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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 
3 

“… какво аз мисля да 

правя и ще го напра-

вя, ако рече 

Бог,........,  за което 

ако спечеля, печеля 

за цял народ, ако из-

губя—губя само ме-

не си. “ 

 

 Всичките народи в нея (България) 

щат живеят под едни чисти и свя-

ти закони, както е дадено от бога 

да живее човекът; и за турчинът, и 

за евреинът и пр., каквито са, за 

всичките еднакво ще е само ако при-

познаят законите равно с българи-

нът. Така ще е в наша България! —

 Писмо-дописка до Ганчо Мильов в 

Букурещ, 10.V.1871 г. 

 

Времето е в нас и 

ний сме във вре-

мето, то нас обръ-

ща и ний него об-

ръщаме. 

 

 до Панайот Хитов,  

10.V.1871 г. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikiquote.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%82_%D0%A5%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2
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 ПРОЕКТ “ТВОЯТ ЧАС”  

финансиран от Европейския съюз, Наука и образование за интелигентен 

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

           На 12.02.2018г. Клубът по журналистика направи интервю на новия 

помощник учител по английски език Кийган Скот. Младите журналисти 

получиха отговори за живота и впечатленията на г-н Скот относно новия 

свят, в който навлезе преди няколко месеца, както и любопитни неща от 

неговия живот.  

  - Да започнем с обикновените неща, разкажи ни нещо за себе си и 

семейството си. 

  - О, страхотно, обичам да говоря за семейството си! Майка ми ме е да-

рила с две прекрасни сестри, едната на 8, другата на 11години. Обичам 

ги с цялото си сърце, както обичам и майка си. Живеем в Охайо, там и 

завърших университет. Обичам да пътувам, 

още от малък си избирах кои места да посетя, може би затова сега съм 

благодарен, че имам работа, която ми позволява да обикалям различни 

части от света. Обичам да работя с хора, особено с млади хора, душата 

ми е млада, затова се наслаждавам на това да бъда учител. Въпреки то-

ва, учителстването не е  лесна работа, винаги се старая да бъда интере-

сен и в същото време полезен, затова ако знаете с какво мога да стана 

по-добър или какво да добавя към часовете си, моля, споделете. 

  - Звучи страхотно, кои държави си посещавал и кои държави са от 

Балканите?   

  - О, посещавал съм много държави, някои от тях са Канада, Великобри-

тания, Франция,Италия, посетих и доста балкански страни, от които лю-

бима, разбира се, ми е България.Доста ме впечатли посещението в Азер-

байджан! Имат кални вулкани по около 3м високи и имаш правото да ги 

запалиш, беше много забавно! Също така наскоро  посетих Израел. Там 

ми хареса много, храната беше вкусна. Йерусалим е много стар град, но 

ми направи впечатление откъде са били  вдъхновени християнството, 

ислямът и юдаизмът!  

  - А какво бе първото ти впечатление за България? 

  - България ми направи и продължава да ми прави страхотни впечатле-

ния. Още с първото си запознанство с българин (таксиджията, който ме 

взе от София) Удължи безплатно пътя специално, за да ме разведе из 

София и дори не ми взе пари! Беше много мил и до ден днешен винаги 

срещам само мили хора. Такива сте май българите, изглеждате леко 

страшни преди да се усмихнете, но след това показвате истинското си, 

доста мило лице!  

   - Чел ли си българската история или някой разказвал ли ти е за нея?  

   - Все още не 

мога да чета та-

ка както вас, но 

хората ми раз-

казват много не-

ща. Може би 

знам огромна 

част от история-

та.  Аз винаги се 

интересувам от 

историята на 

всяко място, ко-

ето посетя, а 

България е една 

от любимите ми 

държави, затова 

смятам, че ще 

успея да разбера 

за почти цялата 

история.  Най-

интересната за 

мен част от ва-

шата история е 

атентатът в църквата "Света Неделя".  

    

    Надяваме се престоят му в България да се окаже изключително инте-

ресен и му пожелаваме да научи нови неща за страната ни. 

 

Стилияна-Михаела Христаменова Христова 
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С а н  С т е ф а н с к и я т  м и р е н  д о г о в о р  

и  н е г о в и я т  п р и н о с  

 

 Поредният юбилей от Освобождението на България е добър повод да се 

върнем към събитията от онези дни. А внушителната времева дистанция 

от 140 години ни позволява да погледнем на несбъдналия се санстефан-

ски идеал без „гняв и пристрастие“. В тази връзка , ние ,участниците в 

Клуб „Журналистика“, разговаряхме с г-жа Таня Пенева, преподавател 

по история в нашата гимназия. 

Ето нейният разказ за онези събития, за които 

дълги години историята мълчи. 

     

        Много българи днес си задават въп-

роса, защо датата на Санстефанския мирен договор 

се смята за тол- кова значима в българската исто-

рия. Защо не честваме като национален 

празник 6 септември 1885 – когато двете части 

на разделена България (Княжество България и 

Източна Румелия) се обединяват или пък 22 сеп-

тември 1908, когато княз Фердинанд обявява тържестве-

но независимостта на България от Османската империя? 

        Трети март се празнува, защото от него се правят първите стъпки 

към утвърждаването на България за суверенна държава. В продължение 

на две столетия руските монарси водят 13 войни с Турция. Те имат една 

обща стратегическа цел – спечелането на контрол върху Балканите и 

Проливите между Европа и Мала Азия. За тях пътят за установяването на 

империята им като световна сила винаги е минавал през Босфора и Дар-

данелите към Егейско и Средиземно море и световните океани. С тази 

цел те систематично изграждат репутацията на Русия като защитник на 

балканските християни и на славяните в Османската империя. Колкото 

повече расте вярата в освободителната й мисия, толкова повече се ут-

върждава руското влияние на Балканите. 

"Нашата" освободителна, тринадесета по ред война, се различава от 

предишните, преди всичко по това, че не е мотивирана от някогашната 

експанзионистична политика. Този път Русия не е подготвена за война и 

прави големи усилия да я избегне.  

През 1876 г. обаче освен българите, населението на Босна и Херцеговина 

също вдига въстания. В тяхна защита Сърбия и Черна гора обявяват вой-

на на Турция.  

Русия се оказва пред реалната заплаха да подрони фатално авторитета 

си сред балканските християни, ако в този критичен за тях момент не се 

намеси. В случай на примирение и пасивно безразличие, завоюваните с 

цената на толкова войни дотогава позиции на Балканите ще бъдат загу-

бени. 

        Войната започва  на 12 април 1877г. 

        За осем месеца руските войски окупират цяла България и стигат до 

Константинопол. На паметната за всички българи дата 3 март в малкото 

селце Сан Стефано, разположено на 12 км от Истанбул, е подписан мир-

ният договор между Русия и нейните съюзници Румъния, Сърбия и Чер-

на гора от една страна, и Османската империя, от друга. От точка 6 до 

точка 11 в този договор се разглеждат решенията, свързани с българския 

въпрос. България трябва да бъде трибутарно княжество 

(което плаща данък на султана). Тя трябва да има уп-

равител християнин и местна 

войска. Границите й се покриват 

с границите на българска- та екзар-

хия и са утвърдени със султанския фер-

ман от 1870 г., когато получаваме църковна-

та си независимост. Тези граници включ-

ват Северна България  (без Северна Добру-

джа, която се дава на Румъния), цяла Тракия (без 

района на Гюмюржина и Одрин) и Македония (без Солун 

и Халкидическия полуостров). 

        Всичко това обаче остава само на книга. В последния момент пре-

ди подписването на договора руският посланик в Константинопол граф 

Игнатиев, който изготвя самия документ, получава с тайна шифрограма 

нареждане от министър-председателя Горчаков, договорът да има ха-

рактер на "обикновен прелиминарен (т.е. предварителен) прото-

кол".Очевидно тайните договорености на най-висшата руска диплома-

ция не са стигали до знанието дори и на посланиците й.  

Продължава на стр.4 
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Продължение от стр.3 

Очевидно Игнатиев не е бил информиран за поетите тайни ангажименти 

към Австро-Унгария и за секретните споразумения с Англия, които Русия 

не може да не спази.     С подписването на Санстефанския мир царското 

правителство постига целта, която си поставя с войната. Трудна и риско-

вана, но все пак победоносна, войната от 1877-1878 е увенчана с шумно 

огласения Санстефански мир от Трети март. Русия дава предостатъчно 

категорични доказателства на българите за добрата си воля и това се 

приема с възторг и дълбока, искрена благодарност към Освободителка-

та. Българите не могат да знаят, че Санстефанският договор е предвари-

телен, временен и подлежи на неизбежна ревизия. Това е строго пове-

рително, зорко прикрито зад кулисите на дипломацията. Естествено ре-

визията на договора ще стане известна, но неблагоприятните последици 

за българите ще изглеждат и ще се възприемат от тях като резултат от 

намесата на западните Велики сили. Така недоволството от неговата ре-

визия се насочва против руските съперници Англия и Австро-Унгария, а 

влиянието на Освободителката се утвърждава трайно.  И така, макар и 

временен, Санстефанският мир, който празнуваме, има своето значение. 

 

За нас, българите, 3 март 1878 е въплъщение на едно начало. На този 

ден е направена онази първа политическа крачка, заради която дадоха 

живота си хиляди верни синове и дъщери на България. Този ден показа 

на българите, че жертвите от Априлското въстание не са били напразно, 

че 15 хиляди доброволци, които загинаха, сражавайки се в Руско-

турската освободителна война, не дадоха живота си напразно. Сан Сте-

фано срути окончателно започналата да се пропуква стена, която отделя-

ше България от Европа. Той постави началото на онази Трета България, 

на която историята бе отредила да се намира на кръстопътя между Запа-

да и Изтока, между Европа и Азия, там, където така сложно и съдбовно 

се преплитат интересите на Великите сили. 

Българите винаги са празнували този празник. За първи път Трети март 

се чества през 1880 г. – две години след Освобождението - като Ден на 

възшествието на престола на император Александър Втори. От 1888 

празникът започва да се чества като Ден на Освобождението на Бълга-

рия от османско господство. Еднократно като национален празник денят 

е отбелязан през 1978 г. по повод на 100-годишнината от Освобождение-

то. Десет години по-късно, през 1988, той става официален празник, а 

през 1990 г., когато в България започнаха промените, с решение на пар-

ламента датата бе обявена за национален празник на страната. 

 

Атаката на зелените хълмове при Плевен, художник Димитриев-Оренбургски 

Шипка-Шейново, художник Верещагин 

На Шипка всичко е спокойно Верещагин 

Важни дати от хода на войната 

 

27 юни 1877г – руските войски преминават Дунава 

при Свищов 

23 август 1877г. отблъсната е турската атака на връх 

Шипка. 

10 декември 1877г. Осман паша предава Плевен 

4 януари 1878г. ген. Гурко освобождава София 

9 януари 1878г. турските войски са разбити между 

селата Шипка и Шейново 

3 март 1878г – подписан е Санстефанският мирен  

договор  
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Всяка година в последната сряда на 

февруари отбелязваме международ-

ния Ден за борба с училищния тормоз. 

Тази инициатива започва през 2007 г., 

когато две момчета в Канада застават 

зад гърба на свой приятел и съученик, 

който бил тормозен, защото дошъл на 

училище с розово поло. Дейвид Ше-

пърд и Травис Прайс купуват розови 

тениски и на следващия ден раздават 

на всички в училище, които дръзват да 

се включат. А те се оказали много. 

„Тогава научих, че двама души могат 

да измислят нещо и да постигнат чуде-

са“, казва Травис Прайс, който през 

2007 е бил на 17 години. „Най-накрая 

някой да застане зад гърба на по-

слабото хлапе.“ 

Всички класове от Професионалната гим-

назия се включиха в инициативата и пока-

заха своята позиция за необходимостта да 

бъдем съпричастни и да не затваряме очи-

те си, когато някой е подложен на насилие 

и унижение! 
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Във ден незнаен ханът Аспарух 

бял гълъб пратил до Котрага  

достигнало бе нещо до неговия слух 

и запитване изпрати той до брата. 

 

Птицата политнала в прозрачната 

предпролет 

и върнала се в първи лъжецвет, 

но била ранена в своя дълъг полет 

от стрела коварна на хазарите без-

чет! 

 

Приглади хана своя чер чъмбас 

и на птицата привърза той крилото, 

бе радостен за всички този час, 

че вест велика имаше в писмото!! 

 

Котрагите държава бяха сътворили, 

клон български сред волжската зе-

мя, 

червено_бяла вест тук гълъба доне-

се, 

чрез крилата свои и кръвта!!!! 

 

"Нека всеки в този ведър час  

червен и бял конец по себе си да 

сложи" 

тъй рече Аспарух с гръмовен глас, 

тоз ден българина да запомни!! 

 

Атанас Борисов  

Честит Национален 
празник, българи! 

 Днес честваме 140 години 
от Освобождението на Оте-
чеството ни от турско робст-
во. С Трети март се правят 
първите стъпки към утвърж-
даването на България за су-
веренна държава. През 1878 
г. на тази дата около 17 часа 
в Сан Стефано представите-
лите на Русия и Османската 
империя подписват мирен 
договор, който слага край на 
Руско-турската Освободител-
на война (1877-1878 г.). Спо-
ред договора се създава ав-
тономно, трибутарно Бъл-
гарско княжество със свое 
народно правителство и 
войска.  

В общоградските тържества 
по случай празника участва-
ха и ученици на  Професио-
налната гимназия по енерге-
тика и електротехника 


