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Здравейте отново!Здравейте отново!Здравейте отново!Здравейте отново!
Въоръжени с нови емоции и 

истории за разказване, се завръщаме 
след малка творческа пауза. Но сега сме 
още по-вдъхновени, с някои нови 
попълнения и с една идея по-свежи 
новини! Все пак – есен е! И още повече – 
началото на новата учебна година! 

Както и миналата година, с 
всяко издание на нашия вестник се 
стремим да подчертаем успехите на 
нашите съученици, да споделим 
техните таланти и да Ви 
информираме за различните дейности в 
училище! Някои за първа година се 
„сблъскаха” с ежедневието в нашето 
училище, други  на финалната права. 
Нашата задача е да отбележим както 

трудолюбието ни, така и „мързеливите” 
месеци от учебната 2012/2013 година. 

И този път не нарушаваме нито 

една традиция, не сме променили  както 
заглавието, така и дизайна на целия 
вестник!

  
 

Учениците от СИП „Журналистика” 
с ръководител г-жа Ж.Кефирска  
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На 27 юни 2012 година тържествено бяха 
отбелязани 50 години от създаването на  
Професионална  гимназия по енергетика и 
електротехника. С много усмивки бяха 

посрещнати бивши директори и учители, успели 

ученици и всички ,които с  ентусиазъм откликнаха 
на поканата. В своето слово директорът на 

училището инж.П. Цветковска, изказа огромна 
благодарност към всички, които са свързали с 

определен етап живота си с гимназията, и увери, 
че и занапред учителският колектив ще работи за 
доброто й име. 

В изложбата , организирана във фоайето на 
културния дом, бяха включени снимки из живота 

на училището и макети , изготвени от учениците. 
На тържествения концерт бяха връчени дипломите 

на випуск 2012 година и кратка концертна 
програма. В своя половинвековен живот 
гимназията е обучила над 6000 специалисти, 

които успешно се реализират в различни области 
на комплекса „ Марица-изток”.Юбилеят потвърди 
впечатлението , че и в бъдеше 
Професионалната гимназия по енергетика и 
електротехника запазва правото да бъде 
водещо учебно заведение в общината. 

Иванка Бонева, Росен Русев 
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    И тази година дойде есента. С нея - и 

септември. Той пък доведе училището със себе си. 

Тъй като миналата пролет най- големите птички 

излетяха от нашето училищно гнездо, есента ни 

доведе нови, по- малки, чието порастване тъкмо 

започва. Ние, от СИП „ Журналистика”, решихме 

да им обърнем специално внимание, за да 

разберат, че за всички нас те имат значение.  

   Когато разбраха за нашето посещение в един от 

редовните си часове, повечето от 

деветокласниците останаха приятно изненадани. 

Разговорът, който проведохме с тях, мина много 

интересно. Попитахме ги как са решили да 

продължат образованието си точно в нашето 

училище, а те казаха, че изборът не е бил труден, 

тъй като са чували много добри отзиви за 

гимназията от предишни нейни възпитаници. Те 

харесват специалността, която изучават, и 

очакват да имат добра реализация. Отговаряха на 

всички наши въпроси, без притеснения и наистина 

се забавляваха. Впечатление им е направило 

доброто отношение на учителите и  увлекателния 

начин, по който ги въвеждат в новата за тях 

материя. Освен нови знания, деветокласниците в 

Професионалната гимназия откриват и нови 

приятелства.  Споделят, че бързо свикват един с 

друг, и намират много общи интереси. Оказа се, 

че те дори имат идеи за подобрение на 

училището, като например да се направи 

площадка за стрийт фитнес. Повечето от тях са 

заинтересовани от извънкласните дейности и вече 

са избрали в кои от тях да се включат. Разговорът 

премина интересно и увлекателно. 

    Надяваме се добрите взаимоотношения да 

продължат, а положителните емоции да се 

умножават. 

Виктория Атанасова, Таня Славчева, Радослав 

Личев 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТВАМ И ПРОМЕНЯМ 

За втора учебна година в Професионалната гимназия по енергетика и електротехника продължава 
работата по Националната кампания „Участвам и променям”, която е подкрепена от Омбудсмана  на 
Република България. В разработения план е отчетена спецификата на обучението – възрастта и 
професиите, по които се обучават учениците, опита и традициите на гимназията, потребностите и 
интересите на учениците. 

Програмата има за цел да разшири формите на обучение в дух на демократично гражданство и 
патриотизъм, да акцентува върху здравословния начин на живот и конструктивно поведение на учениците. 
Необходимост е разширяване на сътрудничеството с родителите и институциите в съвместна грижа за 
подрастващите. Темите, чрез които ще се реализират целите се отнасят до физическото и психично здраве 
на учениците и тяхното социално благополучие. Кампанията ще се осъществява чрез различни форми:  час 
на класа, спортни мероприятия, училищни празници, срещи и дискусии. Популяризирането й ще се 
осъществи на сайта на училището, училищния вестник, чрез изготвяне на табла. 

 
Камелия Лавчева, Росен Костов 

 



 

4 

 

 
През учебната 2012/2013 г., за пета 

поредна година, по инициатива на 
Министерството на здравеопазването, в 

партньорство с Министерството на 

образованието, младежта и науката, 
Министерството на физическото възпитание и 

спорта, Министерството на културата, 
евродепутат г-жа Илиана Иванова и депутатът 

от 44-ото Народно събрание г-жа Моника 
Панайотова българските ученици и учители 

могат да участват в Националния ученически 

конкурс „Проектът на нашия клас – за живот 

без тютюн 5”. До юбилейната си година 

конкурсът достигна с участвали в него над 13 
200 ученици и над 400 техни учители, които 

подкрепиха здравословния начин на живот без 
зависимост от тютюневите изделия. 

Основната идея е да бъдат мотивирани 
учениците да осъзнаят ползите от среда, 

свободна от тютюнев дим, както и да бъдат 
подтикнати околните към отхвърляне или 

ограничаване на тютюнопушенето. Конкурсът 
дава възможност за насърчаване на младите 

хора, притежаващи творчески потенциал и 

проявяващи интерес към проблемите, свързани 

с тютюневия дим, да развият и осъществят 
идеите си в тази посока.  

Участниците са разделени в три 

възрастови категории – 1 - 4 клас, 5 - 8 клас и 
9 - 12 клас. Конкурсът ще протече в две фази. 

През Първата фаза /15 септември – 31 
октомври 2012 г./ участниците трябва да 

изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в 

следните области - превенция на 

тютюнопушене, отказване от тютюнопушене, 
превенция на пасивно тютюнопушене. През 

Втората фаза на конкурса /10 ноември 
2012 – 14 април 2013 г./ ще стартира 
реализацията на проектите и тяхното отчитане. 

Всеки кандидат задължително трябва да 

участва и в двете фази на конкурса.  

Експертна комисия с участието на 
представители на МЗ и всички партньори ще 

извърши класирането на участниците до 25 
май 2013 г., след което резултатите ще бъдат 

публикувани на сайта www.aznepusha.bg. 
Официалното награждаване на победителите 

ще се проведе на 31 май 2013 г. – Световния 
ден без тютюн. Предвидени са общо 9 

предметни награди, по три във всяка 
възрастова категория, както и поощрителни 

награди. 
Юбилейното 5-то издание на конкурса 

ще бъде отбелязано и с една специална 
награда, предоставена от евродепутата г-жа 
Илиана Иванова и депутата от 44-ото Народно 

събрание г-жа Моника Панайотова. Един 
ученик-наставник и трима ученици, отказали 

се от употреба на тютюн и тютюневи изделия, 
ще получат възможност да посетят 

Европейския парламент  в гр. Брюксел. 
Изследванията показват, че в детска 

възраст уврежданията от тютюнопушенето са 

многократно по-големи в сравнение с по-късна 
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възраст. Все още тютюнопушенето сред 
учениците е на тревожно високо равнище. 

Проучване по поръчка на Европейската 

комисия „Евробарометър” отчете намаляване 

на пушачите в България с 3 % (от 39 % през 
2010 г. на 36 % през 2011 г.). Все още обаче 

равнището на употреба на цигари сред 
българските ученици е тревожно високо. 

Европейският проект за изследване на 
училището за алкохол и наркотици през 2011 г. 

(ESPAD) показа обезпокоителни резултати сред 
16-годишните български ученици: 66,4% са 

пушили поне една цигара през живота си, а 
38,9% - поне една цигара през последните 30 

дни. 

Тревожно е, че момичетата пушат 
повече от момчетата: докато през последните 

30 дни са пушили 32,7% момчета, то 
момичетата-пушачки, които са бъдещи майки и 

възпитатели, са значително повече – над 45 %. 
Българските юноши на 15-16 г. са на четвърто 

място по тютюнопушене сред 36 европейски 

страни, като българските момичета са на второ 
място сред връстничките си в Европа. 

Учениците от паралелки и класове у нас 
ще имат възможността да приключат учебната 

си година 100% свободни от тютюнев дим и да 
се преборят да бъдат наградени за усилията си 

за по-здравословен и независим живот. 
Юбилейното издание на конкурса 
предлага нова форма за участие в 
конкурса с нов тип награда за него! 

Условията за участие в конкурса и 

формуляр са предоставени на интернет 
страниците на Министерството на 

здравеопазването, Министерството на 

образованието, младежта и науката, 

Министерството на културата и Министерството 
на физическото възпитание и спорта.  

Учители и ученици ще получат 
подкрепа и съдействие от Регионална здравна 

инспекция – Стара Загора. 
Учители и ученици ще получат 

подкрепа и съдействие от Регионална здравна 

инспекция – Стара Загора. 

За контакти: тел: 042/602-674 
e-mail: director_pbpz@rzistz.org 

Дирекция „Профилактика на болестите и 
промоция на здравето” 

 

Екип на „Високо напрежение”
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Едно събитие разбуни духовете 
сред учениците от 11б клас в началото 
на учебната година. Коцето е избран за 
модел на МОЛ Галерия в Стара Загора 
Новината бързо се разнесе и сред 
останалите ученици. Срещнахме се с 
най-добре представилия се младеж сред 
победителите. Той ни запозна с 
условията за провеждане на конкурса. 
Основно изискване е кандидатите да са 
на възраст от 8 до 19 години. 
Необходимо е да са закупили стока от 
МОЛ-а на определена стойност, след 
което да минат по процедурата: да се 
снимат на определеното място в 

магазина, да поканят приятели, които да 
гласуват за тях. За финала се класират 
тези, които имат над 20 точки.  

В проведената надпревара Коцето 
е сред 20 – те финалисти от общо 150 
участници. Финалистите минават през 

стриктно жури, което определя 
интелектуалното ниво и интересите на 
претендентите. За огромна радост 
Коцето е първи сред младежите от 
шестимата финалисти:  три момичета и 
три момчета. 

Победителите в конкурса се 
снимаха в специална фотосесия есен-
зима, заедно с победителката в конкурса 
Мис – Стара Загора. 

Да пожелаем успех в бъдещите 
изяви на Костадин Янев не само като 
футболист , но и като Тийн модел на 
Galleria.  

Елица Маджарова

 

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 


