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НАВЪРШВАТ СЕ 140 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО НА 

ВАСИЛ ЛЕВСКИ 

 
ЗА АПОСТОЛА С ПРИЗНАТЕЛНОСТ 

Личността на Апостола е здраво стъпила на 

гранита на безсмъртието все още ненамерила свое подобие, защото 

тя превърна от мечта в необходимост и цел онази „Чиста и свята 

република”, която всеки от нас носи в сърцето си.  

Левски идеолог, стратег и организатор на 

националноосвободителното движение у нас през Възраждането. 

Той е примерът на саможертва, човещина и нравствена чистота. 

Изрекъл думите: „Ние сме във времето и времето е в нас”, той 

определя собственото си място в живота така: ”Ако спечеля, 

печеля за цял народ, ако изгубя – губя само себе си”.  

В него са еднакво застъпени душевната мекота 

с революционна твърдост, мечтателят  с човека на делото, 

способността на водач  със смирението на мъдростта. Взискателен е към другите и най-вече към 

себе си. Той става водач на народа си, без да има властния характер на Стамболов и  Бенковски, 

хайдушката слава на Панайот Хитов, огненото перо на Раковски, литературния талант на Каравелов 

и Ботев. 

Той е Апостол на свободата и Апостол на човещината, а неговото име става 

символ на нравствена сила и чистота, превръща се в причастие за всеки българин. 

              От Екипа на вестника 
 

По повод 140-годишнината от обесването на Васил Левски , г-жа Динка Петрова 
разказа някои по-малко известни истории от живота на Васил Левски 

 

ВМЕСТО ЗА РЕВОЛЮЦИОННА 

ДЕЙНОСТ, ЛЕВСКИ Е СЪДЕН ЗА КРАЖБА 
 

Запознат с революционния порив на 
Раковски за събиране на доброволци в Легията, на 3 
март 1862 година Дякон Викентий тръгва за Сърбия.  
Взема коня на вуйчо си, монаха Хаджи Василий, и 
при пристигането си в Белград го продава, за да има 
пари, с които да се прехранва. След разтурването на 
Легията, Васил Иванов, вече Левски, се завръща в 
Карлово, но е арестуван и отведен в Пловдивския 
затвор по клевета на вуйчо си, заради кражба на 
коня му. 

 

 
ЛЕВСКИ И НЕГОВОТО ПЪРВО ЛИБЕ 
 
Народът е създал легенда за годеница от 

село Свежен, на която подарява пръстен и огърлица, 
за красивата селска девойка Пена Бакалова от 
Войнягово, която Апостола искрено обича, за 
монахинята в Сопотския метох Андроника, която 
била силно влюбена в снажния и красив левент 
Васил и вехнела от обич по него. 

Истината е друга, Дякона е водел свят живот, 
жена дори не е поглеждал. В предсмъртната си 
изповед пред бесилото, казал на поп Тодор:” Дядо 
попе, поменувай ме в молитвите си  Дякон Игнатий” 

Това не е случайно, защото, макар да 
съблича расото и да напуска манастира, до деня на 
мъченическата си смърт не нарушава монашеския си 
обет – да води праведен, аскетичен живот, лишен от 
светски , плътски и гастрономически съблазни. 
 

Динка Петрова – преподавател по история и 
цивилизация 

 
 
 
 

В броя ще 
прочетете : 
 
140 ГОДИНИ ОТ 
ОБЕСВАНЕТО НА 
ВАСИЛ ЛЕВСКИ : 
 
За Апостола с 
признателност 

Екип на ВН 
 

************* 
Динка Петрова – 
преподавател по 
история разказва: 
 
ВМЕСТО ЗА 
РЕВОЛЮЦИОННА 
ДЕЙНОСТ, ЛЕВСКИ Е 
СЪДЕН ЗА КРАЖБА 
 
ЛЕВСКИ И НЕГОВОТО 
ПЪРВО ЛИБЕ 
 

************* 
 
Рубрика „КАРИЕРНО 
РАЗВИТИЕ” 
 
ПРОЕКТ  
„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“ 

Разговор с 
инж.Цветковска 

 
Интервю с г-жа 
Евгения Попова 
 

Красимир Златков 
Камелия Лавчева 

 
************* 

БЪДЕЩЕТО НА 
ЕНЕРГИЯТА 
Разговор с 
инж.Циброва 
 

Иванка Бонева и 
Янислав Иванов 

 
************* 

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ 
ЗА КОЛЕДА 

Иванка Бонева, 
Красимир Златков 

 
************* 
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РУБРИКА „КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ” 

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 

„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“ 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз  

 

СТАРТИРА ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ  ПРАКТИКИ” в ПРОФЕСИОНАЛНАТА 
ГИМНАЗИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

Във връзка със стартирането на проекта , участници  в СИП „Журналистика” 
разговаряха с инж. Цветковска – директор на Професионалната гимназия. 
 

 

Г-жо Цветковска, какво представлява 
проектът „Ученически практики”? 

 
Схемата „Ученически  практики” стартира на 18 

януари 2012 г. Тя е финансирана по оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 
.Професионалните гимназии  и работодателите са 
изградили през годините успешни партньорства и 
реализирали добри практики, които са включени при 
уточняването на правилата за реализиране на 
практическото обучение на учениците ..  Проектът има 
за цел да привлече активното участие на бизнеса още в 
процеса на планиране и анализ на нуждите от 
практическо обучение на бъдещите кадри, както и при 
обявяването на работни позиции и приемането на 
ученици.Проектът се изпълнява  от Министерството на 
образованието, младежта и науката до 31.10.2014 г.. 

Проект „Ученически практики” обхваща всички 
училища от системата на професионалното образование 
и обучение. Практическо обучение трябва да 
преминат  43 500 ученици. За успешно завършено ще се 
счита практическото обучение, проведено в реална 
работна среда в рамките на не повече и не по-малко 
от 240 часа. След приключването и отчитането на 
практиката на ученика се изплаща стипендия в размер 
от 300 лв. Всеки ученик има право да се включи само 
веднъж в рамките на своето обучение в предвиденото 
практическо обучение в реална работна среда. В 
бюджета на проекта са заложени и средства за 
възнаграждение на наставници в училищата и от страна 
на работодателя. Бюджетът на проект “Ученически 
практики” е 28 000 000 лева. 

 

Кои имат право да кандидатстват? 
Да кандидатстват имат право всички ученици от 

училищата в системата на професионалното 
образование и обучение в Република България. 

 

Как се осъществява кандидатстването? 
За максимално улеснение на участниците в 

проекта кандидатстването  се осъществява изцяло по 
електронен път чрез уеб-базираната система. Тя беше 
поетапно активирана. През месец юни бе активен 
модулът за регистрация на фирмите, след края на 
учебната година  за училищата,..За да намерят ученици , 
които да обучат в реална работна среда в своите 
фирми/и организации, работодателите са публикували 
обявите си в системата. На етап кандидатстване 
училищата създават свой профил, в който  могат да 

представят накратко себе си. . Училищата посочват 
професиите, по които техните ученици могат да 
провеждат ученически практики. 

 

Кои работодатели имат право да участват? 
Като работодатели по проекта имат право да 

кандидатстват всички стопански и нестопански 
дружества, държавна и общинска администрация, 
организации и други юридически лица. Достъпът и 
регистрацията на работодателите е напълно свободен, 
чрез уеб-системата на проекта. Отвореността на процеса 
по набиране на работодатели предпоставя и известна 
конкуренция между тях чрез възможността да 
представят себе си по подходящ начин, за да привлекат 
най-добрите ученици . 

 

Как се осъществява наставничеството? 
Наставници на учениците са работници и 

служители от предприятията, предоставили места за 
провеждането на практиката на учениците.  В 
реализирането на ученическите практики ще се включат 
до 5000 наставници, всеки от които ще ръководи група 
от 1 до 20 ученици. 

 

Какви са целите на проекта? 
Целите на проекта се изразяват в това ,да подпомогнем 
подобряването на качеството на образование чрез 
предоставяне на възможности за придобиване на 
практически опит и усъвършенстване на практическите 
умения на учениците от професионалните гимназии в 
съответствие с потребностите на пазара на труда; , да 
улесним прехода от образователните институции към 
работното място и повишим успешната реализация на 
младите хора на трудовия пазар;, да подпомогнем и 
насърчим изграждането на стабилни партньорства 
между образователните институции и бизнеса;,  да 
увеличим стимулите на учениците  за  участие в 
допълнително практическо обучение в реална работна 
среда;, да стимулираме нарастването на броя на 
учениците , които си намират работа непосредствено 
след дипломирането; 
В следващия брой ще Ви запознаем с първите отзиви на 
наши ученици, които работят по проекта, мнението на 
техните наставници и начина, по който се справят 
учениците със задачите си. 
 

Интервюто подготвиха: 
Красимир Златков, Камелия Лавчева 
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Ето какво каза  за нашия вестник г-жа Евгения 

Попова, непосредствено след събеседването. 
 
1. Г-жо Попова, какво е мнението Ви за 

проекта „ Ученически практики” 
Мнението на Ей И Ес Гълъбово е, че това е 

един много удачен проект,чрез който ще се даде 
реален шанс на учениците от професионалните 
гимназии да се потопят в реалността и истинската 
същност на професиите, в които се обучават. 
Посредством програмата, те ще имат възможността да 
направят паралел между чисто научното познаване на 
учебния материал и ежедневното практикуване на 
професията.  Проектът „Ученически практики“ е онова 
важно звено, което свързва училището с бизнеса. 
Разчитаме, че така ще се отвори диалога между 
образователната система и работодателите за 
поетапно обновяване на учебните планове и 
привеждането им в унисон с модерните работни 
практики, с цел професионалните училища да 
генерират поток от млади, можещи и адекватни на 
новите технологии професионалисти.  

 
2. Какви специалности имат приоритет във 

Вашата централа? 
Естествено „Топлоенергетика“ и 

„Електрообзавеждане на производството“  
 
3. Какво трябва да има предвид младият 

човек, когато определя избора си ? 

Тук споделям своето лично мнение. Мисля, че 
водещо трябва да е желанието за тясна 
специализация. Тенденция е в България твърде много 
хора да разбират от твърде много неща 
едновременно, да не кажа от всичко. Един 
висококвалифициран, тесен специалист винаги е по-
ценен от онзи, който трудно дефинира естеството на 
професията си.  

Мисля, че страната ни има нужда от повече 
млади инженери, които да са гръбнакът на 
индустрията. И не на последно място, каквато и 
професия да изберат за своето бъдеще, да не 
забравят, че чуждите езици са вратата към света и в 
наши дни свободното ползване на английски, немски, 
испански, френски е  ключът към всяка успешна 
кариера. 

  
4. Какво бихте казали на младите хора, ако 

трябва да им дадете съвет? 
Заредете се с търпение и вяра, най-вече в 

собствените си качества и умения. Работете постоянно 
в посока самоусъвършенстване и трупане на нови 
познания и помнете, че всяка една трудност и 
препятствие в житейския Ви път са просто поредната 
възможност да докажете на себе си колко сте добри в 
преодоляването им и в това, което правите. 

  
Евгения Попова 

  
 
 

 
 
 

По време на събеседването 

Участниците в събеседването 
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В съвременния свят човекът търси разнообразни възможности да 
улесни живота си, като използва природните дадености, и то 
рационално. Днес все по-актуален става въпросът за използване на 
електрическата енергия, добивана от възобновяеми енергийни 
източници, както в национален, така и в световен мащаб. По 
инициатива на СИП „Журналистика” екип на вестник „Високо 
напрежение” разговаря с инж. Наташа Циброва, преподавател по 
топлоенергетика в Професионалната гимназия. 

Инж. Циброва е завършила специалността „Топло- и ядрена 
енергетика” в Техническия университет. В Професионалната 
гимназия работи от три години. 

 
- Г-жо Циброва, едно от най-големите 

завоевания на хората е използването на различни 
видове енергия. Разкажете накратко пътя на 
човечеството в тази насока. 

 
Първият източник на енергия, който е 

използван, е топлинната енергия, която се получава 
при изгарянето на дървен материал. Още в каменната 

епоха огънят се е използвал като източник на топлина 
и светлина. По-късно, през Средновековието, започва 
да се използва енергията на вятъра и енергията на 
водата. През 18 век откриват парната машина. С нейна 
помощ се произвежда механична енергия от 
топлината, която се получава при изгарянето на 
гориво. Първоначално тези горива са били твърди - 
дърва и въглища, а в края на 19 век започва 
използването на течни горива, мазут. 

Най-важното в електрическата енергия е, че тя 
може да се пренася мигновено на големи разстояния 

и да се разпределя между голям брой консуматори 
при малки загуби. Към края на 19 век електрическата 
енергия започва да се използва за осветление и за 
получаване на механична енергия чрез 
електродвигатели. 

В края на 19 век откриват двигателя с вътрешно 
горене, който дава възможност за преобразуване на 
топлинната енергия, получена при изгарянето на 
течни и газообразни горива, в механична. От средата 
на 20 век откриват ядренатa енергия и започва 
нейното използване. При нея се използва топлината, 
която се отделя при деленето на ядрата на уран. 
Малко по- късно се разбира, че при такова темпо на 
използване на енергийните ресурси на Земята, те 
бързо ще бъдат изчерпани и затова се налага да се 
вземат мерки за ефективно използване на енергията и 
да се търсят други алтернативни  източници на 
енергия. 

 
- Чували сме за възобновяеми и 

невъзобновяеми енергийни източници. Какво е 
бъдещето на едните и другите? 

 
Възобновяемите източници са свързани със 

слънчевото излъчване. Основните възобновяеми 
енергийни източници са: слънчевата радиация, 
кинетичната енергия на вятъра, енергията на водата в 
реките, приливите в океаните, морските вълни. 
Невъзобновяемите източници са се натрупали в 
земната кора за милиарди години от биологични 
материали и се използват безвъзвратно. Такива са 
въглища, нефт, природен газ, уран и др. Въглищата, 
нефтът и природният газ имат равностойно участие и 
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задоволяват близо по 30% от общите енергийни 
нужди на планетата. Използват се невъзобновяеми 
енергийни източници главно по икономически и 
технически причини. В световен мащаб, евтините 
находища на въглища, нефт и газ се изчерпват. 
Остават тези, които са по-надалеч, по-надълбоко, по-
некачествени и затова енергията, получена от тях, се 
оскъпява. Въглищата са невъзобновяем енергиен 
източник; Основният проблем е, че те замърсяват 
околната среда. 

Нефтът се използва се като суровина за 

производство на голям брой продукти. Масово нефтът 
започва да се използва към средата на 20 век и става 
основно гориво след 1950 год. Сега той заема близо 
1/3 от общия топливо-енергиен баланс на планетата. 
Пропан-бутанът се пренася в бутилки под налягане. 

Той се използва като гориво за транспортни средства и 
в бита. Пропан-бутанът се различава от природния газ, 
който се пренася по тръбопроводи.. Основните 
предимства на природния газ са ниската му 
себестойност, лесното му транспортиране на големи 
разстояния по сушата - чрез тръбопроводи, и е 
екологично чист продукт. Недостатъците му се 
изразяват в токсичност, задушливост, пожаро и 
взривоопасност. Последствията от изтичането на газ 
не могат да се прекратят мигновено". 

Възобновяема енергия е енергията, получена 
от източници, които се приемат за естествено 
възстановяващи се или за практически неизтощими – 
слънчевата енергия, енергията на вятъра, енергията 

на водата в реките, енергия на морските вълни, на 
приливите и отливите и на океанските течени. 

Бъдещето на енергетиката зависи от 
използването на възобновяемите енергийни 
източници. В по-развитите страни се стимулира 
използването им за екологичното производство на 
електрическа енергия. Не е добре регламентиран 
режимът на използване на възобновяемите източници 
и на централите с комбинирано производство. 

Бъдещето на цялата ни планета зависи от 
използването на възобновяеми енергийни 
източници; 

Енергията на вятъра се получава от 
циркулацията на въздушните маси в атмосферата, 
вследствие на неравномерното им затопляне от 
Слънцето. .Недостатъкът на този вид енергиен 
източник е непостоянството на вятъра по големина и 
посока.Внедряването на вятърни електроцентрали в 
последните години започна да се развива с бързи 
темпове и в момента в тази област има много нови 
технологични решения и конструкции. Енергията на 
водата (под формата на кинетична енергия, 
температурни разлики или осмотична енергия) също 
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може да бъде използвана. Понеже водата има към 
800 пъти по-голяма плътност от въздуха, дори малък 
поток от вода може да породи значителни количества 
енергия. Потенциалната енергия на водата в реките се 
възобновява вследствие на изпарението на водата от 
слънчевата енергия. Това е единственият усвоен в 
голяма степен възобновяем източник на енергия. 
Кинетичната енергия на водата в реките се 
преобразува в електрическа енергия чрез 
водноелектрически централи. Водноелектрическите 
централи използват енергията на водна маса за 
произвеждане на електричество.Обикновено се 
използва вода от язовир, за да завърти водна турбина 
от свързан към нея електрически генератор, който се 
задвижва от падаща вода. 

 
-А каква е ситуацията унас? 
Нашата страна е бедна на водни ресурси. 

Подходящи реки има само в Рила и Родопите, и то с 
доста малък дебит и неравномерен отток. Затова са 
изградени водноелектрически каскади, водата, за 

които се събира в язовири. Необходимо е да се 
съгласува използването на водата за производство на 
електрическа енергия и за нуждите на 
водоснабдяването и напояването. Приливите и 
отливите се пораждат от привличането на Луната и 
Слънцето и се редуват на всеки 6 часа. Недостатък е 
неравномерната мощност. Приливите и отливите в 

Черно море са незначителни и тяхната енергия е 
неизползваема за България. 

 
-Какви други възобновяеми енергийни 

източници могат да се използват? 
Геотермалната енергия е енергия, 

получавана от земната топлина. Топлината се 
прихваща на няколко метра дълбочина в земната кора 
чрез геотермална топлинна помпа, а в някои райони 
на Земята може да бъде прихващана и на дълбочина 
няколко километра. Строежът на геотермална 
електроцентрала е скъп, но разходите по нейната 
експлоатацията са ниски, което води до ниска цена на 

електроенергията. 
Енергийните ресурси на планетата, като 

природни горива, енергия на вятъра, на водата и др. 
представляват преобразувана енергия, получена от 
слънчевото излъчване. Под слънчева енергия се 
разбира само директното използване на слънчевото 
излъчване. Слънчевата енергия е лъчиста енергия, 

произведена в Слънцето като резултат от ядрени 
реакции. Слънчевата енергия може да се използва по 
много начини, като най-важните са:- генериране на 
електрически ток с фотоволтаични слънчеви панели, 
генериране на електрически ток, използвайки 
концентрирана слънчева енергия, генериране на 
електрически ток чрез затопляне на затворен въздух, 
който завърта турбини в слънчеви кули,генериране на 
водород, използвайки фото-електрохимични 
клетки,затопляне на сгради директно, използвайки 
пасивни соларни конструкции, затопляне на храна, 
използвайки слънчеви фурни 

Възможностите на човешкия гений са 
неограничени и затова вярвам, че човечеството ще 
намери най-удачния начин да се справи с 
проблемите. 
 
 

Разговорът водиха:  
Иванка Бонева и Янислав Иванов
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Коледните и новогодишните празници 

отминаха, а заедно с тях свърши и зимната ваканция. 
Отново сме на училище, отпочинали и заредени с 
енергия. 

В навечерието на новата година учениците от 
Професионалната гимназия по енергетика и 
електротехника станаха участнички в инициативата на 
две дванадесетокласнички – Пламена и Мария –да 
помогнем на децата от Дом „Българка” в Стара 
Загора. Призивът бе подкрепен и от целия колектив 
на училището в лицето на учителите и обслужващия 
персонал. За съвсем кратко време – около една 
седмица – много ученици откликнаха. Бяха събрани 

дрехи, обувки, учебни помагала, играчки, всичко от 
което децата имат нужда. Учителите, освен с 
материална, участваха и с парична помощ. Със 
събраните около 200 лева бяха закупени различни 
лакомства, които да зарадват децата. По решение на 
учителския колектив помощите бяха предадени от 
инж. Циброва, инж.Димитрова и Марин Донев. Тъй 
като подаръците се оказаха в по-голямо количество, 
със съдействието на инж. Цветковска бе издействан 
превоз от AES, за което им изказваме своята 
благодарност. Дарението бе връчено на 21.12. 2012 
година. 

Ето какво разказват инж.Циброва и 
инж.Димитрова: 

В Дома живеят деца между шест и 
осемнадесетгодишна възраст. За по-голяма част от 
тях това е постоянно място за живеене. 
Родителите им нямат възможност да се грижат за 
тях и Домът се оказва подходящ за ситуацията. 
Ръководството е положило много усилия , за да 
създаде нормални условия за живот. Стаите са 
аранжирани подходящо, така че да разнообразяват 
ежедневието на децата. В Дома има няколко 
осиновявания, някои от които в Италия. Децата 
поддържат постоянна връзка със своите осиновени 

другарчета. Едно от осиновените в Италия деца 
участва в школа  за танци и често изпраща снимки 
на постиженията си. Децата посещават 
училищата в града, а след това, с помощта на 
преподавателите, подготвят уроците си. Това 
обяснява защо когато пристигнахме в Дома, по-
голяма част от децата отсъстваха. 

Ръководството на Дома, в лицето на 
директорката, и присъстващите деца ни 
посрещнаха с внимание.Бяха описани всички вещи, 

след което получихме Протокол за дарение и най-
вече благодарност за проявената инициатива.  

Няма обаче по-голяма благодарност от тази, 
която прочетохме в детските очи. Нека по-често се 
сещаме за децата в неравностойно положение – 
завършват разказа си двете учителки. 

Ние също се присъединяваме към тяхното 
пожелание и се надяваме, че такива прояви няма да 
имат единичен характер. 

 
Иванка Бонева, Красимир Златков 

 
Над вестника работиха : 
Василиса Димитрова, Таня Славчева, Елица Наскова, Виктория Димова, Красимир Златков, Росен Митков, Росен Костов, 
Янислав Иванов, Радослав Здравков, Живомир Генчев, Неделин Кънчев, Александър Жеков, Лора Златкова.  
Дизайн: Билян Жеков, Кристиян Митков, Янислав Иванов 


