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ВИСОКО       НАПРЕЖЕНИЕВИСОКО       НАПРЕЖЕНИЕ  
Издава се от учениците от Клуб “ЖУРНАЛИСТИКА” със съдействието на учениците от Клуб “Дигитални компетентности” 

по проект “Твоят час” при ПГЕЕ, гр.Гълъбово. 

ПРОЕКТ “ТВОЯТ ЧАС”  

финансиран от Европейския съюз, Наука и образование за интелигентен 

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

 

брой 

2017/2018г. 

На  04.01.2018 г. в 10:30 часа в нашата гимназия бе 

официално открита обновената сграда на училище-

то. Поставен е краят на строителните работи. На съ-

битието присъстваха г-жа Светла Боянчева - Предсе-

дател на Общински съвет - Гълъбово, зам-кметовете 

на Гълъбовска община инж.Пламен Бараков и Ди-

митър Василев, г-н Алесандро Морето - директор на 

ТЕЦ "Контур Глобал Марица- изток 3", Мариана Ге-

ренова - представител на ТЕЦ "AES Гълъбово", упра-

вителят на фирмата изпълнител г-н Димитър Джун-

джуров, общински съветници. Водосвет отслужи 

отец Живко Петров - архиерейски наместник от Хар-

манлийската духовна околия. 

     Направен е ремонт на учебните кабинети, сани-

тарните възли, преустроен е приземен етаж на 

учебната сграда в архиви и офиси, както са ремон-

тирани из основи и учебните работилници. Изцяло  

обновени са фасадите на учебния корпус и учебните 

работилници.Изградена е актова зала.  На ученици-

те са създадени условия за пълноценна общообра-

зователна и професионална подготовка. 
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170 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТО БОТЕВ 

        Уважаеми съученици, 

        На 06.01.2018 година се навършиха 170 години от рожде-

нието на един велик българин – Христо Ботев. Затова голяма 

част от материалите в броя са посветени на тази годишнина 

Участниците в Клуб „Журналистика“ подбраха интересни мо-

менти от неговата житейска история, които показват, че тази 

гениална личност е била по човешки обикновена и земна. 

 

                                                

УРОЦИТЕ НА БОТЕВ 

         Ненапразно му приляга определението „геният на една 

епоха.“ Гениалността е дар за малцина, изключителност, която 

винаги  поражда възхищение у другите, макар и рядко да се 

осъзнава от нейния притежател. 

         Всеки път, когато се докоснем до неговата необикновена 

личност, се питаме на какво ни учи поетът, революционерът, 

публицистът. Ботев има мечта – да направи отечеството си сво-

бодно. Тази мечта го превръща в страстен пророк и проповед-

ник на едно друго битие. Как го постига? Вероятно чрез вът-

решната си свобода. Тази свобода на духа стои на върха на пи-

рамидата от Ботевите нравствени ценности. Тя му дава сили да 

разсъди трезво какъв би бил най-достойният избор на човека. 

Но тази свобода не се превръща в слободия, защото тя е и от-

говорност пред близките, приятелите, народа. Ето най-ценния 

житейски урок на поета : Бъди свободен, но отговорен човек! 

Слушай гласа на сърцето и изпълнявай повелите на ума! И ко-

гато осъзнаеш тази простичка истина, кажи я на другите! 

        Ботев е силна личност. Той умее да отстранява всички пе-

рипетии по пътя си, не търпи компромиси дори когато касаят 

най-близките му хора. Не е мекушав и отстъпчив. Съвременни-

ят свят е твърде различен от неговия, но човешките състояния 

се повтарят, макар в една друга среда. Ботев ни подготвя по-

редния си урок. Бъди търпелив, работи упорито, не се преда-

вай пред трудностите! Силата ти идва от убедеността в право-

тата ти. Всеки неуспех трябва по-силно да мобилизира енерги-

ята ти! 

        Клише е изразът, че живеем във време на промени. Улиса-

ни в ежедневието си, сякаш забравяме, че сме българи. Вярно, 

но с какво да го докажем!  Нали не мислим, че всеки от нас 

може да бъде Ботев! Думите родина, дълг, отечество, свобода 

губят смисъл. Тук не са необходими големи слова, достатъчно 

е да бъдем отзивчиви и състрадателни, да надмогнем своя 

егоистичен свят, да заживеем пълноценно. Ето това е Ботев! 

         Ботев ни кара да се гордеем , прави ни по-добри. И колко-

то и далечен да ни се струва понякога, ние го носим в себе си. 

Усещаме неговите послания, че вечен живот е предопределен 

за ония, които са превърнали духа си в оазис на свободата. А 

когато дадеш живота си за ближния, когато сториш добро, ти 

си проправяш път към Бога. Затова поетът пише в тефтерчето 

си :“ Доброто, което струвам на ближния си, струвам го на Бо-

га“. И това е най-яркото послание на човека Ботев не само към 

съвременниците, но и към потомците. На любовта към близ-

ките се гради любовта към отечеството – най-голямата добро-

детел в света според Ботевия мироглед. Любов, с която гени-

алният поет прекрачва границата на безсмъртието, за да ни 

остави своите житейски уроци. Толкова много уроци, нужни на 

всеки българин. Ботев е учебник, патосът му е пример, гласът 

му е учител, а оценката му ще я пише поколението.  

Дано то , поколението, да е българско и да пребъде! 
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Жените в живота на Ботев 
 

Майката –  

Иванка Ботева 

 

    Най-важната жена, 

оказала огромна роля 

в развитието на поета, 

е майка му Иванка 

Стайкова, красива и 

снажна калоферка, 

съхранила в паметта 

си стотици народни 

песни. Била известна 

със своята гордост и силен дух. От духовната връзка между си-

на и майката се ражда по-късно един от най-богатите и вълну-

ващи образи на майката, довереница на бореца за свобода, в 

поезията ни. От нея Ботев е наследил и едно живо артистично 

качество - дарбата да пее. 

    Иванка свързва живота си с най-учения и уважаван мъж в 

Калофер - даскал Ботьо Петков. Бракът им продължава дваде-

сет и три години до смъртта му - 29 август 1869 г. Запазено е 

писмо на Ботьо Петков, в което той споделя с приятел радостта 

от брака си: „Аз съм благополучен и щастлив, защото взех една 

българка, която нищо друго не знае, освен да ме люби смире-

но и да ме слуша. У мен сиромашия до колене, но съм щаст-

лив…“ Прекрасното чувство се затвърждава, когато в дома му 

девет пъти се залюлява люлката, а първородният им син е 

Христо.  

 

Съпругата -  Венета Ботева 

  

Любовта между Венета и Христо Ботев е сред най-красивите и 

тъжни приказки в нашата история. Взаимоотношенията им са 

изправени пред различни външни конфликти - неодобрение, 

неприемане и накрая... смъртта на Ботев. Съдбата на жената 

до революционера е изключително интересна. 

    Венета е родена през 1847 г. във Велико Търново и е дъщеря 

на заможния търговец Стоян Везирев. Омъжена от баща си за 

богат търновски сарафин, тя се чувства задушена в брака от 

пренебрежителното отношение на съпруга си. Дълго време у 

младата жена се борят различни чувства, желае раздяла, но 

патриархалният дух, в който е възпитана, я призовава да тър-

пи. Синът й Димитър е само на три години, когато Венета взе-

ма дръзкото за онези времена решение - развод. Не могат да 

го приемат нито семейството й, нито обществото. Изходът е са-

мо един - заминава с малкия за Букурещ, а човекът, който й 

помага, е букурещкият владика и неин вуйчо - Панарет Рашев. 

    Точно там в Румъния след четири години Венета среща Хрис-

то Ботев, който току-що е започнал работа като учител в бъл-

гарското училище. Семейството на владиката много добре поз-

нава името на българския хъш покрай участието му в различни 

вестници - „Тъпан“, „Будилник“, „Независимост“, издавани от 

българските революционери в Букурещ. Неведнъж владиката 

е бил герой на статиите в тези вестници и неведнъж техен ав-

тор се е оказвал самият Ботев. 

    За това как протичат първите срещи на Венета и Ботев съ-

ществуват само легенди, коя от коя по-красиви и романтични - 

за искрата на лю-

бовта от пръв пог-

лед, за това, как 

Христо направил 

всичко възможно, за 

да спечели младата 

жена... На Венета й 

се налага отново да 

направи труден из-

бор - охолния живот 

в дома на владиката 

или любовта с мла-

дия хъш. И чувства-

та пак побеждават. 

Любовта й с Ботев 

обаче се оказва неразбрана от околните. Близките на Венета 

критикуват решението й да избере бедността пред добре уре-

дения живот. А познатите на Ботев, все хъшове и революцио-

нери, трудно приемат жена от богатите среди и още повече - 

племенница на владиката. Духовникът не може да приеме Бо-

тев и се опитва да забрани на Венета да се среща с него. Когато 

Ботев научава това, й казва: „Иди си вземи Димитър и тръгвай 

с мен още сега!“. И Венета тръгва. Любовта им е увенчана с 

бракосъчетание, скрепено с думата на Ботев - според него тя 

тежи повече от църковния обред. Така богаташката дъщеря за-

живява с революционера, без да получат благословия от Бога 

и владиката. 

      Докато Христо Ботев организира преминаването на четата 

през Дунава, жена му Венета очаква дете. Малко след като се 

ражда дъщеря им Иванка, Ботев заминава. И в последния мо-

мент той не събира сили да й каже къде отива. Вече на кораба  
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„Радецки“ й пише писмо, но пак не казва, че пътува за Бълга-

рия. Венета остава да чака мъжа си да се завърне от посеще-

ние в Браила и Галац, но вместо това получава ужасната вест 

за неговата смърт. Тогава за Венета започват дни на мъка и 

бедност. В писмо до приятелите си от парахода Ботев ги моли 

да се грижат за семейството му, което остава в Букурещ, но те-

зи грижи се оказват недостатъчни. След Освобождението през 

1878-а тя решава да се върне в Търново. Оказва се, че търнов-

ци още не могат да й простят нито развода, нито детето от 

мъж, с когото няма сключен брак. На жената на Ботев се нала-

га да издържа дъщеря си като прислужница в чужди къ-

щи.Близките на Христо Ботев изпадат в тежко материално по-

ложение. Майка му Иванка и неговата съпруга Венета едва 

свързват двата края. Дневниците на Народното събрание па-

зят молби поотделно от двете жени, които се надяват, че прие-

тият през 1880 г. „Закон за подобряване положението на бед-

ните поборници и опълченци“ ще облекчи живота им. След 

този закон 7 години никой не се сеща за най-близките на пое-

та. 

       През 1887 г. министър-председателят Стефан Стамболов 

прави жест и се заема да разреши положително молбата за 

пенсия на Иванка Ботева. На едно правителствено заседание 

той крещи пред всички, че ако не е бил този „вагабонтин“ Бо-

тев, сегашните „благовъзпитани господа“ е нямало да живеят 

в столицата и да подписват „именцето си в няколко платежни 

ведомства“. Така под прошението на баба Ботьовица Стамбо-

лов се е подписал: „Прието! 1200 лева годишна пенсия!“ Така, 

вместо 900 лева, колкото предлагала пенсионната комисия, 

депутатите утвърждават една прилична сума. 

       През следващите години същата комисия обаче непрекъс-

нато се захваща с парите, които получава Иванка Ботева. Мне-

нието на финансистите варира от това, че пенсията е голяма, 

до това, че една стара жена няма никакви харчове. Заради те-

зи забележки пенсията на Ботевата майка не била намалена, а 

изцяло отнета. През 1896 г. тя остава без парична подкрепа от 

държавата цели три години. След дълго умуване комисията от-

пуска 50 лв. помощ на старата жена. През 1905 г. баба Ботьо-

вица отново пише прошение за повече пари, но то остава без 

отклик. В напреднала възраст достойната българка се отказва 

от скромната сума и е прибрана в дома на сина си Кирил. 

     Същата участ застига и Венета Ботева. След настоятелни 

молби държавата й отпуска твърде скромната пенсия от 30 ле-

ва. Съпругата на великия българин не може да преглътне оби-

дата и отказва дори тази сума. Благодарение на парите, които 

отпуска вуйчо й, букурещкият владика, тя успява да даде доб-

ро образование на момичето си в Швейцария.  

Дъщерята  - 

Иванка Ботева  

Голямата трагедия за 

Венета настъпва, кога-

то съвсем изненадва-

що умира дъщеря й 

Иванка. Това се случва 

същата година, в която 

тя се омъжва за банко-

вия ревизор Стоян 

Христов, приятел на за-

варения й брат Дими-

тър Рашев. Венчавката 

им е на 8 януари 1906 г. по Коледа в търновския храм „Св. Бо-

городица“. За сватбеното тържество от София пристигат чичо 

й, генерал Кирил Ботев, братът Димитър и съпругата му, много 

приятели. 

     В своя съпруг дъщерята на Ботев вижда човека, с когото ще 

осъществи мечтата си - с нейно участие да бъдат отпечатани 

произведенията на великия й баща в едно луксозно издание. 

Стоян Христов се включва в подетото дело и в началото на сеп-

тември двамата заминават за София, където започват усилена 

работа. Работата напредвала, но в края на октомври 1906 г. 

Иванка се чувства зле - обажда се старо заболяване на гърло-

то. За лечението са подсигурени едни от най-добрите лекари в 

столицата. Според д-р Сарафов диагнозата е гнойна ангина с 

оток на дясната сливица и увеличени лимфни възли на шията. 

Лечението - незабавна операция. Тя обаче има фатален край. 

    Свидетели разказват как сутринта на 9 ноември 1906-а в са-

лона на софийската жп гара влиза достолепна около 60-

годишна дама в траур. Малцината транспортни служители не 

разпознават в нея Венета Ботева, вдовицата на поета револю-

ционер Христо Ботев. Тя внася на гишето за парични преводи 

400 лева и наема санитарен вагон. С него трябва да превози 

до Търново ковчега с мъртвото тяло на единствената си дъще-

ря Иванка, починала два дни по-рано. 

    Неочакваната й загуба покрусява цяла България, но предиз-

виква редица въпроси, някои от които остават неизяснени 

докрай. След смъртта й плъзват слухове, че тя е починала 

следствие на неуспешна хирургическа намеса. Венета отправя 

упреци, че дъщеря й не е гледана внимателно, следват взаим-

ни нападки сред лекарското съсловие, които прерастват в 

скандал. Опечалената майка се опитва да се добере до исти-

ната за смъртта на Иванка, но отказва да бъде направена екс-

хумация на трупа на дъщеря й.  

    До края на живота си тя страда, продължава да се грижи за 

най-близките си  и да носи непрекъснато със себе си онова 

последно писмо на Ботев до нея от кораба „Радецки“ - 

„...после Отечеството си съм обичал най-много тебе...“  

                                                                                                       Продължава на стр.5 



5 

ПРОЕКТ “ТВОЯТ ЧАС”  

финансиран от Европейския съюз, Наука и образование за интелигентен 

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

Продължение от стр. 4 

...“ Умира след мозъчен кръвоизлив на 27.02.1919г. Тя издъхва 

в ръцете на сина си Димитър, давайки му скъпото прощално 

писмо на Ботев от ''Радецки''. Последните и думи са: ''Писмото 

да се запази за вечни времена за българския народ.'' 

           Материалите подбраха:  

 

Стилияна-Михаела Христова, Веска Туан и  

Павлета Красимирова 

Родословното дърво на Христо Ботев 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ 2017ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ 2017--11--BG01BG01--KA102KA102--035897 035897   

““ПРАКТИКА ЗА ПОПРАКТИКА ЗА ПО--ДОБРИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ПЕРСПЕКТИВИ НА МЛАДИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ДОБРИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ПЕРСПЕКТИВИ НА МЛАДИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ   

ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКАПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА“ “ ПО ПРОГРАМАПО ПРОГРАМА„„ЕРАЗЪМ+ЕРАЗЪМ+““  

 

 

 

 

 

 

 

 

На 21.11.2017 г ,в Дома на култура-

та „Енергетик”, гр. Гълъбово се със-

тоя представянето на четвъртия по 

ред проект  по ПРОГРА-

МА„ЕРАЗЪМ+“ , който ПГЕЕ ще реа-

лизира през учебната 

2017/2018г.Презентацията бе насо-

чена към бъдещите ползватели на 

проекта-10 и 11 класове на ПГЕЕ. 

Всички  желаeщи да се включат в 

производствената практика в Пор-

тугалия, се запознаха с условията на 

подбор и критериите за оценяване.  

 

 

 

 

 

 

 

Двадесет са учениците, които през 

юли 2018г. ще заминат за гр. Барсе-

лос, Португалия.  

Срещата бе вълнуваща , с много 

въпроси ,задавани от младежите. 

Възможността за европейска прак-

тика мотивира много от тях да пос-

тигнат по-добри резултати в учили-

ще и да кандидатстват за участие.  
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    В съгласие с изпълнение на националната стратегия за насърчаване и 

повишаване на грамотността всички инициативи поставиха в центъра на 

вниманието четящия ученик. Основна цел на кампанията е да разшири 

кръга от четящи, да се намери път към ония, които още не са изкушени 

от магията на четенето, не са осъзнали значимостта му за интелектуал-

ното и духовно изграждане на личността. 

   В тази връзка ученици от осми клас по-

сетиха градската библиотека към Дома 

на културата. Там бяха любезно посрещ-

нати от Миглена Миткова, която завежда 

отдела към градската библиотека. Мла-

дата служителка запозна учениците с ко-

личеството на библиотечния фонд, който 

наброява около 50000 книги. Благодаре-

ние на финансирането от Община Гълъ-

бово този фонд непрекъснато се обновя-

ва с нови заглавия. Това води до повиша-

ване на читателския интерес, тъй като 

жаждата за нови книги все повече расте. 

Широк е и диапазонът на възрастовата 

граница на читателите. Най-малките по-

сетители на библиотеката още не могат 

да четат, но с помощта на родителите си 

потъват в света на книгите. За популяри-

зиране на четенето заслуга имат и иници-

ативите, които се организират. Ежегодно 

библиотеката награждава читател, про-

чел през годината най-много  книги, а 

тази година, ден преди нашето посеще-

ние, бе наградено и четящо семейство. 

   Осмокласниците разгледаха библиоте-

ката и читалнята към нея, а някои от тях 

вече станаха читатели на библиотеката. У 

всички остана убеждението, че четящият 

човек обогатява речника си и владее ма-

гията на словото. 

Материалът е   

подготвен от 

Иванка  

Здравкова 


