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     На 1-ви ноември отбелязваме  

един свят ден –  

Деня  на народните будители   

България пос-

тавя  в истори-

ческия си ка-

лендар този 

ден редом с 24 

май още един празник на духовността. 

Празнуването на 1-ви ноември е израз 

на идеята, с която отбелязваме Деня на 

Светите братя кирил и Методий. На този 

ден ние най-добре съзнаваме , че бъл-

гарската държава става истински силна 

и велика, когато редом с крепостите са 

се съградили книжовни школи. 

       Нашето превратно историческо би-

тие носи в себе си много изпитания, 

възходи и падения. Тъмните килии на 

монасите, вярата им в силата на писме-

ността, на речта, успяват да съхранят 

мъждукащия бългрски дух и да го изве-

дат на светлия път на Българското въз-

раждане. 

       В тези тежки времена народът ни 

създава своите будители. Така българи-

те с гордост са наричали своите духов-

ници, книжовници, учители – символ на 

социална действеност и духовна неза-

висимост. Думата „Будител” носи огро-

мен емоционален заряд. 

   Редом до Свети Иван Рилски ние пос-

тавяме и Георги Раковски, Васил Левски, 

Христо Ботев, Любен Каравелов, Иван 

Вазов и още много други родолюбци, 

които народът не просто почита като 

светли личности, но ги тачи като мъче-

ници и ги канонизира като  светци в 

своята памет. 

      Затова Първи ноември е празник на 

нашата изострена историческа памет, 

на националното ни самочувствие и 

съзнание, един истински празник на 

българския дух, празник на който съзна-

ваме, че в държавата на духа няма мяс-

то за дребни личности. 

      Денят на народните будители не мо-

же да бъде сведен до ритуалите на ис-

торическата памет. Днес нашият патри-

отизъм е стъпил върху опорите на исто-

рическото ни минало, но включва и гор-

достта от успеха на редица наши съвре-

менни будители. 

     Нашата земя носи следи от древни 

цивилизации и ние това наследство 

трябва да го съхраним и пренесем през 

годините. Нашата култура е един от 

стълбовете на европейската цивилиза-

ция и в това е нашата идентичност. Днес 

по-добре отвсякога разбираме проро-

ческите думи на Васил Друмев : „ Един 

народ, който има съзнание, култура, 

писменост, наука, непременно ще има 

светла и трайна бъднина!” 

Екип на вестника 

 

По повод Деня на народни-

те будители Веска Туан от 

Клуб „Журналистика” изгот-

ви табло, а учениците от 10б 

клас  от клуб “Дигитални 

компетентности” под ръко-

водството на класния си ръ-

ководител  инж.Сюзан Мус-

тафа направиха презента-

ция, в която представиха 

най-изявени дейци на бъл-

гарската държава.  

Ноември 2016г. 
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Истинско вълнение сред преподава-

телите предизвика изненадата, която 

подготвиха участниците в клуба – 

поздравление ,подготвено от самите 

тях. То бе поднесено с пожелание да 

не угасва никога будителският им 

дух  и всеотдайността, с която всеки 

ден обучават учениците.  

Когато пристигнал в Диарбекир,  се 

срещнал  случайно със Стоян Заимов. 

Той също е заточеник от турското пра-

вителство, и имал вече намерение да 

избяга. Като си разправил историята на 

А. Бенковски, предложил му, ако желае, 

да отстъпи на него  френския паспорт, а 

той да си извади турско тескере /

документ за преминаване/. А. Бенковс-

ки се съгласил и продал паспорта на За-

имов за 5 лири. С тоя паспорт Заимов 

успял да избяга в  Румъния през 

1875 година. 

Когато нашият Бенковски тръгвал за Ца-

риград през същата година, за да го па-

ли, то Заимов му дал паспорта на А. 

Бенковски, и 

така нашият 

Гаврил Хлътев 

бил принуден да замести своята бъл-

гарска фамилия с полска. Името Георги 

Бенковски не е просто случайност. То 

принадлежи на    един полски патриот, 

заточен от руското правителство на ост-

ров Сахалин. Този поляк сполучил да 

избяга от каторгите и стъпил в Япония. 

Френският посланик в Едо го взел под 

своя защита, защото французите  не са 

отказвали  да дават своето покровител-

ство на нещастните поляци. Той дал на 

поляка френски паспорт, в който се бе-

лежело и името му – Антон Бенковски, 

за да се върне с не 

го в Европа. Антон Бенковски си избрал 

за местожителство Турция, гореща пок-

ровителка на неговите съотечествени-

ци, и тръгнал за Цариград. В паспорта 

му се говорело открито, че той е полски 

Стилияна– Михаела 

Христова 

Моята цел е постигната вече! 

В сърцето на тиранина аз от-

ворих такава люта рана, която 

няма да заздравее никога ... 

      По предложение на Стоянка Цачева – редактор на „Гълъбови вести”, участници в Клуб 

„Журналистика” предложиха любопитни и малко известни факти от биографиите на български 

будители.  
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ВАЗОВ ПОЛУЧАВА ДВОЙКА ЗА РОМАНА „ПОД ИГОТО” 

 

 

 

 

 

 

 

Патриархът на българската литература е оценен със слаб (2) за 

домашно върху най-известното си произведение, написано от 

него вместо племенника му Александър Вазов. Това става през  

1919 година. Иван Вазов получава позорната оценка от смята-

ния за един от най-добрите учители по литература по онова 

време Велико Йорданов. Александър е син на брата на Иван 

Вазов ,Георги. Сашо, както го наричат приятелите, е в послед-

ния клас на гимназията. Минава за гордост на училището, за-

щото е вратар на софийския ученически футболен отбор.  През 

пролетта на 1919 г. английски военен крайцер акостира край 

Варна Моряците от родината на футбола искат да премерят си-

ли с български футболисти.  Варненци отказват и е взето реше-

ние до морската столица да замине софийският отбор. Дирек-

торът на училището дава съгласие, но Сашо Вазов се колебае. 

Предстои му домашно упражнение върху "Под игото" - нещо 

като генерална репетиция за матурата.Преподавател по лите-

ратура е строгият и безкомпромисен Велико Йорданов. Сашо 

отива при чичо си и в присъствието на проф. Иван Шишманов 

му разказва дилемата си. След кратко колебание Иван Вазов 

казва на племенника си: "Ти отиди, а аз ще се опитам. Велико 

Йорданов наистина е строг, но дано успея. Ще помага и профе-

сорът. Пък ти сетне ще си го преработиш в духа на учебника..."  

Англичаните побеждават нашите ,въпреки самоотвержената 

игра на вратаря Александър Вазов. Той се връща в София с из-

пожулени колене и ръце, но пък е щастлив, че няма да има ни-

какви проблеми с домашното си по литература. Кой може да 

го напише по-добре от самия автор на класическия роман! 

След седмица учителят Велико Йорданов връща контролните 

на учениците. Върху текста в тетрадката на Александър няма 

никакви забележки и задрасквания, но в края му с яркочерве-

но мастило е написано "Слаб 2". Обяснението на учителя към 

недоумяващия ученик е:  -„Да пишеш, че в образа на Бойчо Ог-

нянов са въплътени черти не от един, а от много герои... Кой ти 

каза това, кой?” Смазан и унизен, Александър отива при чичо 

си.  Иван Вазов пита дали учителят е харесал домашното. Пле-

менникът безмълвно подава тетрадката си. Вазов и проф. Иван 

Шишманов  дълго гледат красивата яркочервена двойка в тет-

радката и в един момент прихват да се смеят. Сашо твърди, че  

са се смели до сълзи . 

БОТЕВОТО ПРЕБИВАВАНЕ В СЕЛО ЗАДУНАЕВКА  

 

 

 

 

 

 

 

Христо Ботев пристига в Задунаевка 

на 29 август 1866 г. Новопристигналият даскал бил настанен в 

дома на Тома Вакаренков. Семейството на мужика много до-

паднало на Ботев и той прекарал незабравими мигове с члено-

вете на тази фамилия.  

      Голобрадият учител обичал да води разговори с местните 

жители, като често провеждал и революционна пропаганда 

сред населението, призовавайки го да се присъедини към све-

щената борба на българския народ за своите национални и 

граждански права и свободи. Тези му усилия не са безплодни 

– през 1867 г. задунаевци взимат участие в набирането на 

средства за закупуването на оръжия за нашата борба срещу 

турските поробители.  

        Младежите  Ботев обучавал на военни тънкости в близка-

та гора. В късна есен той ги придружавал на седенките и вече-

ринките, които се организирали край селския кладенец. Там те 

заедно пели песни, танцували и се веселили. На това място се 

устройвали и своеобразни турнири по борба, като на едно от 

състезанията Христо Ботев успял да стане втори.  

Христо Ботев пристига в Задунаевка на 29 август 1866 г. Новоп-

ристигналият даскал бил настанен в дома на Тома Вакаренков. 

Семейството на мужика много допаднало на Ботев и той пре-

карал незабравими мигове с членовете на тази фамилия.  

          Голобрадият учител обичал да води разговори с местните 

жители, като често провеждал и революционна пропаганда 

сред населението, призовавайки го да се присъедини към све-

щената борба на българския народ за своите национални и 

граждански права и свободи. Тези му усилия не са безплодни 

– през 1867 г. задунаевци взимат участие в набирането на 

средства за закупуването на оръжия за нашата борба срещу 

турските поробители.  

           Младежите  Ботев обучавал на военни тънкости в близ-

ката гора. В късна есен той ги придружавал на седенките и ве-

черинките, които се организирали край селския кладенец. Там 

те заедно пели песни, танцували и се веселили. На това място 

се устройвали и своеобразни турнири по борба, като на едно 

от състезанията Христо Ботев успял да стане втори.  

Веска Чан Габриела 

Атанасова 
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ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ  -   

ПОВОД ЗА НАЦИОНАЛНА ГОРДОСТ 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 България! Чувствам се горда, когато изричам това име. При-

родата й е богата! Картина , изрисувана с пъстри цветове! 

Едва ли нейде по света има по-ароматна роза от нашата! Къ-

де горите ухаят по-хубаво от тук? Някъде може ли да те об-

гърне свежестта, която те обгръща, когато стъпиш в българс 

 

ката планина?Прекрасно е, но има нещо, което ме кара да 

се чувствам по-горда повече от всичко.Това е славната исто-

рия, която имаме, фактът , че сме успели да постигнем сво-

бодата си. Ние нямаше да сме това, ако не съществуваха ве-

ликите български герои – будителите. Първи ноември е 

празник, на който трябва да си припомним за тях, да се гор-

деем с произхода си и да сме им благодарни с цялото си 

сърце. В тяхна чест нека свием венци. Будителите са хора, 

които са платили с болка нашата свобода. Освен физическа, 

тя е и свобода на духа. Раздялата боли, а те са се разделили 

с най-близките си хора.Младостта трябва да бъде изживяна, 

а при тях тя е погубена.Пренебрегват любовта, пренебрег-

ват любимата  заради любовта към родината. 

              Българи, гордейте се, че се наричате така! Бъдете 

благодарни, радвайте се и обичайте своята родина! И вина-

ги ,когато кажете, че ви е трудно, спомнете си за Ботев, Лев-

ски, Раковски…, за всички онези през вековете, които всеот-

дайно са се принасяли в жертва на „ползу  рода”. Спомнете 

си за техните трудности и се почувствайте по-добре! 

Левски е съден за кражба.          

         Запознат с революционния порив на Раковски за съби-

ране 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 Карло-

во, но е арестуван и отведен в Пловдивския затвор по клеве-

та на вуйчо си, заради кражба на коня му.  

Левски и неговото първо либе. 

Народът е създал легенда за годеница от село Свежен, на ко-

ято подарява пръстен и огърлица, за красивата селска девой-

ка Пена Бакалова от Войнягово, която Апостола искрено оби-

ча, 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, ка-

зал 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, аскети-

чен живот, лишен от светски , плътски и гастрономически 

съблазни. 

Материалът е подготвен от  ЕСТЕЛ  ИВАНОВА 

ДА БЪДЕМ УСПЕШНИ 

            През учебната 2016/2017 година започва реализацията 

на проект BG05M20P001- 2.004-0004 „Развитие на способнос-

тите на учениците и повишаване мотивацията им за учене 

чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и 

компетентности „Твоят час“, финансиран по Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съ-

финансирана от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове. 

          Основна цел на проекта е създаване на условия за по-

вишаване на потенциала на учениците и възможностите им 

за успешно завършване на средното образование чрез до-

пълване, развиване и надграждане на техните знания и уме-

ния, придобити в рамките на задължителната им подготовка 

в училище, чрез: 

развитие на уменията за учене, компетентностите, творчес-

ките и спортните способности на учениците в тематични об-

ласти, извън включените в задължителната училищна подго-

товка; 

преодоляване на обучителни затруднения по учебни предме-

ти от учебния план; 

повишаване на образователните постижения в определени 

научни области; 

включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейнос-
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СПОРТНО ПОСТИЖЕНИЕ НА НАШИЯТ СЪУЧЕНИК  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

На 22 октомври 2016 година в град Сливен се 

проведе Международен турнир по борба 

„Стоте войводи”. В него участваха 138 борци от 

страната и чужбина. Гордост за нашето учили-

ще е постижението на Георги Георгиев от 10 б 

клас, който се състезава  в категория  до 42 кг. 

Стана вицешампион, завоювайки престижното 

второ място. От сърце му пожелаваме здраве и 

нови по-добри постижения. 

                                                                                        

Клуб „Журналистика” 

Продължение от стр. 4 

ти посредством създаване на условия за провеждане на меж-

дуучилищни изяви и инициативи. 

Продължителността на проекта е до 31 октомври 2018 г На 

03.11.2016г.(четвъртък) започнаха занятия 2 от общо 8 групи 

от ученици за извънкласни дейности  в ПГЕЕ гр. Гълъбово по 

проект „Твоят час”. Това са двата клуба по интереси – Клуб 

„Журналистика” и Клуб „Дигитални компетентности” 

   С приоритет при групите  за  преодоляване на обучителните 

затруднения са учениците от девети и десети клас, които ще 

се обучават по български език и математика.  С клубовете по 

математика : „Математиката – лесна и интересна” и 

„Математика в професията „учениците от девети  клас ще 

имат възможност за допълнителни занимания, в които ще  

наваксат пропуснатото . Същата възможност ще имат и тези, 

които не могат да се справят с граматиката на родния език. 

Вестник „Високо напрежение” ще следи работата по проекта 

и своевременно ще информира за дейността им. 

 

Габриела  

Красимирова 

На 08.11.2016 г. се състоя Ден на отворените врати в РУ „Полиция“ – Гълъбово по 

повод професионалния празник на българската полиция 



ПРОЕКТ “ТВОЯТ ЧАС”  

финансиран от Европейския съюз, Наука и образование за интелигентен 

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

В периода 24-

29 октомври  

2016г.в град 

Самоков за 

пореден път 

се проведе 

Национални-

ят фестивал 

на любителс-

ките театри 

„Театър без 

граници”. В 

него участва-

ха двадесет 

любителски 

театъра от ця-

лата страна. Жури в състав : Добрина Гецова – пред-

седател, и членове Юри Ангелов и Юлиян Балаху-

ров, даде висока оценка на играта на самодейните 

колективи. Гордост за нас е , че постановката 

„Самолетът беглец” на Гълъбовския театър получи 

Специалната награда за най-добър спектакъл на Об-

щина Самоков. Сред актьорския състав на постанов-

ката бяха и Естел Кръстева от 11б клас, която изпъл-

нява ролята на Тя, и Памела Даулова  от 10 б клас в 

ролята на пътник в самолета. За играта си двете мо-

мичета получиха висока оценка от журито. Младите 

актриси участват не за първи път на такъв престижен 

форум. И миналата година те получиха високи оцен-

ки за представянето си, а гълъбовската публика вече 

познава таланта им. Участието им в подобни фести-

вали е едно своеобразно пътуване към голямата 

сцена. Заредени с оптимизъм, днес двете момичета 

гледат към нова постановка, която подготвя Гълъ-

бовският  театър. Очакваме от тях нови постижения. 

Веска Туан Чан 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 

 В РУ „ПОЛИЦИЯ“ – ГЪЛЪБОВО 

. Служители на реда в лицето на Иван Кирилов  -  завеждащ 

Детска педагогическа стая и Антоанета Узунова – секретар  на 

Местната комисия за борба с противообществените прояви 

на малолетни и непълнолетни в Община Гълъбово гостуваха 

в Професионалната гимназия по енергетика и електротехни-

ка. Те  запознаха единадесетокласниците със същността на 

работата на българския полицай, с отговорностите и задъл-

женията му. Освен това темата на занятието беше „Активен 

стрелец”, изнесената лекция засягаше основните средства за 

действие, свързани със съвременния тероризъм. Лекторът, 

господин Филип Стайков, отговарящ за охраната в „АЙ И ЕС” 

увлекателно и интересно поднесе информацията на ученици-

те. В изготвената презентация той демонстрира основните 

цели на съвременния тероризъм, като разгледа конкретните 

случаи от последните години. Лекцията съдържаше и инфор-

мация за начините, по които да се предпазим от евентуални 

терористични атаки, реакцията ни , ако станем жертва на та-

кива.  В края на срещите секретарят на Местната комисия за 

борба с противообществените прояви на малолетни и непъл-

нолетни /МКБППМН/ г-жа Антоанета Узунова връчи на всич-

ки деца тениски, шапки, значки. 


