа кожа и 
средна дължина на маникюра. 

Бледи и остри нокти 
Със сигурност една от топ тенденциите за пролет 2012 в 
маникюра е бледият розов или слонова кост цвят. Той е подходящ за 
всички типове нокти, но най-добре и модерно би седял върху дългите и 
заострени нокътни плочки. В комбинация могат да се добавят и бляскави 
камъчета, акцент върху някой от пръстите, но и с това не бива да се 
прекалява. 
 

 
Слънчево жълт маникюр 
Лимонено жълтото ще бъде супер хит за всички млади, 
независими и обичащи пролетта момичета. Слънчевият цвят 
попада върху всички дами с къс, но много добре поддържан 
маникюр, за да внесе доза настроение. 

Розово за топлите дни 
Горещото розово отново се завръща, за да засенчи дори слънцето. 
Красивият тон е особено подходящ за смуглите момичета със средна 
дължина на маникюра и тип френско, квадратно оформяне на 
нокътната плочка.  

Електриково сини страсти 
Синьото, но не в тъмния мрачен нюанс, а в закачливия 
електриков вариант се прокрадва не само в гардероба 
ни, но и върху ръцете. Супер актуален, той се съчетава 
еднакво добре както със златисти частици, така и със 
сребърен прашец. 

 

Флорални мотиви по ръцете 
И разбира се всички флорални мотиви – цветя, листенца, дори пеперудки, са 
добре дошли по маникюра ни, стига да ни подсещат, че пролетта е вече тук. 

 

 

       Страницата подготви:  
Елица Маджаров
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За нашите абитуриенти: 

Как се прави рошав кок на една страна 

Прическите с рошав кок стоят страхотно – леко небрежно, много стилно и ужасно ефектно. 
Подходящи са за дълга и средно дълга коса, права, чуплива или къдрава. 
В темата ще видим как се прави рошав кок на една страна – добра идея за лесна вечерна прическа за 

всякакви специални поводи, с която може да се справите сами. 
За да направим тази прическа ще ни трябват: 

- сешоар 
- маша 
- лак за коса 
- фиби (фуркети) 
 
Ето как се прави кок на една страна в няколко стъпки: 
 

1. С помощта на кръгла четка и сешоар придайте обем на косата 
2. След това с маша накъдрете краищата на косата - направете вълни.  

Специално внимание обърнете на зоната от ушите надолу. 
3. С гребен топирайте косата за допълнителен обем.  
4. След това хванете кичур от косата ниско долу в зоната до лявото ухо и усуквайки започнете да 

издърпвате в посока надясно, към другото ухо:  
5. Когато стигнете до зоната над дясното ухо, фиксирайте с фиба.  
Останалите кичури оформете като малки къдрици и прикрепяйте с фиби (фуркети) 
6. Накрая напръскайте с лак за коса, за да стои стабилно: 

 

 

 

 

 

 

И прическата е готова. 

 

 

 

 

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 

 

http://hubavakosa.blogspot.com/2011/07/blog-post_28.html

