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Издава се от учениците от Клуб “Млад журналист”  

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

брой 

        2018-2019г. 

Тържествено изпращане на абитуриентите 

от випуск 2019 година 

    Днес , 15.05. 2019г., с тържество в двора  на училището  Професионал-

ната гимназия по енергетика и електротехника изпрати абитуриентите си 

от випуск 2019 година. Отпразнувахме новото житейско начало за моми-

четата и момчетата от 12а клас, с класен ръководител г-жа Наташа Циб-

рова, и 12б клас ,с класен ръководител г-жа Сюзан Мустафа. 

     За да изпратят абитуриентите се присъединиха и инж. Пламен Бараков 

– зам.-кмет на Община Гълъбово, г-жа Нела Петрова – директор на Ди-

рекция“ АПО и финанси“ към общината, както и представители на наши-

те партньори: инж. Ирена Банкова , представител на новата централа 

AES, и г-жа Невена Димитрова –на „Контур Глобал Марица-изток 3“ 

   „Скъпи абитуриенти,трябва да знаете, че в живота, за щастие, има 

прекрасни неща, които могат да ти се случват многократно – да се влюб-

ваш, да посещаваш любими места, да слушаш любими песни, да откри-

ваш нови занимания. 

    Но има и неща неповторими, които трябва да изживееш ярко, пълно-

ценно, незабравимо! Те идват веднъж, и никога повече! После можеш 

само да си спомняш за тях, но не и да ги преживееш отново. Можеш да 

гледаш на филм, но не и да играеш отново в него. Можеш да им се рад-

ваш на снимки, но не и да позираш отново за тях. 

    Именно такова събитие е вашето изпращане- изключително емоцио-

нално, цветно и зареждащо. 

   Честито завършване! 

   Уроците не свършват с последния звънец! 

   Успешен старт в живота!“ 

   С тези думи към дванадесетокласниците се обърнаха водещите Анелия 

и Илко. 

Абитуриентите бяха приветствани от директора на училището г-жа Пет-

ронка Цветковска, която връчи грамоти и материални награди на най-

заслужилите. В своето слово тя пожела на зрелостниците да бъдат живи 

и здрави, да живеят с хъс  и да побеждават трудностите в живота. Да за-

помнят наученото и да го прилагат в бъдещата си реализация. В обръще-

нието си към випуск 2019г. инж. Пламен Бараков  посъветва завършва-

щите да приложат наученото, да запазят приятелствата си за цял живот, 

да формират собствено мнение и да имат голямо сърце, за да го отстоя-

ват. И нека винаги късметът да ги съпътства. 

    Своите пожелания отправиха и инж. Ирена Банкова и Невена Димит-

рова. 

    Зрелостниците трогнаха  преподаватели  с благодарственото си  

обръщение, а после ги развеселиха със забавни номинации. Сред тях бе 

и обръщението към класния ръководител на 12 б клас: 

Учителко любима, най-добра, 

Скъпа наша Сюзан Мустафа! 

Много караше ни се ти, 

А сега сме приятели добри! 

Всеки час със обич ще запомним, 

 ако нещо сме Ви наранили, 

за прошка МОЛИМ! 

 

    Признателност заслужават двамата класни ръководители, които вло-

жиха труд и сърце в организацията и осъществяването на събитието, за 

да остане изпращането паметен ден за абитуриентите. А израз на благо-

дарност към Колектива на гимназията бяха цветята, които всеки получи. 

    Поздрав към всички отправиха учениците от Второ основно училище 

„Христо Ботев“. 

    След ритуала по предаване на зна-

мето , абитуриентите се заловиха на 

кръшно хоро и изпълниха двора на 

училището с веселия смях на дръзно-

вението и младостта. А настроението 

на празника бе запечатано в много 

снимки. Предстои им една от най-

запомнящите се вечери в човешкия 

живот – тази на абитуриентския бал. 

    Днес зрелостниците се разделиха 

с родното училище, с ученическия 

живот и безгрижието на детството, 

за да поемат отговорност за своето 

бъдеще. Да им пожелаем да печелят 

в състезанието на живота, да бъдат 

добри и да търсят доброто у другите, за да направят света малко по-

добър. Да помнят винаги, че има два начина да изживееш живота си. 

Единият е, като мислиш, че няма чудеса.  

Другият –  че всяко нещо е чудо. 

  Вярвайте в чудеса! На добър час! 
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12 а клас 

   И аз се чудя защо през всичките тези години  силно искахме да завър-

шим. През тези четири, а за някои – пет години, бяхме винаги на ръба на 

отсъствията и двойките. Заради нас класният ни ръководител, г-жа Циб-

рова, си смени плана на телефона, за да може да ни търси всеки ден: 

„Защо не си на училище?“, „Къде си тръгнал?“ – казваше тя по телефона, 

а сега, когато завършваме, ще осъзнаем какво всъщност е било училище-

то за нас: 

Просторна сграда, изпълнена с добри професионалисти, които ни  

дадоха знания и ни научиха да бъдем добри хора, 

Място, където се срещаш и разговаряш с приятели,  

общуваш с учителите. 

   Ние живеехме за тези моменти, а сега е време да напуснем тази сграда 

и всеки да поеме по своя път. 

    На добър час! 

Даниел Динев 

 

12 б клас 

     Уважаема госпожо Директор, скъпи учители, съученици и гости на 

нашето тържество! 

    Днес за последен път прекрачваме прага на това училище. Преминах-

ме го, както всички преди нас. Сблъсквахме се с проблеми и трудности. 

Имахме своите успехи. Може да не бяхме перфектни. Може да не ни за-

помните. Може да сме от тези, които не оставят ярка следа. Всеки клас 

има свой характер и особености. Ние – също.         Благодарим Ви, че се 

грижехте за нас, че изисквахте от нас! Благодарим Ви, че през всичките 

тези години ни учехте да търсим смисъла на думи като „знание“, 

„приятелство“, „взаимопомощ“. Независимо от това, дали и колко искре-

ни сме били едни с други, нека съхраним човешкото в себе си! Нека бъ-

дем благодарни, че сме били заедно! Днес се разделяме, но и отваряме 

нова страница, поемаме в нова за нас посока.  

Благодарим Ви учители! На добър път, приятели! 

Иван Георгиев 

На 03.05 учениците от Професионалната гимназия посрещнаха майката 

на помощник- учителя по английски език Кийган Скот – Брук. След 

сърдечната среща с учителския колектив , американската гостенка посе-

ти някои от класовете , на които Кийган Скот преподава. Благодарение 

на своята непосредственост тя успя да разчупи притесненията на учени-

ците и да ги включи в диалог. Искрено се зарадва на подаръците, които 

получи, сподели, че тук й харесва, но най-голяма радост й донесоха ху-

бавите думи, които чу за своя син. 
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С красива, ръчно изработена дърворезба, изоб-

разяваща Светите братя Кирил и Методий, из-

ненада ръководството и учениците на ПГЕЕ, 

Гълъбово бившият възпитаник на гимназията, 

инж. Стойчо Андреев. Повечето от колегите му 

в ТЕЦ-а са запознати с интересното увлечение   

по дърворезбата и от години следят творческите 

му изяви – негови творби са били представяни в 

няколко самостоятелни изложби, в това число и 

в люлката на българските майстори-

дърворезбари – гр. Трявна. Най-често дърворез-

бите му са вдъхновени от сюжети на известни 

ренесансови картини, но  последното му творе-

ние е по-различно, защото е направено от сърце 

и по конкретен повод –  като специален подарък 

за Професионалната гимназия в Гълъбово по 

случай 24 май, Деня на славянската писменост и 

култура.  

     Идеята се заражда спонтанно – през лятото 

на 2018 г. Инж. Андреев е наставник  на група 

ученици от ПГЕЕ, които са на летен стаж по 

проект „Ученически практики“. Повече от ме-

сец, той предава своя безценен професионален 

опит на учениците от 11 клас, след което му 

хрумва, че може да подари на училището, чиито 

възпитаник е и самият той, нещо  изработено  

лично от него,  за спомен. 

      И ето – няколко дни преди 24 май, бившият 

възпитаник прекрачва развълнуван отново пра-

га на своето училище, за да си припомни с уми-

ление откъде е започнал професионалният му 

път през далечната 1980 г.  И разбира се, за да 

се срещне с единадесетокласниците от гимнази-

ята – неговите стари познайници и възпитаници 

от миналото лято, на които връчи своя дар.  

     От името на цялата гимназия, г-жа Цветковс-

ка - директор на ПГЕЕ, благодари на г-н Андре-

ев за красивия жест и сподели, че това е най-

ценният и трогателен подарък, който някога са 

получавали.  

     Подаръкът бе поднесен в присъствието на 

Невена Димитрова, представител на „Контур 

Глобал“ 

     И още един подарък получи Професионална-

та гимназия – три компютъра от AES, връчени 

от инж. Ирена Банкова 

     Не ни остава нищо друго освен да 

благодарим на нашите партньори за под-

крепата, която ни оказват.  

  Бъдете винаги до нас, помагайте ни и 

ние ще Ви се отблагодарим! 
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Училищен вестник                              Професионална гимназия по енергетика и електротехника, гр. Гълъбово      

Абитуриентският бал… 

 един незабравим празник  

за всеки абитуриент,  

организиран от  

Община Гълъбово  


