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Издава се от учениците от Клуб “Млад журналист”  

и Клуб “Дигитални компетентности” при ПГЕЕ, гр.Гълъбово 

     Брой 2                                                                                                                                                          2019  година 

         

 

    

 

 

 Нашият училищен вестник  

                       „Високо напрежение”  
отново е пред Вас. Той започва своята осма поред 
година. Сменят се авторите му, но той остава , 
защото неговата цел е да отразява училищния 
живот. Сега е наш ред . Ние сме най-младите 
създатели на вестника и поемаме щафетата от 
предишните години. Ние от Клуб „Млад  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

журналист” имаме за цел да създадем своя трибуна, 
чрез която открито да представяме вълнуващите ни 
проблеми, да водим диалог с другите и да отправим 
своите младежки предизвикателства, да откриваме 
магията на словото, да подхранваме творческия 
огън в себе си, смело да подхождаме към първите си 
творчески опити, да изграждаме естетическо отно-
шение към света, да разширяваме разбиранията си 
за естетическите категории, да вникнем в жанрова-
та специфика на публицистичните текстове, в тях-
ната гражданска значимост, да разширим социокул-
турните си контакти, да се запознаем с професията 
на журналиста, да направим опит в журналистика-

та. Разбира се, до нас неотклонно ще бъдат прияте-
лите ни от Клуб „Дигитални компетентности”, без 
които вестникът ни не би имал този дизайн.        
Вярваме, че ще успеем , защото сме: 

 

 

                            Млади, 

 

                     Лоялни, 

 

                     Активни, 

 

      Добронамерени, 

 

          защото сме Клуб  
 

            „Млад журналист” 
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 Училищен вестник                              Професионална гимназия по енергетика и електротехника, гр. Гълъбово      

    На 14.01 2019 година в час по анг-

лийски език в 8 б клас гостуваха Анже-

ла Родел -  директор на „Комисията 

Фулбрайт” за България, Рада Кънева – 

областен мениджър, Цветелина Христо-

ва – проектен ръководител. За пораден 

път пред нас застана Кийган Скот – по-

мощник учител по английски език, с 

подкрепата на госпожа Йотова. Темата 

на урока ни бе: „Европейският съюз – 

каква знаем и какво не знаем”. 

   Урокът ни беше изключително инте-

ресен, защото освен знанията по анг-

лийски език имахме възможност да 

обогатим и знанията си по география и 

гражданско образование.При първата 

игра класът ни бе разделен на две гру-

пи. Всяка от групите трябваше да раз-

познае държава от Европейския съюз 

по предварително зададени параметри : 

карта на държавата, столицата , езика, 

валутата. Отборът, събрал най-много 

точки, е победител. Задачата не беше 

трудна, имаше много вълнения и емо-

ции, но се справихме. 

   Във втората игра бяхме разделени на 

групи по четирима ученици. Пред нас 

беше поставена картата на Европейския 

съюз и ние трябваше да разпознаем 

местоположението на всяка държава. За 

победител беше определен отборът, 

който разпозна най-много държави. 

    Гостите изказаха удовлетворението 

си от нашето представяне, поздравиха 

ни за знанията и подкрепиха инициа-

тивността на двамата преподаватели. 

Творческата атмосфера в класа допри-

несе за интереса на всички ни към пос-

тавените задачи. 

ЕВРОПА В ЧАС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

  По повод 20-годишнината от създаването на Областна администрация с 

административен център Стара Загора на 29 януари 2019 година в инсти-

туцията гостуваха ученици от основни и средни училища от 10 общини 

на Старозагорска област. Събитието е част от мероприятията за Деня на 

отворените врати, организиран от областния управител Гергана Микова. 

От нашата гимназия участник бе Иван Иванов от 11 б клас. Той сподели 

свои впечатления от срещата. 

   В началото на срещата г-жа 

Микова запозна присъства-

щите със структурата и прио-

ритетите на Областната адми-

нистрация. След това те има-

ха възможност, макар и за 

малко, да видят отблизо рабо-

тата на експерта „Връзки с 

обществеността“, на директо-

ра на Дирекция 

„Административен контрол, 

регионално развитие и дър-

жавна собственост“, на слу-

жителите в деловодството на 

администрацията и на отдела 

по отбранително-

мобилизационна подготовка. 

   Най-голям интерес предиз-

вика посещението в кабинета 

на областния управител, където младежите зададоха много въпроси на г-

жа Микова и с удоволствие се снимаха с нея пред герба на Република 

България и знамената на България и ЕС. 

    Областният управител връчи на участниците в Деня на отворените 

врати поздравителни адреси. Тя благодари лично на всеки от тях за посе-

щението и пожела здраве, успех в образованието и сбъдване на постави-

те цели. 

„Днес вие успяхте да видите малка 

част от нашата работа. Дано това, 

което видяхте тук, да ви е било по-

лезно и да ви е харесало. Ще се рад-

вам, ако умни, амбициозни и усмих-

нати млади хора като вас влязат в 

българските администрации и дър-

жавни институции след завършване 

на образованието си. Много се надя-

вам, че където и да учите по света, 

ще пожелаете да се върнете в роди-

ната си, защото България има нужда 

от вас“ – каза Гергана Микова 

Ден на отворените врати в Областната администрация 
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Училищен вестник                              Професионална гимназия по енергетика и електротехника, гр. Гълъбово      

Родословието на Васил Левски 

    В навечерието 

сме на поредната 

годишнина от обес-

ването на Васил 

Левски. Няма бълга-

рин, който на тази 

дата да не си спом-

ни за Апостола. На 

страниците на на-

шия вестник ние 

сме публикували 

различни материа-

ли, посветени на тази велика личност. Този път се поровихме в родослов-

ното дърво на Дякона. Ето какво подбрахме за Вас 

    Васил Левски е наследник и представител на стари карловски родове: 

Караиванови по майчина и Кунчеви по бащина линия. Сред предците на 

Апостола са много горди и непокорни българи - Драгой, Видул, Кръстил, 

Върли Гюро, Иван Тахчиев, Генчо, Васил Караиванов. 

    Дядото на Левски по бащина линия Кунчо, който е бил бояджия, има 

пет, а по други сведения седем деца, които оставят многобройно потомс-

тво.  

   За родствениците на Васил Левски по майчина линия има повече сведе-

ния. За основател на рода се приема Кара Иван Тахчиев, по занятие майс-

тор на чешми и калдъръми. Дядото на Апостола Васил Караиванов отг-

лежда осем деца – четирима сина и четири дъщери, между които е и май-

ката на Левски - Гина. 

   Женитбата на сина на Кунчо Видолов – Иван с дъщерята на Васил Ка-

раиванов – Гина сродява двата уважавани рода в Карлово и създава едно 

дружно семейство. То ражда и отглежда 5 деца: Апостола Васил Левски, 

неговите двама братя –Христо /ок.1840 – 1870/ и Петър /ок.1844 – 1881/ и 

сестрите –Яна /ок.1835 – 1913/ и Мария /ок. 1847 – 1851/. 

    И двамата братя на Апостола са свободолюбиви и непокорни като него 

и споделят несретния живот на българските хъшове. Христо учи аба-

джийство, работи в хана на вуйчо си Генчо Караиванов и като панталон-

джия в Пловдив. Там се сближава с Христо Иванов Големия. Емигрира в 

Румъния, а после в Сърбия. Не е приет във Втората българска легия по 

здравословни причини. Работи като абаджия и издържа брат си Васил 

при тежкото му боледуване.След разпускането на легията отново се отп-

равя за Румъния. Близък приятел е с Христо Ботев, когото свързва с брат 

си Васил Левски. Покосен е от туберколоза. Умира ненавършил 30 годи-

ни на 9 април 1870 год. в Букурещ. 

    По-малкият брат Петър, буен и непокорен, е готов да жертва живота 

си за освобождението на поробения народ. Доброволец в четата на Хрис-

то Ботев, заловен след разгрома и, той успява да избяга по пътя към ко-

нака в София. По-късно постъпва в редиците на българското опълчение. 

При боевете на Шипка е тежко ранен. Лекуват го в Търново и Харков. 

Умира от туберкулоза в родния си град през 1881г., три години след като 

се завръща в освободеното отечество. Заради голямата му прилика с брат 

му Васил го наричат Петър Левски. Гина Кунчева не дочаква завръщане-

то на Петър след войната. Тя склопва очи в зората на свободата на 27 

януари/ 8 февруари 1878г. 

    Марийка – най-малката - заболява още като дете от едра шарка и уми-

ра през 1851г., малко след смъртта на баща им Иван.  

   Яна – най-голямата – носи всички грижи по революционните дела на 

Апостола. От нейния дом той поема пътя за Белград, при нея се връща 

след дългия път. Без да е член на тайния комитет в града, тя е една от най

-преданите му съмишленички. При всяко идване или минаване през Кар-

лово Левски прави всичко възможно да се види с майка си и сестра си. 

Единствена от децата на Гина и Иван Кунчеви Яна създава свое семейст-

во. През 1850г. се задомява за Андрей Начов от Карлово, средно заможен 

търговец, добър и трудолюбив човек. Раждат им се девет деца – Начо, 

Тота, Гина, Мария, София, Елена, Христо, Иван, Елена. Техният род дава 

55 наследници на Апостола, от които сега живи са 22. Заедно с многоб-

ройните потомци на неговите деди, на неговите чичовци, лели, вуйчовци, 

братовчеди от двете страни на рода – Кунчовци и Караивановци - те да-

ват облика на един стар и голям род на Васил Левски. Днес те живеят 

освен в Карлово и някои карловски села още в София, Пловдив, Пазар-

джик, Стара Загора, а някои в чужбина. Имат създаден родов комитет. 

Много от тях поддържат тесни връзки с Музей “Васил Левски”. 

    Те даряват на музея ценни семейни реликви: Бочо Загорски – ориги-

нална снимка на Гина Кунчева и внука и Начо, Екатерина Томева – ки-

чурче от косите на Апостола и стар семеен албум с около 80 оригинални 

фотографии, Божана Пачаурова с дъщерите и внуците си – оригинална 

снимка на Васил Левс-

ки, брат му Христо и 

Христо Иванов Голе-

мия... 

Част от празничното настроение  

на 14 февруари в ПГЕЕ 
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Училищен вестник                              Професионална гимназия по енергетика и електротехника, гр. Гълъбово      

   Обикновено месец февруари се 

обявява за месец на трезвеността и 

борбата срещу алкохола и тютюно-

пушенето, които все по-често зася-

гат младите хора. Затова подбрахме 

за вас любопитни факти за алкохо-

лизма и зависимостта от него 

    Под алкохолизъм се разбира 

прекомерната злоупотреба с алко-

хол, която води до проява на анти-

социално поведение. От медицинс-

ка гледна точка алкохолизъм се на-

рича злоупотреба с алкохол, при 

която се появява непреодолимо 

влечение към него. В началото се 

наблюдава повишен, а по-късно –

 понижен толеранс към алкохола. 

Появява се абстинентен синдром и 

в крайните си фази води до морал-

на, социална и физиологична дег-

радация на индивида. 

   Алкохолът оказва еуфоризиращо, 

релаксиращо и успокоява-

що действие и 

затова 

най-

предразположени към 

употребата му са хора с емоцио-

нална и волева лабилност, неувере-

ни в себе си и склонни към депре-

сивно поведение. Такива по-често 

са младите хора. 

    Сред тях особено силно влияят  

самотата, неразбирането в семейст-

вото, непълноценното усещане на 

личността за себе си, неудовлетво-

реността, напрежението и стресът, 

желанието за себедоказване, кри-

воразбрания героизъм. Важно е да 

се знае, че невинаги злоупотребата 

с алкохол води до алкохолизъм, но 

е първата стъпка към него 

Типовете поведение на пиене могат 

да се разделят на: 

    Употреба – приема се неголямо 

количество алкохол в непродължи-

телен период от време. Приемът е 

мотивиран от любопитство, опит за 

подражание, за забавление или по 

традиция в съответствие със съ-

ществуващите обичаи, за по-добро 

настроение и компания. Особено 

често се случва по време на праз-

ници – имени и рождени дни, отбе-

лязване на Свети Валентин, учени-

чески балове и др.  

    Злоупотреба – приемането на ал-

кохол е в такава степен, че това се 

отразява сериозно на здравето и 

социалното функциониране. 

    Зависимост – психично и физи-

ческо състояние на зависимост да 

се приема алкохол, за да се изпита 

неговото физическо и психическо 

въздействие. В много случаи алко-

холиците пият единствено и само 

за да избегнат абстинентни-

те състояния, пре-

дизвикани 

от липсата му в орга-

низма. 

Признаци на алкохолна зависи-

мост 

   Силно желание или чувство на 

вътрешна принуда да се приема ал-

кохол; 

нарушена способност за контрол 

върху приема на спиртни напитки 

по отношение на началото, края 

или количеството на употреба; 

приемане на алкохол с цел да се 

облекчат абстинентните явления и 

със знанието, че това (приемането 

на алкохол) помага; 

 повишен толеранс, изразен в пот-

ребност да се приемат по-високи 

дози, за да се постигне желаният 

ефект, който първоначално се е 

постигал с по-ниски дози; 

стесняване на личния репертоар от 

начини на употреба на алкохол. 

Например – тенденция да се пие по 

един и същи начин, по едно и също 

време, без съобразяване със соци-

алните норми за приемливо пиене; 

продължаване на употребата на ал-

кохол, въпреки очевидните вредни 

последици (телесни, психични, со-

циални).  

Усложнения на алкохолната зави-

симост 

   Алкохолът всъщност не представ-

лява нищо друго освен клетъчна от-

рова. Поради добрата си разтвори-

мост прониква през всички клетъч-

ни мембрани и оказва вредното си 

въздействие върху всяка клетка от 

тялото. При синдрома на зависи-

мост и хронична алкохолна инток-

сикация се наблюдават изменения 

в почти всички вът-

решни орга-

ни и 

мозъка. 

Може да се поя-

ви и психично заболяване 

или епилепсия. 

  

   В резултат на алкохолна злоупот-

реба могат да се наблюдават след-

ните органни наруше-

ния:  нарушения в съзнание-

то;внезапна смърт – включително и 

от злополука и удавяне; чернодроб-

ни заболявания – чернодробна ци-

роза , застойна сърдечна недоста-

тъчност; повишен риск от различни 

ракови заболявания – на черния 

дроб, хранопровода (особено в съ-

четание с тютюнопушене), ларинкс, 

фаринкс; риск от развитие на въз-

палителни заболявания – пневмо-

нии и др. 

    

   Затова, мили млади хо-

ра, бъдете внимателни и 

не се подавайте на прово-

кация! Не си причинявайте 

това, което може да има 

фатални последствия за 

Вашето бъдеще! 

Подаване на заявление за допускане до ДЗИ    

сесия  май-юни 2019г.    

краен срок  до 18  март  2019г. 

Получаване на служебна бележка за допускане, с която зрелост-

никът се явява на изпитите– до 17 май 2019г. 

                            Сесия  МАЙ—ЮНИ 2019 година 

Български език и литература  21 май  2019г. 

Втори задължителен изпит   23 май  2019г. 

Подаване на заявление за допускане до ДКИ    

краен срок  до 10  май  2019г. 

 

Дата на провеждане на ДКИ по теория на професията  

06  юни 2019 г. 

Дати за провеждане на ДКИ по практика на професията 

05 и 07 юни  2019г. 


