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ВИСОКО   НАПРЕЖЕНИЕВИСОКО   НАПРЕЖЕНИЕ  

ПРОЕКТ “ТВОЯТ ЧАС”  
финансиран от Европейския съюз, Наука и образование за интелигентен 

растеж 2014-2020г., Министерство на образованието и науката 

 
Издава се от учениците от Клуб “ЖУРНАЛИСТИКА” със съдействието на учениците  
от Клуб “Дигитални компетентности” по проект “Твоят час” при ПГЕЕ, гр.Гълъбово. 

Уважаеми абитуриенти, 
 колеги и  ученици  

на Професионалната гимназия 
по енергетика и електротехника 

          
Началото на месец май всяка година е 
гранично време и за учители, и за уче-
ници. Едните, защото изпращат випус-
ка, на който са посветили усилия и 
време; другите, защото са изправени 
пред важен избор.  Успехите са нужни 

за всеки не само защото градят самочувствие. Те дават увере-
ност във възможностите, уравновесеност в преценките, баланс 
в поведението и удовлетворение. Именно тези качества прев-
ръщат индивида в градивна, съзидателна личност. Затова, ува-
жаеми зрелостници, нека успехът да ви съпътства във всички-
те ви начинания! Дори пред лицето на най-сериозните предиз-
викателства съхранете вяра в себе си и носете достойно  духа 
и силата на нашата гимназия! 

инж. Петронка Цветковска 
Директор на ПГЕЕ, гр.Гълъбово 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаеми преподаватели, скъпи 
съученици, 

 
            Изнизват се последните дни на на-
шия ученически живот, време е за равнос-
метка на изминатия път. Днес  ние осъзна-
ваме, че учителите и училището, за които 
сме мислели с досада, всъщност дълбоко 
обичаме.Обич, която носи болка и тъга по 
отминалото.Бихме казали, че е глупаво да 
тъжим за нещо, което рано или късно има 
край.Времето през тия четири години е ка-

то кутията с бонбони – докато я отвориш и тях вече ги няма. 
Така отмина и тази последна година и застанали на финала, 
осъзнаваме, че сме на един старт, който ще ни пусне в състеза-
нието на живота, където никак не е лесно.Розовите очила тряб-
ва да ги оставим тук и да се изправим пред обществото като 
хора, готови да се борят за своето място в този свят и с дос-
тойнство да посрещат загубите. 
             Професионалната гимназия по енергетика и електро-
техника ни е научила на всичко това и затова нашите препода-
ватели заслужават дълбок поклон и „Благодаря”, защото на тях 
дължим това, което сме.  Днес  затваряме една страница, но 
отваряме нова книга, наречена „Живот”. Ние  трябва да оправ-
даем очакванията на хората, помогнали ни да сме такива – от-
говорни и достойни. В края на нашия дванадесетгодишен път 
в училище, ние усвояваме последния си урок -  не е важно кол-
ко пъти падаме, а колко се изправяме след това, защото трябва 
да можеш да приемаш загубата с достойнство и с високо вдиг-
ната глава да се изправяш, защото в живота има не само възхо-
ди, но и падения. Важно е как приемаш и двете. 
            От мое име и от името на всички абитуриенти Ви бла-
годарим учители за знанията, които ни дадохте, за търпението, 
което проявявахте, за миговете, когато сме имали нужда от по-
мощ и Вие сте били до нас.Надяваме се да ни запомните с доб-
ро, да се усмихвате, когато се сещате за нас. 
             Благодарим Ви  и на добър час! 

От абитуриентите 
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Професионална гимназия по енергетика и електротех-
ника, гр.Гълъбово участва на Панорамата  

на професионалното образование в Стара Загора 

          

На 26.04.2017г, сряда, се  проведе Петата областна па-
норама на професионалното образование  в спортна 
зала „Иван Вазов“, гр. Стара Загора, с девиз „Изборът 
на професия днес, успешна реализация в бъдеще!“ Ор-
ганизатори на Панорамата на професионалното обра-

зование са Община Стара Загора и Регионално управ-
ление на образованието, в партньорство с Търговско-
промишлената палата и Клуба на работодателя – Стара 
Загора. На елегантни и атрактивни щандове 18 профе-
сионални гимназии от област Стара Загора, сред които 
беше и  ПГЕЕ гр. Гълъбово, представиха на учениците 
от 7 и 8 клас и техните родители  възможностите за ин-
формиран избор за обучението в гимназиална образо-
вателна степен.  „Целта на тази панорама е всеки от 
вас, драги ученици, в рамките на един ден да се запоз-
нае с възможностите за обучение в различните учили-
ща и най-вече този избор какви възможности дава за 
бъдещата ви реализация в зряла възраст“, каза г-жа 
Сотирова, зам. кмет на гр. Стара Загора.  
          Официалната част започна в 9:30ч., като своите 
благодарности за присъствието и речи представиха 
Иванка Сотирова – зам.-кмет на Община Стара Загора, 
Татяна Димитрова – началник на РУ, Олег Стоилов – 
председател на Търговско – промишлената палата, Пе-

тя Евтимова и останалите организатори на панорамата.  
           Заедно с инж. Борисова, инж. Марков, инж. 
Мирчева и инж. Георгиева, беше и представител на 
АЕS гр. Гълъбово и председател на Обществения съ-
вет на ПГЕЕ, инж. Банкова. Ученическият състав бе 
представен от единадесет ученици от двете специал-
ности, които  бяха облечени с работни облекла, пре-
доставени им от новата централа.  Нашата гимназия се 
представи с най-доброто от последните години в об-

ластта на 
обучение-
то.   Воде-
щата на 
панорама-
та прояви 
интерес  
към връз-
ката меж-
ду АЕС гр. 
Гълъбово 
и ПГЕЕ гр. 
Гълъбово, 

както и за практиките, които  осигурява централата.  
Предостави възможност на учениците сами да рекла-
мират училището си. „ПГЕЕ гр. Гълъбово осигурява 
едно наистина добро обучение и предлага професии с 
бъдеще. Без значение дали ще изберете ел. обзавежда-
не на производството или топлоенергетика, ще остане-
те удовлетворени от високото ниво на образование. Аз 
избрах тази 
гимназия, защо-
то винаги съм 
се възхищавала 
на уменията и 
знанията, които 
брат ми е при-
добил, изуча-
вайки своята 
специалност 
тук. Реших, че 
искам да про-
дължа започна-
тото от него.“ – 
отговори Сти-
лияна-Михаела 
Христова.  
          След края 
на официалната 
част  ученици 
от седми и осми клас на старозагорските училища раз-
гледаха изложението. 
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Изпращането на випуск 2017 
  В типично духовития за празника тон, завършващите направиха самооценка за класовете си, номинираха сво-
ите съученици. От името на Общинското ръководство поздравления поднесе и г-жа Светла Боянчева. Прощава-
не със знамето, последни снимки, пожелания и обещания за нови срещи..  
  А ето и какво споделиха абитуриентите и техните класни ръководители: 

Приказката , наречена училище 
      Най-прекрасните 
години от живота на 
тийнейджърите са 
ученическите, затова 
несъмнено в съзнани-
ето на човек най-ярко 
се запечатват както 
първият, така и пос-
ледният учебен ден.А 
наред с всички воли и 
неволи, четирите гим-
назиални години се 
изплъзват с невижда-
на скорост, остават 
единствено безброй-
ните хубави миго-
ве ,преживявания и 
приятелите за цял жи-
вот. Прощаването за 

мнозина е вълнуващо, но и изключително тъж-
но.Оставяйки по-малките ни съученици да вървят по 
нашите стъпки, ние поемаме по нов,  дълъг път, стъп-
ваме в един непознат свят.А миговете на изпращането 

са най-мили за всички. Във всяко училище този ден е 
съпроводен от многобройни емоции.Освен последния 
училищен звънец, последното сбогуване с учители, 
последната обиколка из сградата, ние преосмисляме 
всички недоразумения – това е денят, в който всички 
сме приятели, всички се обичаме и милеем един за 
друг. Изключително е да видиш как вчерашни врагове, 
хора, които цяла година не са си разменили и едно из-
речение, сега се прегръщат и плачат един за друг и 
всичко това е толкова искрено! Нужен е само един та-
къв момент, за да се забравят всички обиди, да се прос-
ти всичко сторено или сбъркано. 
         Пораснали сме, дано да сме помъдрели , но все 
още в очите ни се вижда онази плахост, с която прекра-
чихме училищния праг за пръв път. Оттук нататък ни-
кой не знае какво го очаква, какви изпитания ще му 
поднесе животът, ще се съберем ли отново всички за-
едно, както днес - стоим за последен път в класната 
стая... Хиляди въпроси без отговори... Тъгата се чете 
по лицето на всеки от нас. На раздяла винаги е тъжно... 
Ето , че последният звънец и за нас удари.Всеки поема 
по своя път и така приключва приказката, наречена 
Училище. 

Глория Костова  12 б клас 

 Скъпи ученици от 12 б клас! 
 

     
 
  Сега, когато нашата съвмес-
тна работа логично прибли-
жава своя финал, обобщения-
та нахлуват в съзнанието ми.  
Първите ми впечатления бяха, 
че вие сте палитра от индиви-
дуалности, чужди на вътреш-
ни безпокойства и стремглави 
амбиции, с характерни за вре-
мето и поколението си черти. 
Неизбежни бяха трудностите 
и препятствията при създава-
не на ритъм на работа. В мно-

го лабиринти търсихме изход. Нерядко сме имали про-
тиворечия. Но волята за преодоляването на трудности-
те беше взаимна, а това неминуемо превърна класа в 
колектив. И днес съм убеден , че моите ученици могат 
да успяват в областите, които ги вълнуват, и успешно 
да вървят по пътя, който им е предначертан. Нека бъ-
дат справедливи и толерантни, да не се уморяват да се 
трудят, а вярата в доброто да им помага да правят пра-
вилните избори! 
       За мен тези четири години бяха едно невероятно 
предизвикателство. Онова, което искам основно да ви  
кажа, е да опознаете  себе си, да знаете, че най-трудно 

е да разбереш кой си и какви творчески сили, умения и 
таланти криеш в себе си! Всеки от Вас е една вселена 
и дано сте разбрали богатството, което носите в сърца-
та си! 
  
УСПЕХ! 
 

Марко Марков 
 класен ръководител на 12 б клас 
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         Скъпи ученици от 12 а клас! 
     След 
броени ча-
сове ще чу-
ете послед-
ния за вас 
училищен 
звънец ,ще 
излетите ка-
то волни 
птички, все-
ки гонейки 
своето щас-

тие! Но аз съм сигурна, че с много обич ще помните 
дните,  когато сте били ученици в нашата гимназия, и с 
умиление ще си спомняте дори   и часовете,  натоваре-
ни с много задължения и изпитвания по любими и не 
толкова любими предмети! Не се съмнявам в успеха 
ви. Запазете  най-ценните си качества: искреност и 
добросърдечност, любознателност и весел нрав. Раз-
вийте  нови – трудолюбие и критичност, взискателност 
към другите и себе си, толерантност и организираност. 
Аз ще помня винаги този випуск по много причини - 
най-вече , че това е първият ми випуск в Професионал-
ната гимназия. Искам да изкажа и специална благодар-
ност на г-жа Чортова, която прие моите задължения 
към Вас и с търпение ги изпълняваше.  С много обич 
пожелавам успех на всички ученици от випуск 2017! . 
Мили приятели, желая ви здраве и късмет, дръзнове-

ние и кураж да реализирате своите смели мечти! На 
добър час и до нови срещи!          
  
Галя Николова  
класен ръководител на 12 а клас     

Дни преди абитуриентския бал участници в Клуб „Журналистика“ при 
ПГЕЕ разговаряха с отличниците на випуск 2016/2017г. Ето какво споде-

лиха те за себе си, училището, бъдещите си планове  

  Мирослав Жечев: 
    
               

Аз съм от Раднево и четири години ми се налагаше 
ежедневно да пътувам.Кои бяха аргументите ми да из-
бера Професионалната гимназия по енергетика и елек-
тротехника. На първо място специалността 
„Топлоенергетика“, която ми допадна , още повече, че 
ми дава възможност да се реализирам в област, която 
ми е интересна . За мен и моите родители от значение 
беше и преподавателският екип. Ефективният учител е 

морално отговорен към своите ученици и дава своите 
грижи с любов към всеки ученик, поверен му от него-
вите родители. Това е успешната философия, която ни 
прави личности. От значение е и системата на обуче-
ние. Всяка учебна програма е съобразена с Държавни 
образователни изисквания, но начинът, по който се 
представя учебното съдържание, и уменията, които се 
създават, са факторите, които ни  мотивират  да учим. 
На трето място е материалната база. Материалната ба-
за мобилизира  и ни поставя в реална работна среда. 
         Разбира се, всички тези неща не ги знаех, когато 
постъпих в моето училище и не съм ги мислел. Сега 
осъзнавам значението им за добрата ми подготовка. 
Притежавам знания и умения, свързани с работата на 
парните турбини, парогенераторитe, експлоатацията и 
ремонта им.  Мога да работят във всички ТЕЦ,  ВЕЦ и 
фирми, свързани с енергетиката.  
        И ако преди това съм имал колебания, вече 
знам ,че ще продължа образованието си в специалност-
та „Топлоенергетика“. А на онези, които са пред избор 
за средното си образование, бих без колебание казал да 
изберат Професионалната гимназия по енергетика и 
електротехника. 
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   Глория Костова:   
        

   Избрах да завърша средното си образование в Про-
фесионалната гимназия по енергетика и електротехни-
ка в нашия град, защото вярвах, че това училище ще 
ми даде добър старт в живота. Убедена съм, че тук по-
лучих знания, които са полезни за бъдещата ми реали-
зация. Днес, когато се разделям с училището, пред мен 

изникват много неизвестни. Човек вече е зрял, той е 
получил своето образование, сега трябва да продължи 
напред. Нямам никакви колебания, защото това, което 
научих през тези четири години , ми помогна да се 
ориентирам правилно. Предполагам , че тези , които ме 
познават, няма да се изненадат, че ще продължа с изу-
чаваната специалност – „Електрообзавеждане на про-
изводството. Трябва да научиш много неща, за да ти 
стане ясно, че тази на пръв поглед мъжка професия 
предлага широки възможности и за момичетата. Пока-
заха ми го моите учители, на които от сърце благодаря. 
             Но най-хубавото е, че наред с техническата 
подготовка на ниво е и общообразователната, което до-
казва, че не е истина , че в професионално училище 
техническата подготовка е за сметка на общообразова-
телната. Така че тези от моите съученици, които са из-
брали реализация в хуманитарен профил, са сигурни в 
успеха си. 
             Сега , ако погледна назад и кажа какво съм за-
помнила, това ще са онези малки , но значими неща, 
които със сигурност не влизат в учебния план, но ако 
влизаха, щяха да са със заглавие „Как да бъдеш човек“. 
             На прага на зрелостта съм убедена, че съм нап-
равила подходящия си избор. 

Даниел Танев:          
       Училище-
то е важна 
стъпка в живо-
та. Не е лесно 
да избереш къ-
де да завър-
шиш средното 
си образова-
ние. Преди да 
направя своя 
избор, знаех за 
ПГЕЕ, защото 

майка ми работи там. До голяма степен затова предпо-
четох и него? Родителите ми винаги са ми казвали, че 
човек трябва да има професия, т.е. две-те му ръце тряб-
ва да работят за него. Другото, общото образование, 
мога да го получа навсякъде.  Днес знам,че моят избор 
и този на родителите ми беше правилен и съм горд от 
този факт. Аз вярвам, че тук получих  добро образова-
ние и че това училище  ми даде наистина добър старт в 
живота. Специалността, която изучавах 
„Електрообзавеждане на производството“, има широко 
приложение както в предприятията на комплекса, така 
и за започване на собствен бизнес. Тя осигурява техни-
чески познания по изграждане, ремонт и поддържане 
на електрически инсталации, подстанции; на електри-
чески мрежи и системи. Часовете по проектирате но-
сят възможност за успешна реализация на желаещите 
да практикуват знанията си, програмирането открива 
перспективи за бъдещо развитие. Именно в тази посо-
ка мисля да се реализирам в бъдеще. Въпреки че гим-
назията е професионална по облик, тя отлично ни под-
готвя и по общообразователните предмети.  ПГЕЕ дава 

много на своите възпитаници, стига ние да знаем какво 
точно искаме. Знанията, които получаваме, ще ни по-
могнат да изградим от себе си и като хора, справящи се 
с проблемите на съвременния свят. 
         Много често не оценяваме усилията на нашите 
учители. Сърдим се, че са строги и взискателни, но то-
ва е само в наша полза.  Сочат ни пътя към познанието, 
помагат ни да открием себе си. Моето училище е едно 
голямо семейство, в което през тези четири години се 
чувствах уютно и сигурно. Мисля, че то е моята врата 
към мечтаното бъдеще и ключ към успеха.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Участие на учениците от ПГЕЕ, гр.Гълъбово в 
манифестация за 24 май-Ден на българската прос-
вета и култура и на славянската писменост 



6 

ПРОЕКТ “ТВОЯТ ЧАС”  
финансиран от Европейския съюз, Наука и образование за интелигентен 

растеж 2014-2020г., Министерство на образованието и науката 

Община Гълъбово за поредна година организира 
 и покани всички абитуриенти и учители на Бална вечер  
в р-т Вила Верде - Гълъбово 


