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Кое е основното, което е 
нужно на българското училище?

Необходимо е да се повиши каче-
ството на преподаване в училищата, 
т. е.  необходимо е да се премине 
към учебен процес, насърчаващ 
личностното развитие на учащите. 
Проблем е липсата на ангажираност 
от страна на родителите.Ако децата 
виждат, че техните родийели са ен-
тусиазирани относно обучението, те 
ще са много по-настроени да виждат 

ходенето на училище в позитивна светлина и да бъдат по-податливи на обуче-
ние. Ангажирането и работата с родителите е една от най-важните съставки 
на качественото образование за децата.
С какво ПГМЕЕ е по-различна от останалите училища в региона?
Мястото на нашата гимназия е много важно не само в Бургас, в страна-

та, но и в чужбина.В исторически план това е първото техническо училище в 
Югоизточна България и едно от първите в страната. В този смисъл то е дало 
образование на много възпитаници, които заемат водещи позиции, както в 
регионалния бизнес, така и в национален.
Като директор на професионално училище с какви по-специфични 

трудности се сблъсквате?
Смея да кажа, че професионалното училище винаги е било по-трудно и 

за управление, и за самите ученици. Освен общообразователните предме-
ти, които са еднакви за всички, тук има и други елементи, изискващи повече 
усилия. В последно време професионалното образование се явява приоритет 
от страна на Министерството на образованието по отношение на Дуалното 
образование. Напоследък се усеща нуждата от определени специалисти, за-
доволяващи изисванията на бизнеса.В момента има такъв проблем - глад за 
специалисти, които подготвяме и такива, които бихме могли да подготвим в 
ПГМЕЕ, а в момента младите хора са привлечени от професионално обра-
зование, свързано с обслужването - в общественото хранене, в търговията, 
в туризма, а професии, които са по-трудни и изискват повече усилия, някак 
си са оставени на по-заден план - това е разминаване между желанието на 
учениците и очакванията на бизнеса. Лично моето желание е с усилията и 
на държавата, и на обществото, да се направи така, че ние да подготвяме 
кадри, които не само ще обслужват Европа и туристите в България, но и ще 
показват, че тук има и мозъци, и умеещи, и можещи млади хора в сферата на 
производството, машиностроенето и модерните технологии.
Как се решихте да станете директор на ПГМЕЕ - елитна гимназия, 

мъжко училище?
От 1992 г съм в Механото като механик, учител, пом.- директор, а от 2010 г. 

и като директор. Минавайки през всички нива в училище, нормалното беше 
да се явя на конкурса за директор след пенсионирането на г-н Шишманов.
Промени ли се с нещо животът Ви след като станахте директор?
Да, определено и най-вече върху личния ми живот, Липсва ми свободно  

време за срещи с приятели, за разходки сред природата, но за сметка на 
това остава удовлетворението от постигнатото.
Какво дава длъжността директор и какво взема?
Не мисля , че длъжността директор ми дава нещо, а по-скоро ми взема от 

времето, предназначено за семейството ми, но това е пътят, който съм избра-
ла, и се чувствам подкрепена от моето семейство.
Призвание ли е тази длъжност?Може ли всеки да бъде директор?
Не е призвание да бъдеш директор. За да бъдеш директор, са необходими: 

задълбочено познаване на законите, човешки и управленски качества, както 
и постоянно самоусъвършенстване.
Към кого сте по-взискателна - към учениците или към учителите?
Еднакво към всички.
Има ли интерес от страна на младите хора към учителската 

професия?
Към момента нямам достатъчно информация по въпроса.Този въпрос е 

предмет на социологическо проучване.
Какво Ви подтикна да изберете Вашата професия?
Не бих казала, че това е детската ми мечта, поради факта, че съм завър-

шила Технически университет , а не хуманитарна специалност. Но след като 
започнах работа в Механото,а сега ПГМЕЕ, някакси нещата дойдоха от само-
себе си и разбрах, че тази работа я върша с душа и сърце и че цял живот съм 
искала точно това - да бъда учител, и то точно в МЕХАНОТО.
За какво най-често идват при Вас учителите и учениците?
По различни проблеми. Основното предизвикателство пред един директор 

е да разрешава проблемите/от различно естество-личен характер , семейни 
проблеми, здравословни /своевременно и по най-добрия и правилен начин.  
В позицията ми на директор се очаква да взема най-точното, правилно реше-
ние, което, за съжаление, не винаги се очаква от отсрещната страна.Трябва 
да внимавам и съобразявам нещата от всички гледни точки и най-вече зако-
ново, така че да не допускам грешки или поне да са толкова минимални, че да 

носят минимален риск. Затова често след време се питам: „Дали постъпих до-
бре? Правилен съвет ли дадох? Как ще се отрази решението ми след време?“.
Има ли достатъчно разбиране от страна на родителите по отно-

шение на учебния процес и ролята им в съвместното възпитание 
на подрастващите?

Училището е източник на знания и се предполага, че родителите се дове-
ряват на съветите и указанията, които им даваме по отношение на учебния 
процес. Обикновено разминаване между наше и родителско мнение се по-
лучава, когато на родителя много му се иска детето му да е отличник, да не 
отсъства, да не създава проблеми, но реалностите показват друго. Иска ми 
се родителите да имат повече вяра в учителя, защото той най-добре може да 
прецени реалните познания, умения и възможности на своите ученици.
Какво е Вашето мнение за ученическите униформи?
Това е обект на дълъг разговор, но моето мнение е, че униформите са ва-

жни и полезни, създават принадлежност към „мини обществото ПГМЕЕ“.
Учителите получават ли някакви оценки за работата си, както ние, 

учениците, за ученето си?
Донякъде учителите са свикнали с това да получават оценки - когато те 

самите са били ученици, студенти и в това няма нищо страшно.Всички ние 
в живота получаваме оценки всеки ден за това дали днес успяхме като ро-
дители, като граждани, така и в училище ние получаваме оценка за своята 
работа чрез своите ученици. За диференцираното заплащане имаме форми-
рана комисия в училище, която в края на всяка учебна година по определени 
критерии, които са обсъдени и приети на заседание на Педагогическия съвет, 
оценява учителите за тяхната работа. За 23 години пред учебната дъска добре 
знам как се пишат и двойки, и шестици и съм готова да получа своята оценка.
Никой не може да лежи на стари лаври, трябва чрез оценяването непрекъс-
нато да се стремим да поддържаме форма и да се самоусъвършенстваме, и 
да знаем къде сме.
Как поощрявате отдадените на професията си учители и отличните 

и инициативни ученици?
Традиция е тези отличия да бъдат връчвани в навечерието на най-големия 

празник на духовността, на българската култура и книжовност - 24-ти май за 
постигнати успехи в областта на спорта, техниката и учебния процес, както 
учениците , така и техните учители.
Имате ли наблюдение как се реализират Вашите ученици след 

като завършат училище?
Всички наши ученици продължават в голяма степен в технически специ-

алности и това е обеснимо - те завършват техническо училище, придобили 
са необходимите навици и умения, за да могат да градят и да се реализират 
като спецалисти.
С какво запомнихте Вашите ученически години, абитуриентския 

си бал?
Най-безгрижните ми години.
Всеки випуск има свое място в историята на училището. С какво 

ще запомните учениците от випуск 2016? 
През изминалите 5 години в училище започнахме много проекти, с които се 

откриха нови възможности пред нашите ученици.Те успяха да споделят опит 
и умения със свои връстници от други страни. Пътуваха, твориха, изобретява-
ха. Материалната база се модернизира и това прави образователния процес 
интересен и иновативен. Ще запомня съпреживяното вълнение на всяка една 
купа и грамота, с които пристъпваха в кабинета ми.Тези мигове са незабра-
вими! Многобройните награди от спортни, технически и научни състезания. 
Наистина много, много моменти на щастие и гордост!
Доволна ли сте от резултатите от ДЗИ?
Като човек и професионалист винаги изисквам повече и се стремя към 

по-доброто. Резултатите от проведените ДЗИ показват успешната подготовка 
на нашите ученици. Разбира се,че тепърва ще ги анализираме и ще напра-
вим още изводи, но като сравним общото ниво на грамотност с показаните 
резултати, мисля, че можем и тази година да се похвалим с добре свършена 
работа. Доволна съм от представянето на нашите ученици.
Какво е Вашето послание към абитуриентите?
Моето послание е, че най-важното е да бъдат живи и здрави, млади, усмих-

нати, позитивни, изпълнени с мечти и сила да ги постигат, да се доверяват на 
вътрешния си глас, да следват своето разбиране за красота и щастие. Поже-
лавам им в житейския път, който им предстои, да бъдат все така талантливи, 
упорити и трудолюбиви, въпреки че някои от тях няма да бъдат посипани „с 
ябълков цвят“, животът им няма да мине „в колесница“, „по друм от цветя“. Но 
животът е борба! Нека нашата положителна енергия, нашата добра дума да 
бъдат тяхната щастлива орис. Защото вие, учениците,  наистина имате нужда 
от окуражаване, от подкрепа, от някой, който вярва във вас и ви желае добро-
то. С нашите вечни съвети ще бъдем винаги с вас. На добър път!
                                                                            

Интервюто взеха ученици от клуб ”Млад редактор”  
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ИНЖ. РОЗА ЖЕЛЕВА – ДИРЕКТОР НА ПГМЕЕ: „МЯСТОТО НА НАШАТА ГИМНАЗИЯ Е МНОГО ВАЖНО
    НЕ САМО В БУРГАС, В СТРАНАТА, НО И В ЧУЖБИНА...”
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С наградата „Директор на годината“  от Съюза на работодателите в системата на на-
родната просвета в България по повод Деня на народните будители е удостоена госпожа 
Роза Желева. Тържествената церемония бе на 2 ноември 2015 година в гр. Пловдив. 
Престижната награда на Директора на ПГМЕЕ - Бургас е за постигнатите образователни 
резултати на училището на национално ниво и в област Бургас, за екипната работа, за 
успешното партньорство с родителите, с Училищното настоятелство, с фондации.

НАШИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

  ИНЖ. РОЗА ЖЕЛЕВА – НОСИТЕЛ НА НАГРАДАТА „ДИРЕКТОР НА ГОДИНАТА“

На 11.05.2016г. в гр. София се състоя тържествена церемония на XIX национален конкурс „Учител 
на годината“. Г-жа Марчева бе удостоена с приз в хуманитарно направление.

Г-жа Марчева - учител по БЕЛ, е удостоена с почетното отличие на Министерството на образо-
ванието и науката - грамота“Неофит Рилски“ за  дългогодишната й цялостна високопрофесионална 
трудова дейност в системата на народната просвета и приноса й в развитието на образователното 
дело в България.

ГЕОРГИ ВЛАСЕВ – С МЕДАЛИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПЛУВАНЕ

По повод избирането на Бургас за Европейски град на спорта за 2015 г. плувен клуб” Черноморец” 
със съдействието на Община Бургас организира и проведе на 14-15.11.2015 г. Първи международен тур-
нир по плуване Мастърс – Бургас. Георги Власев – учител по ФВС в ПГМЕЕ. в дисциплините бруст и гръб 
се класира на 2-ро място и спечели сребърни медали, в дисциплината свободен стил се класира 4-ти, а 
на бътерфлай – 5-ти.

Госпожа Пепа Марчева - носител на национална награда и удостоена с почетно 
отличие “Неофит Рилски“

БЛАГОДАРИМ ВИ, ГОСПОЖО ЖЕЛЕВА, ГОСПОЖО МАРЧЕВА, ГОСПОДИН ВЛАСЕВ!  
ГОРДЕЕМ СЕ С ВАС! НЕКА ДА СЕ МНОЖАТ НАГРАДИТЕ И ОТЛИЧИЯТА ВИ! 

ЧЕСТИТО!

ПОБЕДИТЕЛИ В НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ
”НАЙ-ДОБЪР ТЕХНИК В МАШИНОСТРОЕНЕТО“

ТЕХНИКА

На 11 и 12 март 2016г. в гр.Горна Оряховица за шестнадесети път се проведе национално състезанието 
„Най-добър техник в машиностроенето“. Нашето училище бе представено от учениците Сюлейман Сюлей-
ман-XIд клас, специалност АТТ и Атанас Иванов-XIIа клас, специалност ПЕД с ръководител инж. Мариана 
Бакърджиева.

В индивидуалното класиране Сюлейман Сюлейман се класира на първо място. Атанас  Иванов зае 
девето място. Според регламента на състезанията от национален характер те ползват квоти за прием в 
техническите университети без приемен изпит с оценката от състезанието. Отборно ПГМЕЕ-гр.Бургас зае 
второ място.
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Ученици от ПГМЕЕ – гр. Бургас, взеха участие в ХХХІI национална олимпиада по техническо чертане в град 
Варна, която се проведе на  22 и 23 април 2016 г.

Участвахме в две групи –  ІІ група – класическо техническо чертане Атанас  Иванов XIIа клас специалност 
ПЕД и  Сюлейман Сюлейман XIд клас специалност АТТ с  ръководител инж.Мариана Бакърджиева и  ІІІ група 
– техническо чертане с  програмен продукт Auto CAD  2006  Георги Ненов XIа клас и Димитър Танев XIIа клас спе-
циалност ПЕД с  ръководител  инж. Милена Даскалова. На четвърто място във втора група се класира Сюлейман 
Сюлейман XIд клас. Дванадесетокласниците са приети без приемен изпит в ТУ – гр.Варна.

ТЕХНИКА

ХХХІI НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ – ГР. ВАРНА

На 25 и 26.03.2016г. се проведе състезанието „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС”, 
в което се включиха възпитаници на осем училища от Габрово, Стара Загора, Сливен, Ямбол, 
село Градница, Казанлък и Бургас. Атрактивна част от състезанието се състоя на  импровизи-
рания автополигон в двора на ПГМЕЕ-Бургас. Сръчност при сглобяването на двигателя ученици-
те показаха в автосервиза на един от спонсорите. Жури  на състезанието бяха представители 
на браншови организации, както и на спонсорите. На първо място в направление „Най-добър 
млад водач на МПС” се класира отборът на Про-
фесионалната гимназия по механоелектротех-
ника и електроника – Бургас с ръководители г-н 
Калдерон и г-н Иван Георгиев. В индивидуалното 
класиране в тази дисциплина триумфира Живко 
Великов от ПГМЕЕ – Бургас.  В направление „Най-
добър автомонтьор“ ПГМЕЕ  зае трето място. Ръ-
ководители на отбора са инж. Христина Жабова и 
инж.Иван Манов. В отборното комплексно класи-
ране на състезанието „Най-добър млад автомон-
тьор и водач на МПС” Професионална гимназия 
по механоелектротехника и електроника – Бургас  
зае второ място.

Учениците Петко Стайков от XIIж клас и Добромир Демирев –XIIи клас взеха участие в Регионалния кръг на състезание-
то по приложна електроника „Мога и зная как“. Състезанието се проведе на 31.03 и 01.04.2016г.  в гр.Варна. Учениците са 
подготвяни за състезанието от инж.Костадин Терзиев и инж.Иванка Плукчиева.

Нашите ученици се класираха на 4-то отборно място във втора възрастова група, а Петко Стайков взе 3-то място в инди-
видуалното класиране, което му гарантира прием в ТУ-Варна.

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОНИКА „МОГА И ЗНАЯ КАК“

СЪСТЕЗАНИЕ„НАЙ-ДОБЪР МЛАД АВТОМОНТЬОР И ВОДАЧ НА МПС”

ФИНАЛ НА ПЪРВОТО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ“

На 15.04.2016 год. учениците Мартин Михалев и Мариян Касъров от Xе клас и Димитър 
Дерменджиев от XIе клас с ръководител инж. Албена Колева взеха участие във финала на 
Първото национално средношколско състезание „Енергетиката и ние“, организирано от Об-
щина Варна, Регионалния инспекторат по образованието – Варна, Технически университет – 
Варна и Професионалната гимназия по електротехника – Варна. Форумът е приемник и про-
дължител на традициите на националната ученическа конференция „Енергия на бъдещето“, 
където сме участвали три поредни години. Тази година  във форума взеха участие  70 ученици 
от 9 до 12 клас .Нашите ученици се представиха много добре. Мартин Михалев от от X е клас 
получи специалната награда на „Енерго-Про“ ЕАД за креативна идея на своята презентация.
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През месец ноември 2015 година във Варна се проведе X Национален конкурс „Морето морето, мо-
рето”. Ученикът от IXи клас Димитър  Димитров с преподавател Янина Славова участва в раздел „Литера-
турно творчество”. Той се представи с три стихотворения. Димитър Вълков се класира на второ място със 
стихотворението си „Бургазлия”. Митко е единственият ученик от Бургас, който е лауреат в този раздел.

       
     

Националният литературен конкурс „Да знаеш ти живота как обичам“, организиран в чест на 
90-годишнината на ТПГ „Н. Й. Вапцаров“, се проведе през месец ноември 2015г. В него се включиха 
86 участници от 12 града в страната.

В категория „Есе“ второ място  извоюва Станимир Георгиев от Xж клас, а Мартин Янчев 
от Xи клас получи специалната награда на журито за отлично представяне. Клуб”Млад редактор” 
с ръководител г-жа Пепа Марчева получи грамота за съпричастие в организирането на конкурса. 
Наградените ученици получиха грамоти и предметни награди от  издателска къща „Анубис“ и из-
дателство „Булвест 2000“.

ЗА НАС

ПОБЕДИТЕЛИ В НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
„ДА ЗНАЕШ ТИ ЖИВОТА КАК ОБИЧАМ“

ПРЕСТИЖНА НАГРАДА В НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
„МОРЕТО, МОРЕТО, МОРЕТО”

НАША УЧЕНИЧКА С ПРЕСТИЖНО ОТЛИЧИЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС
„МУЗИКАЛНИ НАГРАДИ“ В КАЗАНЛЪК

На 26, 27 и 28 февруари  се проведе седмото издание на Националния конкурс „Музикални награди“ 
2016 година,  организирано от СОУ „Екзарх Антим I”- Казанлък за млади таланти в областта на музи-
калното изкуство.

В конкурсната програма се състезаваха 161 изпълнения на участници от училища, читалища и дет-
ски школи от 15 области на страната.

Елена Танчева от VIIIи клас участва в раздел „Народна музика“, категория солово изпълнение във 
втора възрастова група 5-8 клас и за талантливото си изпълнение на песента „Я дай ми мале“ завоюва 
призовото второ място.

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

На 10.02.2016 г. учениците от ПГМЕЕ за първи път се включиха в националното състезание по творческо 
писане на английски език. Участваха 34 ученици от 8 до 12 клас. Те имаха възможността да проявят своя 
творчески потенциал и знания по английски език. Предоставените теми като: „Когато бръмбари нахлуят 
в главата ти и птици правят гнездо в косата ти, „Направих си селфи, но не бях на снимката“ и други, бяха 
интригуващи и нестандартни. За нашите ученици това състезание беше приятно, полезно и много забавно. 
Ученици на г-жа Сталева, г-жа Христова, г-жа Дойнова, г-жа Чавдарова, г-жа Нейчева, г-жа Ценова се явиха 
и на международно езиково състезание“Кенгуру“.

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

От 20 до 22 ноември 2015 г. в Ямбол се проведе VІІІ Национално състезание за ключови компетентности 
по природни науки.

Регламентът на състезанието включва два кръга: теоретичен - решаване на четири задачи  и практичес-
ки - изпълнение на две задачи . Шестдесетте състезатели, по двама от всяка област, на случаен принцип 
бяха разделени в десет отбора по шест участници.

Ученикът Мартин Георгиев от ІХ з клас, който беше един от двамата бургаски представители, презентира 
решението на химичната задача от името на своя отбор. Той се представи изключително добре и заслужи 
аплодисментите на журито и публиката. Отборът на Мартин зае пето място.
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ВЕЛИКДЕНСКО НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ
На 23.04.2016г. се проведе XXII Великденско национално математическо състезание в ОУ“Братя Ми-

ладинови“- гр.Бургас. В него взеха участие 45 ученици от XI клас на ПГМЕЕ. Те се представиха достойно, 
заеха челните позиции в класирането и се окичиха с медали, грамоти, купата за отборно класиране и 
най-масовото участие в състезанието. 

Призови места заеха:
Живко Пеев – II място – XIи клас,
Иван Иванов – III място – XIи клас,
Камелия Касабова – III място – XIА клас,
Лания Нгуен – грамота –  XIГ клас
Живко Нейчев – грамота –  XIГ клас
Руслан Андонов – грамота –  XIЗ клас

СЪСТЕЗАНИЕ „СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“

На 29 ноември 2015 година  се проведе традиционното за гр.Бургас XVIII-то състезание по мате-
матика и информационни технологии „Свети Николай Чудотворец“.

Ученици от ПГМЕЕ се класираха на челни позиции на математическото състезание. Отличилите 
се състезатели бяха наградени на официална церемония на 06.12. – празника на нашия град.

Нашите 24 – ма ученици се представиха достойно и се класираха както следва:
Отборно класиране: VIII клас – II място, IX клас – II място, X клас – III място, XI клас –II място.
При индивидуалното класиране се отличиха: Иван Желязков VIII клас – I място, Дончо  Донев VIII 

клас – II място, Явор Михайлов IX клас – I място, Павлин Иванов IX клас – II място, Йордан Траев IX 
клас – III място, Георги Драгнев XII клас – III място. За достойното представяне на учениците заслуга 
имат г-жа Надежда Йорданова, г-жа Даниела Живкова, г-жа Монка Щерева, г-жа Жечка Ласкарова.

На 31 октомври 2015г. се проведе XXIV Национален математически тур-
нир „Черноризец Храбър“, посветен на Деня на народните будители. В със-
тезанието участваха Йордан Бинев и Дончо Атанасов от Хи клас, Георги 
Маджаров от Хз клас  с преподавател г-жа Даниела Живкова и Димитър 
Петров от VIIIи клас с преподавател г-жа Надежда Йорданова. Учениците 
се представиха достойно. Най-висок резултат постигна Йордан Бинев от Хи 
клас, който е награден с грамота.

НАЦИОНАЛЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

XXIII КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ 

На 13.12.2015г. се проведе XXIII Коледно математическо състезание в ОУ“Братя Миладинови“ 
гр.Бургас. В него взеха участие 36 ученици от XI клас от ПГМЕЕ. Те се представиха достойно, заеха 
челните позиции в класирането и се окичиха с 3 медала, 3 грамоти, купата за отборно класиране и 
наградата за най-масово участие. Призови места заеха: Денчо  Бъчваров – XIе клас - I място, Жулиян  
Димитров – XIз клас - II място, 

Михаил Атанасов – XIз клас - III място,
Денис Топалов – XIг клас – грамота,
Тодор Тодоров – XIз клас -   грамота,
Християн Димитров – XIа клас -    грамота.

ПРОЛЕТНО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА

На 12 март 2016г.се проведе Пролетно национално състезание по физика в Бургас. Организатори 
бяха МОН, РИО-Бургас, Община-Бургас и училище-домакин ПМГ“ акад.Никола Обрешков“ – Бургас.

Участваха над 350 млади физици на възраст от 7 до 12 клас от цялата страна. Националната комисия 
беше от университетски преподаватели и учители по физика.

Ученикът Мартин Драгиев от VIIIи клас с преподавател Христина Христова се представи достойно в 
дебютното си участие в състезанието.
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На 20.04.2016г. ученици от клуб „Превенция“ при ПГМЕЕ гр.Бургас с ръководител Даниела Русева 
посетиха РЗИ – Дирекция „Профилактика на болести и промоция на здраве“. Учениците се включиха 
в кръгла маса на тема: „Толерантност между етносите и промоция на здраве“.

Всеки представител от клуба получи възможност да си направи тестове за: установяване въ-
глеродния монооксид в белите дробове, измерване процента на мазнини в тялото, установяване на 
въздействието на алкохол върху водач на МПС с помощта на „Алкохолни очила“.

На 24-25 април 2016г. в ПГМЕЕ бе проведен интернационалният хакатон NASA Space Apps 
Challenge

В състезанието участват екипи от всички възрасти, програмисти, разработчици, инженери, 
технологични специалисти, дизайнери и всички, които имат желание да имат принос за живота 
на планетата Земя и Космоса.

Обявените 25 предизвикателства попадат в категориите Aeronautics, International Space 
Station, Solar System & Beyond, Technology, Earth и the Journey to Mars. 

Ученици от нашата гимназия бяха помощник-организатори, също така имахме и екип от 2 
участници, които заеха 5 място на People’s choice със своя проект за заселване и дългогодишно 
живеене на Марс.

На 29.09.2015г. в културен център Морско казино се проведе Регионален форум „Конференция на 
бъдещето“. Целта на форума беше да изготви визията за предизвикателствата пред младите хора от 
Югоизточна България, както и да се подпомогне изготвянето на Национална програма за младежта, 
създаване на активна гражданска позиция по болните за обществото ни теми.

16 ученици от Механото не усетиха как работиха, забавлявайки се по групи в различни тематични 
направления. Прекрасно е, когато доброволци от различни градове и села, споделят за мисиите, в които 
са участвали. Прекрасно е, когато разбереш, че говориш на един език със съвсем непознати момчета 
и момичета. Всички те си тръгнаха по-знаещи, по-можещи и по-вярващи, че утре –  Те ще променят и 
развиват към по-добро света!

Михаил Буланов (ученик от XIи клас) седна на стола на директора инж.Роза Желева. 
Изборът е направен на заседание на Ученическия съвет. Смяната на местата между ученици 
и учители е в рамките на инициативата „Ученическо самоуправление“, което се провежда 
от години на 9 май.

Директорът на ПГМЕЕ запозна Михаил Буланов със задълженията му. Двамата обсъ-
диха извънкласните занимания на учениците, проблемите, с които се сблъскват те, как да 
се подобри връзката – ученик-учител-родител и други. Освен Буланов, в управлението на 
училището се включиха и ученици от IX и X клас. 

Много ученици пожелаха да бъдат и учители по различните предмети. За пореден път се 
убедиха, че учителската професия е нелека и много отговорна.

9 МАЙ – ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В ПГМЕЕ 

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ „КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪДЕЩЕТО“

NASA SPACE APPS CHALLENGE

ТОЛЕРАНТНОСТ МЕЖДУ ЕТНОСИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕ

IV-ТА ОЛИМПИАДА ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФИЗИКА

На 23.04.2016г. учениците Никола Данаба-
шев от XIIи клас и Петко Стайков от XIIж клас 
взеха участие в IV-та олимпиада по експери-
ментална физика във Физическия факултет 
на СУ “ Св. Климент Охридски“. Участваха 122 
ученици от България, Македония, Босна и Хер-
цеговина и Русия.



8ПОСОКИ

На 30.09.2015г. ученици от Xа клас с ръководител Даниела Русева от ПГМЕЕ посетиха новооткри-
тото регионално предприятие за третиране не отпадъци „Братово-запад“.

Мероприятието беше организирано със съдействието на Община Бургас.
Учениците разгледаха най-модерната на Балканския полуостров пречиствателна станция за  – 

съоръженията за сепариране, компостиране и рециклиране, складове за съхранение на опасни и 
специфични отпадъци от бита.

Това посещение ще даде възможност на учениците да споделят видяното и да станат по-отго-
ворни към опазването на околната среда.

ДЕСЕТИ КОНКУРС „АХ, МОРЕТО…“ 

    На 19.11.2015г. в Експо Център „Флора“- гр.Бургас се проведе изнесен открит урок на тема: 
„Съвременни аспекти на предприемаческото поведение. Личностни качества и предизвикател-
ства“. Идеята, организацията и осъществяването на урока е на инж.Татяна Ботева.

  Мероприятието бе проведено под егидата на „Джуниър Ачивмънт“-България . Откритият 
урок събра и обедини различни групи граждани – ученици, студенти, възпитаници на училище-
то, свободни предприемачи и учители около мнението, че двигателят на постоянната промяна в 
икономиката, политиката, социалната сфера и като цяло в света около нас са предприемчивите 
и активни хора, които материализират в своя полза и в полза за обществото творческия си съзи-
дателен потенциал и труд, поемайки премерени рискове.

СВЕТОВНА СЕДМИЦА ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Десетият конкурс „Ах, морето…“ в ПГМЕЕ – Бургас за отбелязване на Международния ден на Черно море – 31 
октомври се проведе в два раздела: конкурс за фотография и конкурс за рисунка.

Конкурсът има за цел да се привлече вниманието на учениците към Черно море, като символ на Бургас и да се 
пазят чисти водите и неговите плажове.

Класирани ученици:
Емил Шишков IXи клас- за рисунка, Калоян Тотев Xз клас- за фотография, Минко Мечков Xз клас – за фото-

графия,
Татяна Дячкова Xа клас – за фотография, Христина Иванова Xа клас – за фотография.

БРАТОВО-ЗАПАД - НАЙ-МОДЕРНАТА НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ 
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ УРОК В СВЕТА
Mинистерството на образованието и науката, в партньорство с УНИЦЕФ България, се включва в 

глобалната инициатива „Най-големият урок в света“, чиято цел е да популяризира новите Глобални 
цели за устойчиво развитие. В седмицата 28.09.2015-02.10.2015г. в рамките на часа на класа в ПГМЕЕ 
този урок бе проведен в голяма част от класовете.

При всички класове, под формата на игрови модел, разпределяйки учениците на групи, класните 
ръководители разясняваха и обясняваха кои са проблемите, които срещат хората днес, като бедност, 
глад, неравенство между страните, глад , корупция и т.н., а учениците, решавайки различни казуси, 
достигаха до идеи, до които много възрастни, дори специалисти в различни области, не са успели.

С удовлетворение можем да споделим, че голяма част от участниците заявиха желанието си да 
участват и на следващо ниво по проекта, свързан с изготвянето на постери.

На 11 май 2016г. учениците Иван Тенев от Хз клас, Минко Мечков – Хз клас , Калоян Тотев – Хз клас, Георги Маджаров – Хз 
клас, Станислав Анастасов от Хи клас, Стоян Чанев – Хи клас от клуб”Млад редактор” с ръководител г-жа Пепа Марчева се 
включиха в петото, юбилейно издание на националната инициатива „Нощ на литературата“. Събитието се проведе на открита 
сцена „Охлюва“ до Културен център „Морско казино. Учениците четоха откъси от  романа „Пражкото гробище“ на  Умберто 
Еко – така се популяризира  съвременната европейска преводна литература.

На 29 октомври 2015г. в зала „Младост“ се проведе поредната благотворителна хандбална среща между Механото и 
Строителния, организирана от Янко Димитров-учител по физкултура и спорт, в помощ на нашия Станислав Ва-
силев.

На провелата се  среща по хандбал между отборите на Механото и Сроителния, зала „Младост“ се изпълни 
с приятели, съученици и хора от целия град, дошли да подкрепят Стасо - едно добро момче, със стипендия за 
отличен успех, прекрасен хандбалист, благодарение и на него училището ни завоюва тази година първо място в 
националното първенство!
„Всички за Ани!“
На 14.04.2016г. се проведе благотворителна волейболна среща между ГПАЕ „Гео Милев“, СОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ и Механото! Няма значение кой е победителят, важното е, че учениците ни отново доказаха, че носят 
Големи сърца! 

УЧЕНИЦИ ОТ ПГМЕЕ ЧЕТАТ УМБЕРТО ЕКО НА ОТКРИТА СЦЕНА „ОХЛЮВА“

БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ



9

Ученици от 8-те класове 
на ПГМЕЕ участваха в чест-
ванията по случай Национал-
ния празник на РБългария – 3 
март. Като всички родолюбиви 
граждани и нашите ученици 
присъстваха на тържествено-
то издигане на националния 
флаг пред Община Бургас. За 
да отдадат почит пред памет-
та на загиналите за свободата 

на родината, осмокласниците 
поднесоха венци на Паметника 
на руските войници, загинали 
през Руско-Турската освобо-
дителна война. С благодарност 
и признателност на този ден 
си спомняме за несломимия 
роден дух и жертвоготовност 
на българския и руския народ, 
които направиха възможно 
България да бъде възродена за 
трети път.

За да почете официалния 
празник на Бургас и Св. Ни-
кола като наш закрилник, 
ПГМЕЕ и тази година  про-
веде традиционната Никул-
денска кулинарна изложба. 
Креативността и любовта, 
вложени в подготовката на 
събитието проличават във 
всеки детайл. Класните ръ-
ководители на осмите кла 
сове и девети д клас  подпо-
могнаха осъществяването на 
празника. Училището за по-
реден път блести с Коледна-
та си украса и засилва при-
ятните чувства на доброто в 
нас чрез  неугасващия си и 
уникален дух.

Всяка година специални 
гости са пенсионирани учи-
тели. Това е един от поводи-

те да се събере голямото семейство на ПГМЕЕ.

На 02.12.2015г. учениците 
от осмите класове  и девети 
„д” клас  тържествено отбе-
лязаха 6-ти декември – праз-
ника на родния ни град и не-
говия патрон Свети Николай 
Чудотворец.

Мероприятието се про-
веде в зала „Георги Баев“ на 
Морското казино.

След като учениците обо-
гатиха своите познания за 

Свети Николай и родния Бургас, последва поздравление и награж-
даване на участниците от  директора – инж.Желева. Тържеството 
бе подготвено от г-н Люцканов, г-жа Пантова и г-жа Мая Христова.

Учениците от ПГМЕЕ – гр.Бургас почетоха паметта на будите-
лите, като поднесоха венец пред паметника на бургаския будител 
в Морската градина – поп 
Сава Катрафилов за трета 
поредна година. Присъст-
ваха ученици от 8 класове, 
с ръководители г-жа Пепа 
Воденичарова, г-жа Недеж-
да Йорданова и пом.-ди-
ректорите Р. Георгиева и 
инж.М.Колева. Тържеството 
бе открито от Духов оркес-
тър на ПГМЕЕ – гр.Бургас. 
Ученици от 8в клас разказа-
ха емоционално за апостолското дело на известни будители, а Еле-
на Танчева от 8и клас запозна присъстващите с жизнения път на 
бургаския учител и четник в Ботевата чета – поп Сава Катрафилов.

Откриването на учебната година за ПГМЕЕ е ритуал, маркиращ пътя, по който ще вървим за-
едно преподаватели и ученици, по който ще срещаме и незабравими радости, и невероятни пре-
дизвикателства. Този ден ще бъде завинаги първи в гимназията за нашите осмокласници, но не и 
последен за абитуриентите.

ПОСОКИ

Никулденска кулинарна изложба в ПГМЕЕ

Участие на ПГМЕЕ в честванията по случай
Националния празник на РБългария

Зимни християнски празници

1 ноември – Ден на народните будители

ПРАЗНИЦИ

15 СЕПТЕМВРИ 2015 – ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ
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24 май – всички наричаме този празник най-
светлия, най-обичания, най-красивия. Празник на 
духовното извисяване на стремежа към усъвър-
шенстване чрез постиженията на науката и култу-
рата.

Към празничното шествие, организирано от 
Община Бургас, се присъедини колективът и учени-
ците на ПГМЕЕ. Начело с духовата музика, ембле-
ма и гордост за гимназията, представителният ни 
блок премина по централните улици на Бургас под 
бурните аплодисменти на стотици бургазлии. Мно-
зина от тях с носталгия си припомнят ученическите 
си години, прекарани в Механото, но останали за-
винаги свързани с него.

ПОСОКИ

ЗЛАТНИ КУПИ ЗА ГЕОРГИ КЕРЧЕВ
На 21 и 22 ноември 2015г. в 

Румъния се проведе междуна-
родно състезание по кикбокс за 
Световна купа. Георги Керчев от 
IXз клас грабна две златни купи в 
категории light contaсt и kick light 
contaсt. Всички се радваме на го-
лемия успех на Георги Керчев и 
му пожелаваме все така да про-
славя страната и училището ни!

ПЕТЪР КАЛЧЕВ – БАЛКАНСКИ ШАМПИОН ПО КИКБОКС

В сръбския град Върбас между 26 и 29 май 
2016г. се проведе Балканско първенство по Кик-
бокс в следните стилове: Лоу кик, К-1 и Кик лайт.

Петър Калчев от Xв клас на ПГМЕЕ стана бал-
кански шампион по кикбокс.

ПОЛУМАРАТОН „АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО“
На 17.01.2016 г.от площадката до Морското ка-

зино на град Бургас бе даден стартът на полумара-
тона „Атанасовско езеро“. 

В състезанието взеха учас-
тие състезатели и състезателки 
от Бургас, София, Варна, Сливен, 
Поморие, Царево и Обзор.

В групата на жените участие 
взе Татяна Дячкова – ученичка от 
X а клас на нашата гимназия и се 
класира на 3-то място в бягането 
на 8км. Участниците бяха награде-
ни с медали.
ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКА ЩАФЕТА

На 07.11.2015 г. се проведе първата смесена лекоатлетическа щафета. 
В нея участваха училищни отбори от 4 момчета и 4 момичета от една въз-
растова група. 

В отбора на ПГМЕЕ участваха: 
Явор Михайлов и Илиян Валеков 
от IXи, Мартин Стаматов и Павел 
Паунов от IXз, Кристияна Николо-
ва от IXж и Михаела Янева, Катя 
Катрафилова и Йоана Босева от 
IXа клас.

На II-ро място се класира от-
борът на ПГМЕЕ

Участниците бяха наградени с 
купи и предметни награди.

МИНИ МАРАТОН 5 КМ: МОРСКО КАЗИНО 
– МОЛ ГАЛЕРИЯ

На 10.10.2015 г. в град Бургас се проведе мини 
маратон Galleria Run 5 км. от Морско казино до 
МОЛ Галерия. 

В групата 15-17 г. участваха над 150 състезате-
ли и състезателки, между които и двама състезате-
ли от IXи клас от нашата гимназия: Явор Михайлов 
и Илиaн Валеков. И двамата завършиха успешно 
маратона, като Явор Михайлов се класира на 11-то 
място, а Илиян Валеков на 27-мо място.
СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО ПО КИКБОКС И 

БАЛКАНСКО ПЪРВЕНСТВО ПО УШУ

На световното първенство по кик 
бокс в гр.Букурещ, Румъния проведе-
но на 20-21.11.2015г. Симеон Тодоров 
от Xе клас завоюва I място в стил 
freestyle kick и II място в стил freestyle 
light contact.

Ахмед Исмаил от Xе завоюва II място 
на балканското първенство по ушу.

КОЛЕДЕН ТУРНИР ПО БАДМИНТОН
На 19.12.2015 г. в спортна зала Нефтохимик, Бургас, се проведе тради-

ционният 16-ти Коледен турнир 
по бадминтон за наградите на 
ОУ „Братя Миладинови“. Победи-
телите бяха наградени с медали. 
ПГМЕЕ участва с четирима състе-
затели от IX клас.

Представянето им беше много 
добро. Димитър Георгиев от IXи 
зае второ място, Мартин Стама-
тов от IXз - четвърто, Денис Фи-
крет от IXд - пето и  Йоана Босева 
от IXа - четвърто.
ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО 

УЧЕНИЧЕСКО ПЪРВЕНСТВО ПО БАДМИНТОН
На 27.03.2016 г. в спортна зала 

Нефтохимик, Бургас, се проведе 
Общинско и Областно ученическо 
първенство по бадминтон.

    Участваха ученици от 2 основ-
ни училища и 4 гимназии на града 
ни и 2 училища от областта.ПГМЕЕ 
участва с 5 състезатели-юноши 
от IX кл.: Димитър Георгиев – IXи, 
Мартин Стаматов – IXз, Павлин 
Иванов – IXз, Веселин Петров – 
IXж, Денис Фикрет – IXд клас.

СПОРТ

24 МАЙ – НАЙ-БЪЛГАРСКИЯ ПРАЗНИК
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Преди 140г. на Калъчевия мост в Копривщица е изстрелян първият кур-
шум, дал начало на Априлското въстание. То е подготвяно едва около 2 
месеца. В гр. Гюргево на 11 ноември заседава Гюргевският революционен 
комитет. Изготвен е план за действие, според който българските земи се 
разделят на пет революционни окръга с главни апостоли: Търновски – със 
Стефан Стамболов, Сливенски – с Иларион Драгостинов, Врачански – със 
Стоян Заимов, Пловдивски – с Панайот Волов, Софийски – с Никола Сла-
вков.

За началото на въстанието заседаващите се 
спират на три дати: 11 aприл, 1 май или 11 май. Най-
добре подготвен e 4-ти окръг с главен апостол Пана-
йот Волов , който по-късно бива заменен от Георги 
Бенковски, а за център избират Панагюрище. На 14 
април 1876г. в Оборище се свиква Общо събрание. 
Тогава се дават специални правомощия на Георги 
Бенковски  и  е избрана датата на въстанието – 1 май 
1876г. Но се намира предател - Ненко Терзийски. Той 
уведомява турските власти в Пазарджик и Пловдив 
за готвещия се бунт. Те веднага докладват на турско-
то правителство и на 19 април пристигат заптиетата 
начело с Неджиб ага, за да арестуват главните апос-
толи на Копривщица и Панагюрище. Революционният 
комитет в Копривщица провежда спешно събрание и решава да действа. 
На следващия ден - 20-ти април - камбаните забиват, а хората, облечени в 
униформите си, нападнат конака. След кратка престрелка той е превзет и 
докато Неджиб ага търси спасение в Клисура, българите вече ликуват. След 
освобождението на Копривщица Каблешков изпраща писмо до Панагюри-
ще, подписано с кръвта на убития мюдюрин - “Кървавото писмо”. Същия 
ден Георги Бенковски обявява преждевременното начало на българското 

въстание. Населението се събира на площада, където се освещава знаме-
то, ушито от Райна Попгеоргиева (Райна Княгиня). Бенковски сформира из-
вестната “Хвърковата чета”. Въстават селата в Средногорието и Родопите: 
Перущица, Батак, Брацигово и др. В засада край Тетевен Бенковски бива 
убит.

Кървавият  подвиг на българите оставя след себе си 30 000 жертви, 80 
000 опожарени и 200 напълно унищожени села. Американският  журналист 
Макгахан е известен в България като специален военен кореспондент на 

лондонския вестник „Дейли Нюз” след Априлското  
въстание и по време на Руско-Турската война. Той 
заминава за България на 23 юли 1876г. Посещава 
Пловдив, Пещера, Пазарджик, Батак и др. Места, на 
които вижда едно и също. Турски зверства над бъл-
гарите. Оскверняване на църкви, овъглени тела, на-
бучени на кол глави, избити жени и деца и всякакви 
други ужаси. Всичко това той описва в „ Дейли Нюз”.
Това поражда сериозно обществено негодувание 
срещу Турция. Така се появява и памфлетът „Уроци 
по клане и поведението на Турското правителство в 
и около България. Българските  ужаси и Източният 
въпрос” на Уилям Гладстон. Година   по-късно Русия 
обявява война на Турция и започва Руско-Турската 

война. Последвалите дипломатически действия на великите сили, а по-точ-
но свикването на т. нар. „Посланическа конференция в Цариград”, според 
която Османската империя трябвало да даде автономия на българите, пра-
ви въстанието най-успешната революция в Европа. Въстанието е потушено, 
но точно то връща България на политическата карта на Европа през 1878г. 

Г-жа Таня Пантова, Мартин Михалев Xе клас

ЕВРОПЕЙСКИ ДНИ НА СПОРТА В ПГМЕЕ
На 25.09.2015г. във връзка с 

Европейския ден на спорта, част 
от Европейската седмица на дви-
жението под мотото за здраво-
словен живот и спортуване през 
целия живот, в ПГМЕЕ се прове-
доха три спортни меропрития. Под 
организацията на г-н Марчо Водев 
ученици от училището бягаха ща-
фетно, играха стрийтбол и прове-
доха кратка футболна среща. Съ-
щия следобед от 16 часа в двора 
на училище „Ив. Вазов“, ученици 

от отбора по волейбол взеха участие в регионално състезание. Наградният 
фонд от оранжеви тениски и гривни беше осигурен от фондация „Астика“.

ВЪЛНУВАЩА ВОЛЕЙБОЛНА СРЕЩА МЕЖДУ БИВШИ И НАСТО-
ЯЩИ УЧЕНИЦИ НА МЕХАНОТО

На 27.04.2016г. в зала „Младост“ се проведе волейболна среща между 
бивши и настоящи възпитаници на 
Механото, организирана от пре-
подавателя по физкултура и спорт 
- г-н Марчо Водев. Подготовката 
и осъществяването на всички 
мероприятия се дължи и на педа-
гогическия съветник - г-жа Мария 
Бедрова. Надпреварата беша по-
скоро емоционална и забавна. 
Публиката горещо аплодира и 
двата отбора.Срещата се превър-
на в празник за цялото училище.

ПОСОКИ

140 ГОДИНИ ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ

СПОРТ

     
“Да знаеш ти живота как обичам”

Как ми се живее! И как съм благодарен, че съм жив и съм способен да живея. Обичам много да обичам и мен да ме обичат. А в живота обичам и това, 
което не е за обичане.

Но защо обичам живота? Той как ми показва, че ме обича - не ме завива и не ми прощава, направя ли грешка - плащам си. Обичам в живота това, че 
ми посочва кои от хората до мен са за обичане и кои - не. Обичам своето семейство и то е моят 
живот. Обичам мечтите, та нали за тях живея. Мечтая за незабравими моменти с хората, на които 
държа. И да получа добро образование. В живота единственото важно нещо е това да обичаш и 
да бъдеш обичан. И ако начинът, по който живееш, те прави щастлив, значи правиш всичко както 
трябва. Обичам природата и хаоса в града. Обичам спорта и мързеливите дъждовни уикенди. 
Обичам и лятото, морето, горите, дискотеките, смеха, усмивките. Обичам живота, защото е нещо 
непознато, нещо различно за всеки отделен човек и всеки си живее своя живот. Животът не е 
само моето настояще и моето минало, той е и моето бъдеще - затова обичам трудното в живота, 
за да се радвам на постигнатите успехи. Да обичаш живота означава да искаш да го живееш, да 
станеш и да си кажеш: днес е нов ден и е време да направя нещо по-различно. Ако има нещо, 
което не обичаш в живота, намери причина да го обикнеш. Аз не обичах училището, но пък обичам 
своите съученици, затова обикнах и училището. Живееш напразно щом не обичаш. Разбираемо е, 
че няма как всичко да обичаш, но пък не е трябва да  мразиш.

В живота това, което ме притеснява е, че един ден ще си отида от този свят, но ако животът 
знаеше колко много го обичам, щях да живея вечно.

Мартин Янчев - Хи клас, Специална награда на Национален литературен конкурс
Ръководител клуб”Млад редактор”- г-жа Пепа Марчева

ТВОРЧЕСТВО
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Зима.
Камината гори.
А през комина излитат моите сънища.

Мариян  Касъров  Хе клас, ръководител клуб”Творческо писане”- г-жа Раиса Агеенко

Видя ли висока сграда,
стари спомени
връхлитат ме.
Мартин Михалев Хе клас, ръководител клуб”Творческо писане”- г-жа Раиса Агеенко

Аз все още съм в началото на своя живот. Виждам как детството си отива и пред мен е животът, моят живот - един цял свят, който трябва да 
превзема. Но когато се огледам виждам пътечки, пътища, магистрали..., по кой да тръгна и къде ще ме отведе моят избор, той ли е „верният” път в моя 

живот?  Осъзнавам, че кой ще е пътят и какъв ще е животът ми зависи само от мен самия.
Понякога забързан в ежедневието си, устремен към решаването на поредния  казус, не се замислям 

защо живея, просто продължавам да вървя напред към бъдещето. Това е също като дишането – човек 
просто го прави, без да се замисля. В момента желанието ми е да завърша образованието си, да си намеря 
работа, която да ми харесва, да повиша стандарта на живота си, това ме кара да продължавам да уча, да 
се боря. Но не е ли това само материалната страна на нашето ежедневие, само това ли е животът?  

Оглеждам се и виждам как близките ми  всеки ден се борят, за да  осигурят по-добър живот на нас и 
на себе си. Виждам как угриженият поглед на майка ми се разведрява и тя се усмихва, когато види мен или 
брат ми, и знам, че й носим радост. Знам, че моите мечти са и нейни мечти. Хубаво е по житейския си път 
човек да не е сам - да знае, че до него стоят родители, приятели, .... и винаги ще има кой да го насърчи или 
да го спре, да му покаже светлината в живота. Няма значение колко пъти си паднал по пътя, важното е да 
се изправиш и да продължиш напред. Да мечтаеш и да реализираш мечтите си, да търсиш, да се учиш и 
да се усъвършенстваш. А когато сгрешиш, да признаеш грешката си, да се поправиш и да се стремиш към 
доброто, към радостта и щастието в живота.

В живота има моменти, в които се чувствам наранен, предаден, излъган и сякаш не ми се живее. Но една усмивка дори от непознат, веселият 
смях, разнасящ се от прозореца на съседния апартамент, протегнатата ръка на приятел, ме карат да осъзная каква изключителна привилегия е да се 
живее. Животът на човек преминава през различни етапи, през редица трудности и моменти на щастие. Важното е никога да не губиш желанието си 
да постигнеш целите си, колкото и трудно да е това, защото именно те дават смисъл  на живота. 

Всяка сутрин, когато светлината на новия ден ме събужда, виждам красотата на заобикалящия ме свят, чувам песента на птичките, шума на въл-
ните..., усещам полъха на морския бриз. Всичко това ме кара да искам още от живота, да усетя и изживея красивите моменти, описани от поетите – да 
се влюбя, да обичам с цялото си сърце, да се радвам на децата  и внуците си. За мен това са най-важните неща в живота на всеки човек,  за тях трябва 
да се живее, всичко останало е материалният свят.    

Моята майка винаги казва на мен и на брат ми, че трябва да се радваме на малките неща в живота, защото след време ще осъзнаем колко големи 
всъщност са те. Защото щастието понякога се крие в един жест, в един поглед, в една усмивка.

Заради всичко, което съм преживял – макар и малко, всичко, което ми предстои, заради всяка моя мечта, заради всички хора, които ще срещна и 
ще обичам, заради всичко, което трябва да направя – а то може и да е нещо велико, искам да кажа: „Да знаеш ти живота как обичам”.

Станимир  Георгиев – Хж клас, II място на Национален литературен конкурс
Ръководител клуб”Млад редактор”- г-жа Пепа Марчева

Бургазлия
Най-хубавото нещо на света –
по гени да си бургазлия.
С раждането да усетиш морската вода
морето да е твоята магия.
Вълни да те подтикват все напред
и пясък стъпалата ти да топли.
На моста стар зората да посрещаш,
да си говориш с някой непознат 
за дълбините морски, необхватни,
за риби, по-големи и от кит.
А гларусите – градски тарикати
да грабват от чинията ти рибка,
когато си поседнал на „капана“
с приятели да споделиш напитка.
И морен на хамак полегнал,
загледан във лъчи, 
проникващи през гъсти клони
да си мечтаеш за чаровната рускиня,
с коси от вятъра развени вечерта на кея.
В Бургас е най-мечтаният живот
да го усетиш трябва да си бургазлия.
Аз имам своя благослов - 
наричайте ме просто късметлия!

Димитър Димитров – IXи клас, ІІ място на Национален литературен 
конкурс 

Преподавател – г-жа Янина Славова

Есенен плаж
Отиват си последните туристи
и тъжно плажът местен опустява,

чадърите се сбират на купчини,
а в морските вълни се летен глъч стаява.
Рибари морни мрежите прибират
и лодките нареждат на стоянки,
с морето се сбогува всичко живо,
а то изтрива спомена от тях.
С вълните си от пясъка следите заличава, 
както учителят дъската след последен час.
А ято птици куфари за пътя стягат.
Отиват те към топлите страни на юг
крайбрежието на морето черно изоставят,
но всички знаят -  догодина пак са тук.
  Димитър Димитров – IXи клас
Черно море
Морето черно с глъбини незнайни,

отмило на дедите ни тъгата
във бездна скрило болките потайни,
на рибите заключило устата,
за да мълчат и не разкажат
за робските вериги по снагата,
за плачещи вдовици на брега
и младите девойки в Калиакра.
Скалите помнят как са предпочели 
водите черни, ледено студени
пред фередже и чужда вяра.
Морето черно е, защото пази
под тонове вода следите
от кораби, потънали стотици
и хиляди изгубени животи.
Димитър Димитров – IXи клас

„ДА ЗНАЕШ ТИ ЖИВОТА КАК ОБИЧАМ”

ПОСОКИ

Блок.
Голяма сграда с много апартаменти.
Нямам въздух.

Жега.
Работниците почиват.
Ами аз? 
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ЗАЩО ИЗБРАХ МЕХАНОТО

Когато ме приеха за ученик в ПГМЕЕ, изпитвах противо-
речиви чувства – едновременно удовлетворение от постиг-
натата цел и притеснение от срещата с нови съученици и 
преподаватели. Бях щастлив, че съм приет в желаната от мен 
специалност, но и се страхувах от това дали ще се справя 
с новия учебен материал. Сега вече знам, че направих пра-
вилния избор и се чувствам добре в моето ново училище и в 
новия ми клас. 

Иван Палачоров – IXз клас
 

Горд съм, че постигнах точно това, към което се стремях 
– именно да вляза в ПГМЕЕ в специалността, която исках. В 
началото бях объркан, но вече свикнах с обстановката, със 
съучениците и с учителите. Вече имам нови приятели. Надя-
вам се на най-доброто.

Димитър Атанасов – IXз клас, 
спец. „Компютърни мрежи”

Когато бях в 7-ми клас, желаех да ме приемат и да уча в 
Механотехникума в Бургас. Обичам да се занимавам с ком-
пютри и знаех, че трябва да имам по-задълбочени знания.

С  всяка  година практическите ми и теоретични позна-
ния се увеличават и се чувствам все по-уверен.

В началото ми беше трудно, но нищо ценно в живота не 
се постига лесно. Изключително благодарен съм на всички, 
които полагат усилия Механотехникумът да е на високо ниво. 
Най-вече на учителите, защото те са двигателят, те са тези, 
заради които учениците стават добри специалисти и добри 
хора. Нито за миг не съм изпитал съжаление за своя избор.

Георги Маджаров - Xз клас

*  *  *
Страннико, ти ли ще успееш
по този дълъг път да се скиташ 
и да оцелееш?
Ще оставиш ли следа там, 
където никой не успя?
Демони от мрака ще изплуват, 
ще разкъсват твоята душа, 
душа, оплетена във хиляди лъжи
опитваща се пак да полети….
И всеки път щом до безкрая доближиш се ти
твоят път съдбата ти ще изкриви –
достоен да преминеш ще си 
само ако умът ти успее да победи.
Ала ако злото в тебе надделее,
роб на тъмнината ще е твоята душа,

а ти във времето безцелно ще се скиташ
и в сенките ще се преплиташ…
Затворник ще си в собствената си черупка –
черупка празна, изгубила своята душа.
Ако умът ти победи и надделее,
светлина в душата ти ще грее!
И ще освети пътя ти в нощта -
ТИ ще контролираш своята съдба!
И не демони, а ангелите ще царуват,
И не ще разкъсват твоята душа, 
а раните й ще лекуват.
Душата ти ще се освободи,
ще полети с криле към светлината,
в небесата ще се извиси
и пътя към безкрайността ще ти покаже!

Иван Стойчев – ХІІ г 

ПОСОКИ

МОЯТ БУРГАС
 Бургас – сърцето ми обвил,
любимият ми град – аз тук съм се родил.
Бургас е място, слято със морето,
в Бургас най-синьо е небето.
 
Градът, известен с морската градина -
по моста му аз пак ще мина.
Градът, изпълнен със места красиви,
а по плажа светят пясъците сиви.
 
Моят град голям е и на шир и длъж,
обходил съм го с радост неведнъж.
Където и да ида в утрешния ден,
в сърцето ми ще бъде все със мен.

 Георги Грозев - IXг клас

ЛЮБОВ
Любовта е чувство странно,
не че я разбирам аз!
Но като ми стане гадно,
тръгвам си завчас.

Всяка седмица все нова
обич ме изгаря пак.
Но дали не е отрова,
със надежда пробвам пак.

Защо са толкова красиви,
една от друга по и по?
Защо очите ми игриви
ме питат само к`во какво?

Нима наистина не знаят,
че наранен съм всеки път.
Къде ще му излезе краят,
ще има ли последен път?

Димитър Димитров - 
IXи клас

МОЕ УТРЕ
Мое утрe, мой Бургас,
град на мойта младост.
Мое утро, мой Бургас,
С дъх на морска младост.

Как вълните се разбиват,
Мога ли аз да забравя?
Как тъгата ми отмиват,
напрежението ми удавят.

Със усмивка на лицето,
зърна ли пейзажа твой.
И изпълва се сърцето,
щом напомня, че си мой.

Мое утре, мой Бургас,
място толкова небесно.
мое утре, мой Бургас,
да те имам е чудесно.

Анна Станчева - 
XIa клас

Всички рисунки са дело 
на талантливите ученици от 
специалност „Промишлена 
естетика и дизайн“ с препо-
давател - Златина Тренчева



14

НА ДОБЪР ЧАС, АБИТУРИЕНТИ !

Скъпи зрелостници от випуск 2016,

Вашите 12 ученически години вече са минало. Вече сте свободни да управлявате живота си по вашите правила. 
Много пъти сте мечтали за времето, когато ще завършите училище. Понякога, отегчени от уроците и от монотонността на 

ученическите дни, ви се е струвало, че този край никога няма да настъпи. Но сега, ето че този ден дойде и сигурно на немалка част 
от вас ви се иска, ако има начин, да се отложи във времето.

Във вашите очи се чете надеждата за едно по-добро и по-безгрижно бъдеще, но истината е, че вече никога няма да отворите 
плахо вратата на класната стая закъснели за час, вече никога няма да преписвате от приятелчето, никога няма да направите номер 
на някоя госпожа, няма вече да бъдете виновни за изцапаните дъски и никога повече няма да играете белот в междучасията с онзи 
сладък страх, че може някой да ви види…

Изминаха 12 години – труд и усърдие, сълзи на отчаяние и усмивки от радост, изпитание на ума, на волята, на характера. Дойде 
времето, когато ще имате възможност да приложите всичко научено и да продължите напред с нови сили и цели. Вие сте млади, 
вие сте чудесни, вие сте тези, които ще творите бъдеще.

Вашите 12 ученически години! Времето от първия учебен ден до абитуриентския бал, от първата написана буква до зрелостните 
изпити! Времето от детството до порастването!

На пръв поглед много дълъг период. А свършва като един миг. 
И слизайки по стълбите, чуваме как започвате да броите: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, да казвате на глас най-хубавите си години. 

Сега се радвате затова, че са минали, но още догодина може би ще съжалявате, че никога няма да се върнат. 
Доста е трудно да се празнува раздяла, която всички ви честитят. Ние вярваме, че най-хубавото за всички вас предстои, много се 

надяваме да е така и освен сбогуване, за вас завършването да бъде началото на един нов етап от вашия живот, изпълнен с красиви 
и щастливи мигове! Желаем ви го от сърце!
           Колективът на ПГМЕЕ

ПОСОКИ
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Рисунките детски превърнахте в картини.
Няма и следа от драскотини.
Чакат ви светли бъднини
като преуспели дизайнери.
Изминаха неусетно петте години,
като че бяхте в райски градини.
Тук намерихте верни приятели
и учители – на знание сеятели.
Понякога може те да ви коряха,
но пламъка у вас разгоряха
и винаги те ще са до вас,
но вече сами решавате от този час.
Мисленето абстрактно запазете,
красота около вас творете 
и с гордост Механото зовете.
               Калоян Тотев – Хз клас

 12   „ А“ – трактивен  клас
 „А“ като ...активни, амбициозни, артистични, абсолютни...
И така, да си „припомним” откъде тръгнахме и къде сме в момента!
Какво ни свързваше толкова години и ще ни свързва и занапред?
Преди 4 години посрещнах своенравни и неориентирани плахи деца, а днес изпращам балансирани и самоуверени девойки и младежи. 
Малко статистика: Множество наказания на педагогичски съвети, безброй срещи с родителския състав, задоволително количество слаби оценки, 

но и не малко отлични.  Чести разговори и дискусии с класната / и с други преподаватели/ с високо напрежение, светкавици и гръмотевични бури,а 
после..... усмивки, прошка и цветя. По детски искрени и малко наивни. 

Но...най-важното: много индивидуалност и мноооого чар. Неповторими.
Е, не завършваме в пълен състав. Имахме „емигриращи” . Но да приемем, че това са естествени закономерности за света, който ни заобикаля. А 

колкото повече неща научаваме за света, толкова повече разбираме колко малко всъщност знаем!
Моят, 12 „а” клас,  е една своеобразна „популация” с уникален „генотип” от пишещи стихове и есета, играещи народни танци, участващи в състе-

зания по Техническо чертане и АутоКад, печелещи медали на спортни състезания, талантливи художници, актьори /дано не пропускам нещо/. Една 
изключителна група от очарователни млади хора, младежи и девойки / най-красивите в техникума !!!/ - естествени, приятелски настроени, отворени към 
света, с които лесно се общува. Те постепенно „еволюираха”, въпреки че времето изтече незабелязано и преминаха неусетно от детството в зрелостта. 
Те  запазиха  най-ценните  си  качества: искреност  и  добросърдечност,  любознателност  и  весел  нрав.  Развиха  нови  – трудолюбие и критичност, 
взискателност  към другите и себе си, толерантност и организираност. 

Мили мои, млади приятели, Вие имахте нужда от нашата подкрепа и я получихте. 
Имахте нужда от моята обич и я получихте! Отнесете я в сърцето си!
В една песен се пее:“ Пак ще се срещнем след 10 години.....“
Аз вярвам, че хората неслучайно се срещат и неслучайно поемат по даден път заедно.
Пожелавам ви от цялото си сърце да крачите по отредения ви път с увереност, страст и пламък в очите! 
На добър час,  приятели !
 Надя Николова

Днес не само завърш-
вате една успешна стъпка 
от живота ви, но и започ-
вате един по-самостоя-
телен и нов етап от него. 
Нека този успех ви носи 
увереност и нови сили. 
Успех в живота -  напред 
и само нагоре!

8 клас с класен ръко-
водител-инж. Боряна Ми-
тева 

ПОСОКИ

12А КЛАС
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Честито завършване! Пожелавамe ви да имате куража да реализирате 
всички мечти, да имате късмета във всичко да ви върви, да имате вяра, че 
хубавото тепърва предстои.

8г клас с класен ръководител-инж.Стефка Велкова

Нека в живота ви върви по масло, 
и  работа хубава да имате дано!
Сервиз голям си отворете,
наученото там покажете.
Не с ремонт на мотор и климатроник,
а измислете нов auto electronic.
Страст към колите да бушува,
не само марката да ви вълнува.
Вещо и професионално кормувате,
смело бургаските улици щурмувайте.
Късмет голям на всички вас.
Не забравяйте за миг Механото,
всеки трябва да помни - началото.
                Калоян Тотев – Хз клас

Скъпи момчета от XII  г,

На прага на вашето Механо сте,но този път не за да пристъпите в него ,а за да го напуснете след 5 години 
на израстване. Години на важните съвместни 5 решения.

Първото,когато бяхте новото попълнение.Решихте да успеете да създадете своята малка общност,нашия 
клас,за да се чувствате емоционално свързани и защитени от принадлежността ви към нея ,но същевременно 
запазващи персоналната си  автономност.

Второто,когато започнахте да пораствате.Решихте да научавате да улавяте емоциите на другите  и да ги 
съпреживявате,а това  ви караше да имате усещането за щастливи малки мъже.

Третото,когато се пробуди бунтарското у вас.Взехте решение да започнете да  прокарвате собствено  мне-
ние с високата цена  на  грешките.Но се учехте и  да имате ясни цели, за да бъдете по-щастливи утре.

Четвърто решение бе да опитате да доведете до равновесие двете вечно враждуващи сили: емоциите и 
материалните придобивки и така   да намерите отговор на въпроса „Как да инвестирате самите себе си?“. В 

житейския опит или в материалните блага?!
Нека Петото решение,преди да напуснете ВАШЕТО училище,бъде да поглеждате на миналото ви тук с  обич.Единствено хората са в състояние да 

пътуват напред и назад във времето.Това  ще ви дава възможност да  игнорирате негативите, фокусът да бъде  върху добрите спомени и така да бъдете  
ЩАСТЛИВИ ХОРА.

Вашият класен ръководител: Галя Петрова –Стамболиева
Бургас,05.2016 г.

12Г КЛАС

ПОСОКИ
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Желаем ви здраве и късмет и много щастие навред.
Нека Успехът е винаги с Вас!Нека добър спомен остане от нас!
Винаги бъдете най – добрите и преследвайте мечтите!

От 9 д клас с класен ръководител - Златина Панайотова

ПОСОКИ

Завърши обучението ви вече
дано да стигнете далече.
Безброй умения усвоихте, 
макар и често да се противихте.
Винтчета, болтчета, свещи
правеха дните горещи.
Вървяхте смело и дръзко напред,
диплома ще показвате гордо навред.
И вашите учители добри –
благославяйте до старини.
                  Калоян Тотев – Хз клас

12Д КЛАС

        „Младостта е изкуство. 
        Младостта се усмихва без причина. 
        Това е една от най-големите й прелести.” 
                                                   Оскар Уайлд 
  Мили момчета от ХІІ д клас!

Имам професия, в която има нещо вълшебно – годините, прекарани  с учениците, оставят на лицето ми бръчки, но душата ми остава млада. 
Вие сте моят трети випуск в любимото ми училище. За пореден път споделих с млади хора четири години от техния живот – и в хубави, и в трудни 
моменти. Дали ни е било лесно – нека това си остане нашата малка тайна. Но поглеждайки към снимките ви, на които с гордост позирате с аби-
туриентските си костюми, разбрах едно –  превърнали сте се  в млади мъже! 

Зрелостта идва неусетно и ето че ви предстои да направите първата решителна крачка към онзи, другия, мечтания живот – без досадни уроци 
и забележки, без викането на класната, когато забравиш бележката вкъщи, без униформи, без… Нещо  ще остане от тези четири години в сърцата 
ви и дано то не е злоба или обида към училището и учителите, които бяха с вас през тези повече от 1000 дни от вашия живот. 

Искам да ви пожелая да сте смели, срещайки препятствията, които ви готви животът. Да имате мечти и цели и  винаги да ги следвате и по-
стигате. Да сте успешни  - в избраната професия и в любовта. Да бъдете обкръжени от верни приятели, с които можете да споделите всичко и на 
които някога….. след много години с гордост ще разказвате за своето училище – МЕХАНОТО!

На добър час!

Р.Агеенко-Русчева  - класен ръководител
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Не ви удари във Механото тока,
тъй като разбрахте неговата посока.
Пет години вий знания градихте
и закона на Ом прилежно усвоихте.
Не са проблем нито кабели и жици,
нито трафопостове и климатици.
Няма да къдрите прически модни -
с тока сключихте сделки изгодни.
Продължавайте все така напред 
и всичко ще е по масло и мед.
Вярвайте силно във вашата цел,
борете се за нея до краен предел.
Отказване от мечтите да няма,
както и страх от провала. 
               Калоян Тотев – Хз клас

 Скъпи абитуриенти,
През последните пет години с вас минахме през какво ли не. Имахме много хубави моменти, оставихме след себе си безброй споделени преживя-

вания. Разочарованията и удовлетворението се смесваха по неповторим и странен начин и придаваха облика на почти всеки  наш учебен  ден.
Но днес вие започвате нова страница в книгата на вашия живот. Днес сте свободни сами да правите избор и да носите отговорност за постъпките 

си. Затова научете се да се борите. От сега нататък вие сте двигателите на утрешния ден и движещата сила на вашето поколение. Заредете се с тър-
пение и не прекланяйте глава пред пречките по пътя си. Бъдете целеустремени, уверени и позитивни. Спрете да се тревожите толкова много. Спрете 
да се страхувате от неизвестното.

Вдигнете летвата по-високо. Опитвайте се да постигнете неща, които изглеждат извън възможностите ви и, повярвайте ми, ще бъдете приятно 
изненадани. И, моля ви, упорито се наслаждавайте на най-хубавите си години. Намерете нови приятели и смело покорявайте нови върхове. И помнете 
– от тук нататък всичко е във вашите ръце! На добър час!

            Монка Щерева

ПОСОКИ

Скъпи абитуриенти,
Настъпи време да се сбогувате с нашето училище. Преди пет години сигурно плахо сте пристъпили прага му. Навярно сте били неувере-

ни и неспокойни, но от днес вече  навлизате в живота и ще се сблъскате с много трудности. Вие сте млади хора и трябва да ги преодолявате. 
Досега са били важни оценките, а от тук нататък ще са важни знанията, които ще ви помагат да успеете и да осъществите мечтите си. 

 На добър път!      8Е клас с класен ръководител: инж. Иванка Иванова

12Е КЛАС



19

Всяка приказка започва с: Имало едно време....
Така започна и нашата - на 15.09.2011г.-плахи и неуверени вие се бяхте събрали в двора на ПГМЕЕ, за да започнете своята приказка. Тя про-

дължи пет години: години, изпълнени с радостни и трудни моменти, години на шеги,закачки и безброй изпитания. Случиха се много неща, някои 
от които ще запомним за винаги и ще запазим дълбоко в сърцата си, а други са избледнели с времето в съзнанието ни. Ще съхраним хубавото, 
а ще забравим лошото, за да е щастлива нашата приказка-приказката на 12ж клас. 

Мили момчета, на добър час!
 Класен ръководител: Елена Томицина

Неусетно изминаха години спокойни
не допуснахте отсъствия многобройни.
За поведение благопристойно
бяхте оценени най-достойно.
Копнеехте отдавна за последните дни,
жадувахте да сте благословени
с диплома свята да обиколите земята.
Но ще ви липсват поялник, електроди,
и върнете тогава онези епизоди,
в които вие, храбрите войводи,
оставяхте се интуиция да ви води.
Но това са естествени периоди.
И  у вас  ще се възроди техника,
покоряващ висоти, а не великомученика.
Житейските уроци вий помнете:
Позицията своя не предавайте.
Себе си никога не подценявайте.
На знанието винаги се доверявайте.
                          Калоян Тотев – Хз клас

И ПРЕДИ И СЕГА - МЕХАНОТО Е НА ВЪРХА

Скъпи зрелостници,
Бъдете хора с големи идеи и топли сърца.
Хора, в чиито очи се чете любов - истинска, голяма, безу-

словна.
Хора, които спазват обещанията, които поемат.
Хора, които умеят да рисуват с думи - думите са утеха.
Хора, които предпочитат действието пред бездействието.
Хора, които постигат мечтите си сами.
Успех в живота!

8ж клас с класен ръководител-Пепа Воденичарова

12Ж КЛАС
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Поздравявам  абитуриентите от XII  з клас на Випуск 2016 г. за успешното завършване на гимназиалния етап от образованието им! 
Предстоят Ви бъдещи начинания, в които всеки от Вас ще постигне своя връх, макар и да не е най-високият, важно е той да е най-желаният!
Пожелавам Ви да превърнете трудностите си в победи, а мечтите – в реалност! 
Успехът се крие в самите Вас!                      
На добър час, абитуриенти !
  инж. Тодорка Стайкова

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
На 23 април 2016г. в град Пловдив, зала „Строител“, Българската федерация по ММА  проведе Държавно първенство по ММА с 16 участника, на което  

ученикът Антон Димитров Янчев от 12 з клас спечели 2-ро място.

ПОСОКИ

12 З КЛАС

На нашите дванадесетокласници от специалност ”Компютърни мрежи” пожелаваме пълна ре-
ализация на техните мечти и нека винаги си спомнят с гордост, че са били част от магията, 
наречена Механо. Обещаваме им, че ще вървим уверено по утъпкания от тях път и ще постигнем 
техните високи резултати.

Напред към успеха, скъпи приятели! 
     От VIIIз клас с класен ръководител Мая Христова

За Взехте образованието средно,
ред е на висшето, като за последно. 
Кой за София, кой за Варна
всеки своя път почва да прокарва.
Няма вече учители усложливи,
ежедневно всеотдайно грижливи.
Съветите им мъдри запомнете,
в живота по тях се водете.
Никога не се предавайте,
на пречките не прощавайте.
Вие ще се справите, ние знаем, 
скоро за успехите ви ще узнаем.
Щом сте оцелели в Механото 
няма да ви спре останалото!
      
 Калоян Тотев – Хз клас
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Скъпи момчета, трудно е да намеря думи за сбогуване. Не обичам разделите. Когато трябва да кажеш нещо важно на скъп човек, 
винаги е трудно. Защото, когато говори душата, не се превежда със слово. Думите са тесни, за да изразят чувствата. Затова ще 
опитам с приказка. Обичам приказките. 

Имало едно време... 
Така започна нашата приказка преди пет години. Тръгнахме заедно да дирим знанието, истината, зрелостта... Вървяхме уверено 

по пътя, но понякога се обърквахме, изгубвахме, търсихме... 
Благодаря ви, че извървяхме заедно този път! Беше вълнуващо и интересно приключение. Светът, който опознавахме заедно, не 

винаги ни харесваше. Понякога се налагаше да бъдем в различни позиции, да се критикуваме,да спорим, да се гневим, да отстояваме 
себе си дори когато това разочароваше останалите. Питахме се къде грешим, съмнявахме се, страдахме... Но тези моменти ни 
показаха, че лошите чувства не означават край на взаимоотношенията, че сянката в нас не е по-голяма от светлината, че след 
всеки конфликт разбираме по нещо важно за себе си и за другите. 

Благодаря ви и за всички онези мигове на радост и удовлетворение. Гордея се със спортните ви умения, с техническите и науч-
ните ви постижения, с активната ви дейност в училищния живот, с извоюваните грамоти, награди и медали от различни олимпиади 
и състезания. Гордея се будната ви гражданска позиция, която не се страхувате да покажете и най-вече с искрената ви човечност. 
Затова че самоотвержено се включвате в различни благотворителни инициативи. 

Смело напред, момчета! Сбъдвайте мечтите си!  Четете, творете, изграждайте, пейте, обичайте и живейте, само както вие 
знаете. Всеки ден е едно чудо и вие имате свободата да изберете своето отношение към живота, да откриете радостта в него. 
Никой не може да ви отнеме тази сила. Както казва Тери Пратчет: „Ако не превърнеш живота си в приказка, просто ставаш част 
от някоя друга приказка“. Нашата приказка приключи щастливо. Време е да започнете да творите вашите приказки. Успех! 

            С обич: Петя Канева

Чертането на платки приключи,
стягайте здраво юмруци.
Започва на живота чертежа
от това ви зависи растежа.
По пътя свой смело вървете,
трудните „схеми” оправете,
на наученото се доверете.
Вече всичко е в ръцете ваши,
не кривете от пътечките прави,
защото сгрешите ли неведнъж
трудно ще намерите сами
пътя на успелия мъж.
         Калоян Тотев – Хз клас Скъпи абитуриенти, приемете нашите пожелания да бъде-

те успешни, позитивни, доволни от реализирането на мечтите 
си. Доверявайте се на вътрешния си глас да следвате своето 

разбиране за красота и щастие! Желаем ви нови преживявания, 
изпълнени с приятни емоции.

 УСПЕХ!
     От VIIIи клас с 

класен ръководител - Надежда Йорданова

12И КЛАС
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Аз съм Иван. Едно обикновено момче с  необикновени мечти! Обичам 
предизвикателствата! И често в мислите си плавам на своето житейско ко-
рабче, зареян в синева... безбрежието на морската

Аз съм Иван. Едно обикновено момче... Пред мен се простира морската 
шир. Плавам към едно островче. Едно островче на сбъднатите мечти! Едно 
островче на осъществените желания! Необятността на морето ми дава сила. 
Сила, която ми е жизнено необходима. Воля - за да ми помага в изпитанията. 
И ентусиазъм - за да осъществя мечтите си.

Аз съм Иван. Решителен. Следвам пътя си. И за да стигна там, накъдето 
съм тръгнал, съм готов да се изправя пред всякакви изпитания. Защото не 
винаги морето е спокойно. И не винаги времето е слънчево...

Понякога надвисват облаци. Сиви облаци. Промъкват се, за да засенчат 
светлината. Опитват се да спънат моята увереност, да ме разколебаят. Да 
ме накарат да променя курса. Настойчиви са. И упорити... Не им се подда-
вам. И продължавам да следвам пътя си. Продължавам да гоня мечтите си. 
Продължавам. Курс - към безкрая...

Друг път морето потъмнява. Изгубва от вълшебното си синьо. Бушува. 
Тогава и чувствата ми стават разнопосочни. Противоречиви. Понякога търся 
убежище, за да се скрия от задаващата се буря. Търся заслон. Но не за да 
потуля там мечтите си, а само временно да ги приютя. И когато опасността 

премине, да продължа. Да продължа по нелекия път, по който съм тръгнал...
Случвало се е и морска буря да се развихри. Страшна. Разтърсваща. От 

онези, дето могат да преобърнат корабчето ми. Тогава съм спирал. Идвало 
ми е да променя курса. Да обърна. Да се върна назад. Колебал съм се. Но 
винаги желанието ми да догоня мечтите си е било по-силно от всичко. И 
именно то ми е давало онази живителна, чудодейна сила, която да ме изведе 
напред. Напред - в откритото море. Там, където сам трябва да вземам реше-
ния. И пак сам трябва да определям посоката.

Тогава спътници ми стават чайките... И те като мен се веят в безкрай-
ността на синевата. Ту прелитат ниско над морето... Ту се извисяват и поли-
тат нависоко... Но винаги търсят вярната посока. Достигайки онази граница, 
където морето се слива с безкрая на небето и заедно създават една магия. 
Полетът им устремно чертае пътя. Следвам чайките. Гледам морето... И про-
дължавам. Не се отказвам. И не се колебая.

Аз съм Иван. Едно обикновено момче с необикновени мечти. Ще след-
вам този път. Безотказно. Уверено. И дръзко. Ще плавам към безкрая. За 
да стигна онова вълшебно островче, на което желанията се случват. И нищо 
няма да ме спре! Защото магията на пътуването е сила, която ме привлича и 
води напред. Там някъде, далеч... Към безкрая...

Иван Ставрев – 9з клас

ПОСОКИ

91 ГОДИНИ – да се обърнем назад, да направим равносметка, да отсеем бисерчетата в душата си от дребните камъчета.
91 ГОДИНИ – път, дълъг път; пъстро пано, което всеки насища с цветовете си.

МЕХАНОТО – храм, запазил опита, знанието, мъдростта.
МЕХАНОТО – храм, в който се гради бъдещето.

МЕХАНОТО – уникално и различно.
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Химн на ПГМЕЕ

* * *
Механо, Механо,

наша гимназия – път към света.
Механо, Механо,

даваш ни мъдрост и доброта.
Минават години,

но ти си оставаш наша съдба.
За тебе, за тебе пеем сега.

* * *
Стругове, фрези, хвърчащи искри,

машинен детайл,
формули, схеми, чертежи безчет,

компютърен свят.
Нови двигатели, усилватели -

сила и мощ.
Това е днешното училище.

Това е утрешният ден.
* * *

(припев)
Трудни уроци, учител любим,

Верен приятел и дух несломим.
Сила ни даваш и аз, и ти,

за да достигнем своите мечти.
* * *

Механо, Механо,
наша гимназия – път към света.

Механо, Механо,
даваш ни мъдрост и доброта.

Минават години,
но ти си оставаш наша съдба.

За тебе, за тебе пеем сега.


