
 

 

 

 
 
 
 

Интервю с директора на ПГМЕЕ инж. Роза Желева 
Какво е чувството да 
поемете огромния 
товар на 
директорския пост 
след директор с 
дългогодишен опит 
в управлението на 
училището? 
Какво е чувството 
ли? Смесено: първо 
чувство на 
отговорност, защото 
е необходимо да се 

продължи 
започнатото от г-н 
Шишманов, а то 
никак не е малко. Да 
се задържи високата 
летва, която бе 

вдигната, и не на последно място да се покаже и новият 
почерк. Но за всичко това ми помогна фактът, че 
последните години като помощник-директор на г-н 
Шишманов аз имах възможността да бъда направлявана 
от него , за което естествено много му благодаря, а и той 
ми показа, че трябва да си здраво стъпил на земята, за да 
успееш да си начело на едно такова училище. 
Какво е усещането да управлявате мъжко училище? 
Да се управлява мъжко училище е още по-голямо 
предизвикателство. От създаване на Механото в това 
училище са се обучавали младежи – будни, знаещи какво 
искат, а след това реализирали се много успешно в 
живота. Механото – това е символ на мъжествеността, 
символ на знанието, символ на търсенето, емблема за 
всички в града ни.  
Как се управлява училище по време на криза? 
Необходимо е да се поддържа една огромна материална 
база, да се поддържат отлични учебни процеси и да се 
осигурява добро заплащане на колектива, тоест един 
бюджет и много задачи, които трябва да бъдат свършени. 
Трудно е. Необходимо е да бъде запазен балансът, а 
толкова много неща искаме да направим. Всичко е 
свързано със средства, но както се казва, трябва да се 
справим. Работим по проекти, опитваме се да 
възползваме от всяка възможност, да направим така, че 
училището да  
поддържа своя висок имидж. 
Какво е мнението Ви за сегашните ученици? 
Сегашните ученици са учениците на нашето време. Млади 
хора със своите искания, със своето мнение. Не бива да се  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
опитваме да ги моделираме. Нашата роля е друга. Ние 
трябва да ги подкрепяме и насочваме в техните 
намерения да направят нещо. Важното е, че имат позиция 
по въпросите и я отстояват. Това е чудесно, защото имам 
млади хора насреща, знаещи какво искат за годините си. 
Но бих  
апелирала за по-голяма автономност. Ние сме насреща и 
добрите намерения винаги ще бъдат подкрепяни и 
подпомагани да бъдат реализирани добрите идеи. 
Какви промени бихте направили, ако сте сигурна, че 
биха помогнали за развитието на нашето училище? 
Не бих  
предприела кардинални промени. Но все пак бих 
направила така, че да имаме една модерна учебна база с 
повече възможности за теоретично и практическо 
обучение по различните специалности. Бих направила 
така, че да имаме една модерна спортна база с повече  
възможности. Бих увеличила извънкласните дейности, 
които да подпомагат учебния процес. Бих направила така, 
че на учениците да не им се излиза от училище и с радост 
да искат още и още. 
Имате ли хоби извън работата? 
Хобито е добър начин човек да се справи със стреса, а и 
помага да се разшири кръга от приятели. Обичам 
разходките край морето, планината. Много обичам да 
пътувам, да чета книги, да слушам хубава музика. Най-
вече искам да бъда полезна, да мога да помагам. Явно 
мисията ми е такава. Чувствам се удовлетворена, когато 
съм успяла да помогна на някого и той е станал по-
щастлив. 
 Интервюто взе Пламен Янакиев от 10и клас 
 

 
АНКЕТА 
Проведохме анкета в част от осмите и деветите 
класове.Зададохме въпросите: какъв стил музика слушате, 
защо го слушате, кой стил музика не харесвате и защо. 
Общият брой анкетирани е 77 .След отчитане на 
резултатите, установихме че : 
процентът на слушащите поп фолк е 36%. 
28% - слушат рап и хип-хоп (български и чужд) 
15% - слушат твърда музика (метал ,рок енд рол и др.) 
13% - слушат електронна музика (хаос , дъбстеп , теxно и 
др.) 
8% - слушат музика различна от посочените по-горе. 
Стоян Станчев и Цветан Бахчеванов 

 

 

На човек, който знае 
къде отива, светът дава 
път и посока. 

Посоки    Април 2012 
Училищен вестник 



Благотворителен концерт 
На 18.01.2012 година се проведе благотворителен 
концерт, организиран от ученици на ПГМЕЕ или в частност 
– от Ученическия съвет 
на училището.  
„Идеята се роди докато 
с Росен Грозев си пихме 
кафето и научихме за 
проблема на нашата 
директорка.”, споделя 
главният организатор – 
Веселин Добрев. От 
екипа на вестника 
потърсихме от него 
коментар по темата, ето 
какво ни сподели той: 
Като цяло нещата се 

случиха много бързо. 

Отстрани, може би е 

изглеждало лесно, но 

всъщност срещнахме и своите трудности. Организацията 

по концерта ни отне около месец, но резултатите бяха 

налице, работихме дори в Коледната ваканция, като 

получихме съдействие от доста хора, въпреки почивните 

дни. Нямаше ден или нощ, събота или неделя, почивен 

ден или – не, ние имахме идея, бяхме амбицирани и 

постигнахме целта си. Зад цялата организация седяха и 

много хора, предполагам на всеки е известно, че един 

такъв мащабен концерт не може да се организира без 

екип точни хора, амбицирани да помогнат. Ученическият 

съвет на механото, счетоводителки, чистачки, 

психоложки, всеки се включи по някакъв начин, дори хора 

от други училища. На мен се падна и тежката задача да 

напиша сценария. Дълго се чудих дали всичко да е 

сериозно през целия концерт, или да има и весели 

моменти и реших, че за да се получи добре цялата 

инициатива не трябва да натоварваме хората с 

напрежение, а те да се почувстват добре на концерта, да 

се забавляват и както беше казано на няколко пъти в 

сценария: „Да се забавляваме, правейки едно добро 

дело!” Активно участие в концерта взеха и нашите 

приятели от Търговската гимназия, двете красиви водещи 

бяха от там. Мога още много да говоря по темата, но 

всички думи са излишни, казано накратко – искахме и го 

направихме. Не беше лесно, но си заслужаваше. Приятно 

изненадани бяхме накрая като светнаха всички лампи. От 

старта на концерта до края в залата беше предимно – 

тъмно и не се виждаше колко хора има, накрая обаче като 

светнаха лампите, аз лично бях много изненадан: имаше 

хора дори които щяха да паднат от балкона на НХК, в 

последствие разбрахме, че и някой от организаторите не 

са могли да си намерят място за да седнат. Стана голям 

концерт, даже сега се забелязва и копиране на нашата 

идея от други училища – същите участници, същата зала, 

същия подход. Гордеем се с механото и благодарим на 

всеки, който се включи в концерта, независимо дали е 

помагал за организацията, дали е участвал или просто е 

бил там! 

- В крайна сметка след цялата голяма организация 

колко пари бяха събрани? 

- Не очаквахме да са много, тък като цената на 

билета бе съвсем символична – 2 лв. За 

училищата – партньори и за останалите – 3 лв. 

Когато всичко свърши и започнахме да броим 

парите, бяхме изпълнени с удовлетворение. В 

банковата сметка на инж. Роза Желева внесохме 

скромната сума от 3 700 лв.  

- Да очакваме ли още такива инициативи от 

Ученическия съвет на механото? 

- Решихме всяка година да се прави нещо толкова 

мащабно, независимо дали по всяко време от 

годината или за празника на училището. Скоро 

замисляме нещо в същия мащаб. Следват и много 

спортни инициативи, за което благодарим и на г-

н Водев, който много ни помага. Очаквайте много 

и интересни.   

Благотворителна баскетболна среща 

На .. декември 2011г.в спортна зала „Бойчо Брънзов„ се 
проведе благотворителна баскетболна среща между 
отборите на ПМГЕЕ гр.Бургас и Търговска Гимназия 
гр.Бургас.Между полувремената публиката бе веселена с 
музикални участия на доброволно включили се състави, 
сред които беше и мажоретният състав на ПГМЕЕ Бургас. 
Срещата приключи с победа за отбора на ПГМЕЕ и бяха 
събрани благотворително около 700 лв. 
В края на срещата се проведе томбола, на която бяха 
раздадени много награди като календари на ПГМЕЕ и 
баскетболни топки. 

 

                                                                                                                                                                      

Благотворителност 



На 16-17.03.2011г. се проведе регионално състезание „ НАЙ-
ДОБЪР МЛАД АВТОМОНТЬОР 
И ВОДАЧ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (МПС)”  от 
професионално направление „Моторни превозни 
средства,кораби и въздухоплавателни средства” в 
Професионалната гимназия по транспорт и машиностроене в с. 
Градница. 
Участници в състезанието бяха ученици от  училищата в гр.  
Бургас,  Габрово,  с.  Градница, Казанлък, Сливен, Стара Загора и 
Ямбол.  
ЦЕЛТА НА СЪСТЕЗАНИЕТО БЕ: 
1. Да се осигури възможност на учениците от професионалните 
гимназии да: 
• демонстрират теоретичната подготовка, практическите умения 
и компетентностите, 
придобити при обучението по професията за изпълнение на 
автомонтьорски операции, 
спазване на правилата за движението по пътищата и безопасно 
майсторско управление на 
автомобила; 
• изявят формираните в процеса на обучението професионално-
личностни качества - 
комуникативност, трудова дисциплина и етика, работа в екип, 
адекватни реакции при 
управлението на МПС  
2. Да се осигури възможност на професионалните гимназии за: 
• организиране на атрактивна извънкласна дейност, насочена 
към изграждане интереса 
на учениците към професията, насърчаване развитието на 
творческите им способности, 
мотивиране участието в междуучилищно сътрудничество и 
съревнование; 
• осигуряване условия за проверка и външна оценка на 
постиженията на учениците; 
• реализиране на активно публично-частно партньорство – 
обвързване на училищните 
дейности с бизнес средите за издигане престижа на професията 
чрез прилагане на нови 
технологии в областта на автомобилния транспорт, обогатяване 
на материално- 
техническата база на училищата, предоставяне възможност на 
учениците за стипендии и за 
реализация в сервизи за диагностика, обслужване и ремонт, 
производство на части, 
инструменти и консумативи, в предприятия за продажби и за 
експлоатация на 
автотранспортна техника и др. 
Преди началото на състезанието се организира и проведе:  
• запознаване с работните места -  автотранспортна техника 
(части,  агрегати и възли),  
оборудване;  
• техническа конференция с ръководителите на учениците-
състезатели и комисиите за 
организиране и провеждане на съответния кръг на състезанието 
и за оценяване 
постиженията на учениците.   
• инструктажи за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд на 
съответните работни места . Състезателите участваха  в 
състезанието с работни облекла и лични  предпазни средства.  
Всеки състезател работи под изтеглен по време на техническата 
конференция работен номер.   
Състезанието се състоя  в:  

А. Теоретичен тест за автомонтьори (участваха и четиримата 
състезатели от отбора) – за 
оценяване теоретичното приложение на формирани в процеса 
на обучението знания, умения 
и компетентности по учебните предмети по устройство, 
обслужване и ремонт на МПС. 
В деня на състезанието се изтегля един от трите варианта, 
изготвени в МОМН ден преди състезанието. 
Б. Теоретичен тест за водачи на МПС (участваха и четиримата 
състезатели от отбора) – за 
оценяване теоретичното приложение на формирани в процеса 
на обучението знания, умения 
и компетентности по БДП. Тестът се генерира и оценява в 
компютърен вариант от 
Държавната автомобилна администарция. 
В. Практически задания за автомонтьори (участваха трима 
предварително определени 
състезатели от отбора) – за оценяване практическото 
приложение на формирани в процеса 
на обучението знания, умения и компетентности по устройство, 
обслужване и ремонт на 
МПС в два кръга. 
• отборно – всеки от тримата състезатели изпълняваше 
определени практически 
задания  
• индивидуално – състезателят с най-голям брой точки от всеки 
отбор допълнително 
Изпълняваше  по едно практическо задание. 
Г. Индивидуално практическо задание за водач на МПС (участва 

четвъртия 
 състезател от отбора) – за оценяване уменията за майсторско 
управление на МПС по определено състезателно трасе с учебен 
автомобил. 
Учениците  
1.Ивайло Тодоров от 12д клас  
2.Ереджеб Хасан от 12г клас 
3.Петър Тонев от 12д клас 
заеха  второ място отборно на състезанието „Най-добър  млад 
автомонтьор”.  Учениците  
придобиват  права  да бъдат записани за студенти  без приемен 
изпит в ТУ-Габрово,TУ-Варна и ТУ-Русе. 
Петър Тонев от 12д клас зае второ място в индивидуалното 
състезание „Най-добър автомонтьор”. 
Радостин Тодоров Иванов от 11д клас зае второ място в 
индивидуално практическо задание за”Най-добър млад  водач 
на МПС”. 
Отборът от ПГМЕЕ зае пето място в състезанието „Най-добър млад 

автомонтьор и водач на МПС”..  

                                                                                                                                                                     
 

Постижения в професионалното обучение 



 
Олимпиади 
 
Гордеем се с нашите ученици класирани на националния  
кръг на олимпиадите, а това са: 
 

1. Мартин Тодев Куванджиев от 11
и
 клас – 

национална олимпиада по физика. 

2. Емануил Емилианов Якимов от 10
ж

 клас – 

национална олимпиада по информационни 

технологии. 

3. Галин Христов Бахчеванов от 10
ж

 клас – 

национална олимпиада по информационни 

технологии. 

4. Александър Димитров Ганев от 10
ж

 клас – 

национална олимпиада по информационни 

технологии. 

5. Калоян Иванов Иванов от 12
г
 клас – национална 

олимпиада по техническо чертане. 

6. Васил Здравков Апостолов от 12
г
 клас – 

национална олимпиада по техническо чертане. 

7. Данаил Генчев Ганчев от 11
а
 клас – национална 

олимпиада по техническо чертане. 

8. Неделчо Красимиров Райков от 12
а клас – 

национална олимпиада по техническо чертане. 

 

Състезание по  "Електротехника и Електроника " 

На 16.03.2012 г. в ПГМЕЕ гр. Бургас се проведе ученическо 

състезание по "Електротехника и Електроника"съвместно 

с Техничесли университет -  Габрово, факултет 

"Електротехника и Електроника" . Участваха 29 ученици от 

12 е, 12 ж и 12 з класове. Резултатите на всички участници 

са Много добър и Отличен. С решение на АС на 

Университета оценката се признава за оценка от 

предварителен изпит по общотехническа подготовка.  

 
 

Английски Език 
Професионална гимназия по механоелектротехника и  
електроника – гр.Бургас беше избрана да участва в 
конкурса по превод  JUVENES TRANSLATORES, организиран 
от Европейската комисия. Конкурсът се проведе на 24 
ноември 2011г. във всички страни от Европейския съюз.  
      В конкурса взеха участие ученици от 11з и 11и клас, 
превод от английски език на български с ръководител 
Димитринка Евтимова – учител по английки език. 
            Светослав Вълков  – 11з клас 
            Тодор Димов  – 11з клас 
            Димитър Стоянов  – 11з клас 
            Красимир Райков  - 11и клас 
            Радостин Стайнов – 11и клас 
Учниците се представиха много добре и получиха 
удостоверение за участие. 
ПГМЕЕ се гордее със своите ученици. 

 

 
Специалност „ Промишлена естетика и дизайн” 
На 16 и 17 март 2012 г. в ПТГ „Васил Левски” гр. Горна Оряховица” 
се проведе национално състезание „Най-добър техник в 
машиностроенето”. От 2000 г. ПТГ е домакин на зонален конкурс по 
машиностроене, а от учебната 2008/2009 г. конкурсът придобива 
статус на национален. 
   Участваха 63 – ма ученици от 11 и 12 клас от Монтана, Плевен, 
Кнежа, Червен бряг, Габрово, Търговище, Троян, Разград, Шумен, 
Варна, Русе, Силистра, Бургас, с.Градница, Севлиево, Стара Загора, 
Кърджали, Сливен, Тополовград и Горна Оряховица. ПГМЕЕ гр. 
Бургас участва за втори път в националното състезание и бе 
представена от учениците Даниел Генчев Ганчев от 11а клас – 62 
точки, на 8-мо място в индивидуалното класиране и Денис 
Константинов Илиев от 11а клас с 46 точки. Отборно гимназията се 
класира на пето място след Горна Оряховица, София, Разград и 
Силистра. Надяваме се на по-големи постижения в следващото 
издание на състезанието, когато участниците ще натрупат повече 
знания и умения.  
   Състезанието е теоретично и се състои от: тест, съдържащ 40 
въпроса по предметите техническо чертане, техническа механика, 
материали и заготовки, информационни технологии; приложно-
творческа задача, съдържаща детайлиране по зададен чертеж и 
довършване на чертеж на съединение. 
    Съгласно решение на Академичния съвет на ТУ – Габрово и Варна 
покрилите определен брой точки получава оценка, която се 
признава за приемен изпит в съответните висши учебни заведения. 
Класиралите се на първите три места ученици и подготвилите ги 
учители бяха наградени с тридневна екскурзия в Германия.  
    Сега ни предстои национална олимпиада по „Техническо 
чертане” в гр. Севлиево, където ПГМЕЕ всяка година се представя 
подобаващо. Да пожелаем успех на Калоян Иванов Иванов и Васил 
Здравков Апостолов от 12г клас, както и на Данаил Генчев Ганчев от 
11а клас! Тези успехи нямаше да се реализират без помощта на 
екипа преподаватели подготвили учениците, както и без оказаната 
помощ от ръководството на училището.  
     

 

                                                                                                                                                                     
 

Постижения 

Постижения 



Както в природата така и в спорта е 
нужен синхрон - нашето училище може да 
се похвали с него. 
Училището ни е много гордо с високите си 
постижения в спортната зона.Учениците на 
ПГМЕЕ са донесли на училището ужасно 
много награди , някои първи , а други 
втори.Тазгодишните училищни състезания 
протекоха добре за всички отбори на 
„Механото”. 
Ето част от нашите отбори :  
 
Отбор по Волейбол: Отборът постигна 
успех на училищните първенства тази 
година като грабна купата на Общинското , 
но въпреки упоритостта  на младежите и 
куража с който играха не можаха да 
надвият противника си на Областното – 
Царево.Отборът стана втори в Бургаска 
област.    

 Отбор по Баскетбол  

              Отбор по футбол   

                                                                                                                                                                     
 

Постижения 
в спорта 



 Театрален клуб „Таленто” 
На всеки две години Министерството на образованието, 
младежта и науката, Община Шумен и Общинският детски 
комплекс организират Национални ученически театрални 
празници, които събират младата актьорска сила на 
България. Театралният огън на Десетото юбилейно 
издание бе запален по традиция в НЧ “Добри Войников“, 
където през далечната 1856 година се ражда българският 
театър. С пъстро дефиле участниците пренесоха 
символично огъня до съвременния храм на Мелпомена – 
ДКТ “Васил Друмев“. 

На 6 и 7 април 2012 над 500 деца и младежи от 16 
града на страната  представиха повече от 30 
спектакъла на сцените на Шуменския театър. Най-
многобройно е участието на града домакин - 6 
театрални формации. 

Театралните празници бяха тържествено открити от 
Найден Косев – директор на Дирекция  „Просвета, 
култура и младежки дейности“ в община Шумен. 

Програмата започна с мюзикъла „Денят на прошката“, 
представен от ДВТФ  “Таласъмче“ към НЧ “Раковски“ 
София.След тях взехме участие и ние, театрален клуб 
“Таленто” към ПГМЕЕ с ръководители Надя Николова 
и Петя Канева и представихме комедията “Клуб 
Щастие” по  мотиви от пиеси на Денко 
Неделчев.Талантливите, макар и млади в театралното 
изкуство актьори се справиха блестящо. Това са 
учениците от 9 а клас- Теодора Петкова, Ивелина 
Пейкова, Пламена Стоянова , Димитър Шейретов, 
Николай Запрянов, Денис Юзеир, Неделина 

Харбалиева, Красимира Драгоева, от 9 з клас –Петър 
Иванов и Никола Сотиров , както и от 11 е клас-Георги 
Златев и Йово Панайотов. Те не само  разсмяха 
публиката , но и получиха куп аплодисменти за 
представянето си.Накрая след  одобрителните 
възгласи    нашите таланти   бяха наградени с плакет 
за участие и диплом за постигнати високи успехи в 
театралното изкуство. 

Но това е само началото…..Защото театърът е магия и  
стъпиш ли веднъж на сцената  , вкусиш ли  сладостта 
на аплодисментите ставаш пристрастен и то …. за цял 
живот.Затова и нашите млади актьори чакат с 
нетърпение следващото си участие във фестивала 
Бургаски изгреви на 27 април от 10.00 във Военния 
клуб!Специално за бургаската публика и най вече за 
учениците  и учителите от ПГМЕЕ.Очакваме Ви! 

                      
 
 

 
 

                                                                                                                                                                     
 

Дейности на клубовете 



 

Клуб „Здравословен начин на живот и устойчиво 
поведение” 
 
   От 02.02.2012 г. В ПГМЕЕ откри врати за младите хора 
един нов клуб „Здравословен начин на живот и устойчиво 
поведение”, който е част от големия проект Успех. В него 
участват Неделина Харбалиева 9а клас, Ниделина 
Димитрова 9а клас, Кирил Гяуров 9г клас, Райчо Шавов 9г 
клас, Слави Николов 9г клас, Стойчо Стоев 9г клас, Галун 
Паунов 9ж клас, Ерджан Сали 9ж клас, Марин Генов 9ж 
клас, Васил Димитров 9в клас, Димитър Банков 9з клас, 
Петър Иванов 9з клас, Тодор Богданов 9з клас, Калоян 
Желев 9з клас, Найден Паунов 9з клас, Даниел Борисов 9з 
клас, Петър Димов 9и клас, Теодор Пешев 9г клас 
   Трудно е с няколко думи да се опише същността на 
здравословното образование. Това е удоволствието от 
общуването между учениците и учителя, възможността 
младите хора да разговарят спокойно помежду си по 
време на час; равнопоставеното обсъждане на важни и 
вълнуващи теми; спокойно да споделяш и да разбираш 
проблемите на другия; правото на свободен избор и 
лична позиция; шансът да опознаеш себе си и 
връстниците си, да изграждаш отношения, умения, 
самочувствие. Или това е просто времето да осмислим 
живота си, поведението си, бъдещето си. И главно – 
настоящето. И да си отговорим на един от най-трудните 
житейски въпроси – кой си и накъде вървиш. Това са 
важни въпроси и за 15-годишните, и за 16-годишните. 
   Предстои изготвяне на брошура набор от 
контрацептиви, презентации по проблема за сексуалното 
и здравно образование на младите хора. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Клуб „Превенции” 
 
  Тъй като повишаването на информираността е най-
добрият начин за предотвратяване на инфекцията, 
основна цел на клуба е провеждане на занятия, 
наблюдение на видеофилми като „Ти гониш”, „Молитва”, 
дискусии на следните теми: „Какво е СПИН”, „ Как HIV 
уврежда имунната система”, „ Пътища за предаване на 
инфекцията”, „ Кръводаряване, кръвопреливане и риск”, „ 
Първа помощ при СПИН”,  
„Наркотици и СПИН”. 
  През първи учебен срок бяха извършени следните 
дейности: 

1. Във връзка с 1.ХІ. бяха изработени плакати от 
ученици, предаващи послания към връстниците 
си. Петте плаката бяха разположени във фоайето 
на учибище и пред кабинета по биология. 

2. Отбелязване на световния ден за борба със СПИН 
чрез раздаване на нагледни материали, 
закичване със символа на съпричастност с 
болните от СПИН – червената панделка. 

3. Участие в обявения от Общината конкурс за 
изработка на фотография на тема: „Свят без 
СПИН”. 

Авторските фотографии бяха изложени в Общината. Бяха 
наградени 21 ученици с грамота и книга. Училището 
получи благодарствено писмо от заместник – кмета на 
Община Бургас Лорис Мануелян за ентусиазма и 
дръзновението на учениците от ПГМЕЕ, изразили своята 
гражданска активност. Това не е първата награда на 
училището за активно участие. Миналата година ПГМЕЕ 
беше отличена със специална награда за активната си 
гражданска позиция по въпросите за превенция на СПИН. 
   Във фоайето на училището на  1.ХІ. бе представена и 
подготвена от учениците презентация на същата тема. 
       4.  Във връзка със седмицата на гората беше 
проведено занятие с гости от Горското стопанство – 
гр.Бургас на тема „Опазване на гората”. Бяха посадени 
четири дръвчета, за които ще полагат грижи учениците от 
осми клас. Целта е в рамките на петте години на обучение 
в нашето училище, те да съпоставят собственото си 
развитие с това на дръвчетата. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
 

Дейности на клубовете 



              

Нашето училище и Анадол лицей в 
гр.Пинархисар - Турция са партньори на СОУ 
„Н.Й.Вапцаров” – гр.Царево, което е водеща 
организация по реализирането на проекта 
„Математиката – ключ на добросъседство” по 
ИПП „Трансгранично сътрудничество България – 
Турция”. 

             Целта на проекта е да се установи трайно 
и ползотворно сътрудничество между 
трансграничните партньори чрез развитие на 
образователни и познавателни дейности.  

             В рамките на проекта са организирани 
три щколи по математика, в които се обучават 
40 ученици с интереси в областта на 
математиката от трите партньорски града, 
участващи в проекта – Царево, Бургас и 
Пинархисар. През месец януари бе проведен 
семинар в гр.Царево. Предстои посещение на 
учениците от България в гр.Пинархисар, 

Република Турция, международно състезание 
по математика между учениците от създадените 
школи и издаване на справочник за 
възможностите за продължаване на 
образованието в Университетите на България и 
Турция. 
             В школата по математика в нашето 
училище участват Божидар  Великов, Георги  
Иванов, Калоян Желев, Михаил Дамянов, Петър 
Иванов, Ивайло Захариев, Константин 
Воденичаров от 9 клас с ръководител Надежда 
Йорданова и Кристиян  Кръстев, Лъчезар 
Лазаров, Марин Добрев, Павел Проданов, 
Милен Палачоров, Пламен  Янакиев, Стоян 
Станчев от 10 клас с ръководител Монка 
Щерева. 

             Учениците подхождат с интерес и 
въодушевление към занятията в 
школата.Пожелаваме им успех на състезанието по 
математика. 

 

                                                                                                                                                                     
 

Математиката – ключ на добросъседство 



 
Учител диктува задача на учениците: 
- Две групи работници слагат плочи на 
тротоар, дълъг двеста метра. 
Групите са една срещу друга. 
Първата група напредва за час с 
два метра, а втората - с три. 
След колко време ще се 
срещнат двете групи? 
- След половин час в най-
близката кръчма! - отговаря 
компетентно един от 
учениците.   
 
Учителката пита: 
- Тони, какъв цвят е разтворът, който 
получи? 
- Червен. 
- Правилно, седни. Шест! 
- А твоят? 
- Оранжев. 
- Четворка, седни. 
- А твоят с какъв цвят е? 
- Черен. 
- Двойка. Клас, залегни!!!  
 
Една учителка попитала един ученик: 
- В какво глаголно време е глагола "ще кротувам"? 
- В Бъдеще Невъзможно! - отговорил той. 
  
 
Учителката се кара на Иванчо: 
- Нима можеш да броиш само до десет? Просто идея 
си нямам, какъв ще станеш, като голям... 
- Съдия по бокс!  
 
Чука се на вратата: 
- Кой е?  
- Полиция! Отворете!  
- Защо?  
- Трябва да поговорим.  
- А вие колко човека сте?  
- Двама.  
- Ами говорете си...  
 
Баща отива да прибере сина си от детската градина. 
-Кой е вашия?- пита възпитателката. 
-Няма значение. Нали утре пак ще ви го върна.  
 
Катаджия спира черно Чероки: 
- Направихте нарушение. Трябва да платите глоба.  
Шофьорът:  

- Слушай, приятел! Пари нямам!  
- Лъжеш!  

- Не лъжа бе! Заплатата ми е 200 лева!  
- 200 лева? И караш Чероки?!  

- Абе ти, какво искаш!? В казармата взимах 
15 лева и карах танк.  

 
Между двама приятели: 
-На Пешо хич не му върви с жените... 
-Защо? 

-Ами първата му умря, втората го напусна, 
а тая третата нито умира, нито го напуска.  

 
Закъснява Иванчо за час. Учителката го пита:  

- Защо закъсня?  
- Нападна ме бандит.  
- О, Боже! И какво стана?  
- Открадна ми домашното... 
 
 
Отива Иванчо в аптеката и пита:  
- Имате ли нещо срещу болка?  
- Какво те боли, момченце?  
- Още нищо, но точно сега баща ми гледа бележника 
ми за срока. 
 

- Госпожо, това упражнение устно ли ще го 
направим? 
Учителката: 
-Да,Евгени. 
Генчо: 
-Благодаря ти,Господи! 
Учителката: 
- Няма защо...  

 

Иванчо отива за първи ден на училище. Майка му 

му казала: 

- Иванчо, ето ти 50 стотинки за закуска.  

И той ги изял. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
 

Хумор 

Редакционна колегия: Янина Славова, Димитър 
Томов, Веселин Добрев, Веселин Вълканов, 
Никола Костадинов, Стоян Станчев, Пламен 
Янакиев, Кристиян Кръстев, Павел Проданов, 
Милен Палачоров, Емил Костов, Георги Лудиев, 
Цветан Бахчеванов,Ивайло Голев, Станимир 
Карабоников, Теодор Кимов, Ивелин Чавдаров 



Овен 
Няма по-безстрашни от Овните! - 
казват те и пъчат си гърдите. Че са 
смели - никой не отрича - 
качество,което се обича! Някои са с 
усет, много знаят, други - с "такт" по 
"нервите играят". Лудо хвърлят се 
навред с рогата, даже с риск да си 

строшат главата.Те са храбри, славни в борбата -знаят да 
си защитят правата.Артистични са, добре говорят.Властни 
са - не искат да се молят. На червено честичко 
пресичат,правилата никак не обичат. Искат ли, света ще 
преобърнат 20-и век във 30-и ще превърнат. Характерно е, 
че са ревниви, горди, но добри, трудолюбиви. Не умеят 
никак да изчакват, но Загубят ли - не се оплакват. Двата 
пола, знайте са инати -по това ще бъдат разпознати.От 
Везните те да се предпазват, че ги дебнат, гонят и 
наказват 

 
Телец 

Туй Животно, знайте, е опасно! За 
живота всичко му е ясно. То е 
избухливо, твърдоглаво,  
иска Винаги да има право. Може да 
работи с години, за да има даже за 
роднини. Все размества и реформи 
прави,та долапи нови да постави. С 
лукавия си нрав привлича и след 

големците много тича.. То самичко прави си реклама, друг 
го хвали само с цел измама. Някои са мили и добрички, 
пият, пеят, ходят по Женички. Да си хапват хубаво обичат 
и компанийките ги привличат.  
Не дай Боже да ги затъмните -ще ви станат доста черни 
дните: все ще лъжат, ще ви злепоставят и добро за вас не 
ще оставят! Черна котка им е Водолеят и пред него 
няма да успеят! Скорпионът много ги обича, но Телецът 
след Близнака тича! 
 
Близнации 

Дайте книги за Близнака славен! 
Вечно той в науки е "удавен"... 
Любопитен - всичко да узнае в тази 
слабост граници не знае! Той е 
комбинаторът опасен, всеки ход 
пределно му е ясен. Знайте, той е 
кавалер отличен, много умен, ловък и 
практичен. С него никой няма да 

скучае и неща различни ще узнае. Всички са големи 
дипломати, те блестят в диспути и в .преврати! Много 
"тънко" ще ви изиграят и което искат, ще узнаят.Може 
днес за тях да сте царици, утре ще сте просто магарици. 
Тез мъже са трудно уязвими и на практика - неуловими. А 
Жените - все ще обещават, но едва ли ще го изпълняват. 
Те родени са нетърпеливи - тъй ще бъдат, докато са Живи. 
 

Рак 
Раците се мислят за Юнаци, хитреци 
са, хич не са глупаци! Уж стеснителни, 
добри, тактични, Всъщност - 
пресметливи са, практични. Някога 
със вас ще бъдат "мазни",друг път - 
Всичко много ще ги дразни, днес ще 
сазасмени,приказливи,утре - 

мнителни и горделиви..Имате ли къщи, коли, вили -най-
добре е да сте ги укрили  
,че "добрите" Раци най-обичат чуждите имоти да 
завличат. Ако могат, даже и държава ще заграбят те "3а 
чест и слава"- Женят се понякога сто пъти,  
за да пипнат тлъстички имоти. В брака - чрез лъжите ще 
успеят.Винаги на чужди гръб Живеят. Без скандали 
трудничко минават - туй е мярка - нищо да не дават.. 
Раците не са добри съпрузи -мъж, Жена - рога ще ви 
нахлузи. Козирогът лесно с тях се справя и на място бързо 
ги поставя. 
 
Лъв 

Лъвовете са добре познати и навред в 
света докрай признати! Те са 
благородни и учтиви,  
предани, добри и услужливи. В 
службата те винаги успяват, мъдро, 
справедливо управляват. 
Ала в къщи рядко се прибират (все 
компанийки си някъде намират). 

Могат тъй да карат със години, влюбват се във смъртни и 
в "богини". Щедри са и всичко ще ви дават,  
никога не ще ви изоставят, но жените всичко ще ви вземат 
и хомот дори ще ви наденат. Искат власт,  
богатство, чест и слава, ала всеки Лъв не винаги успява 
или той, когато вече има -някой Лъв, по-силен, му го 
взима.Лъвовете гледат нависоко, но затъват някога 
дълбоко. И дори "удавен" - не признава -гордостта  
си много уважава! С Водолея да не си играят, че 
нещастието ще познаят! 
 
Деви 

Девите са умни, разсъдливи, ту 
сърдити, ту добри, вежливи.Във 
Живота хитро се нареждат,  
Даже и роднините подреждат. Ще 
направят всекиму услуга, но в 
замяна_ Ще поискат друга!  
Мъж ли е - той все 
анализира,"цаката" на всичко ще 

намира. Винаги ще прави точни сметки - за бензин,  
за дрехи, за подметки.Пипне ли в ръцете власт голяма -
друг не ще я вземе - начин няма!Ако е Жена,  
е услужлива, принципна и доста паметлива. Като 
Пенелопа уж ще чака„ Дева си е, но изневерява и съпруга  

 
Хороскоп 
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ловко изиграва. Лъже, маже.. И целта постига, но 
духовното не й достига!Близък ли си - теб ще те Зачитат, 
чужд ли си - теб ще те изритат! 
 
Везни 

Тези Винаги се колебаят -кажат "да" - 
и почват да се каят. Тук се раждат 
многодипломати,но не липсват 
калпави, зъбати. Някои обичат да се 
кичат, само нови дрехи да обличат. 
Ако могат - триста гардероба те ще 
занесат дори и в гроба! Винаги са 
живи и кокетни, по природа - умни и 

коректни. Работа домашна не обичат, но по Вечеринки 
често тичат."Златната среда" им е любима пролет, лете, 
есен, в късна зима.. Те са със амбиции големи, дните им 
са приказни поеми! Само ако искат, имат воля.-, но 
уреждат всичко с едно "моля".По рождение са 
справедливи, те са честни, мили, услужливи. Обичливи са 
и все засмяни. Общо взето са добри,разбрани.Да се пазят 
много от Овните само 
те ще им отровят дните! 
 
Скорпион 

Господ сам от него да се пази! (Все ще 
се опитва да те "сгази")Вечно ще 
спори, ще се бунтува, срещу всичко 
той ще негодува.Тук се Раждат много 
генерали - някои по-страшни и от 
хали! Те са си ревниви и опасни, 
изобилни с планове ужасни.Те 
понякога изневеряват, но на други 

"правото" не дават... Иначе са умни и добрички, 
щедро харчат своите парички. Бедни ли сте - няма да 
избягат. За рождени дни ще Ви почитат, даже и за 
близките ще питат.Мъж ли е - за правда ще се бори и 
каквото може, той ще стори. Все инати доста прозорливи 
са жените, но са променливи.. Ако си коректен с тях - 
успял си, иначе - отдавна знай, умрял си!Да не се 
захващат с Телците,че ще си разсипят младините! 
 
Стрелец 

Цял Живот Стрелецът Все се цели в 
най-различни и опасни цели. Някои са 
твърде работливи, но се срещат хайти, 
мързеливи. По характер те са 
упорити, лоши са, когато са сърдити. 
Те обичат много да пътуват и със 
големците много да общуват.Имат 
маниер добър, отличен, дух - 

свободен, волен, поетичен. Тук Мъжете са добри, 
учтиви,а Жените - хитри, досетливи. Те са ловки, бързи и 
логични,пресметливи в брака и тактични.В къщи са 
отлични домакини, готвят като истински богини.Стъпват 
важно, тежко на Земята - Вирнат е носът им в небесата.. 
Всички са по дух аристократи, но не липсват дребни 

тарикати.Нестабилни връзки не признават! Верни ли сте - 
ще Ви уважават.Ех, Близнакът всичко ще им взима, ту 
парици, ту каквото има„ 
 
Козирог 
Този знак е силен и стабилен -Вечно от идеи окрилен! 

Всички учени са, май, събрани тука, за 
да "мъчат" някоя наука.. Те са 
уникално търпеливи, точни са, 
практични, 
пестеливи. Само "чистата игра" 
признават, истината много уважават! 
Някои от този знак нехаят и не искат 

нищичко да знаят, пият и по баровете скитат, докато 
накрая ги изритат... Ходят със жени, но предпазливо. 
Даже "лудо" те да ви обичат от проклета гордост - ще 
отричат! Тук жените имат силна воля –изпълняват всяка 
мъжка роля. Никому длъжници не остават. От комплекси - 
шанса пропиляват..  
Щастието късно ги спохожда -чак когато Внучето 
прохожда.  
 
Водолей 

Тази зодия е славна и опасна - всяка 
друга й е много ясна! Гледат с 
присмех на света сеира, режат с думи,  
сякаш със секира. Надалече в 
бъдещото виждат!Доста хора много 
им завиждат! На приятелите те са 
верни и спасяват ги от грижи черни. 
Те са сякаш бюро за услуги, ала не за 

себе си - за други- Справят се с най-трудните проблеми, в 
помощ са на малки и големи. Всичко от сърце ви 
подаряват,а за тях стотинка не оставят. Най-големите 
реформи правят -светлина на хората даряват!В личния 
живот не са щастливи,но добри са, честни, работливи. 
Свободата е на първо място и това добре да ви е ясно! С 
Лъвовете лесно се спогаждат,ако номера не им погаждат! 
 
Риби 

Рибите са мили и добрички, хрисими 
и божии душички. На големи жертви 
са готови, но на тях живота Всеки 
трови... Че мъжете са добри - така е, 
но жените - кой да ги изтрае? Някои 
са пойни птички, други Все опяват за 
парички, вечно от живота се 
оплакват и безброй съвети ни 

натрапват.Искат всичко те да ръководят и мъжете "3а 
носа" да Водят. Някои са честни и морални -но се срещат 
долни, зли, нахални. Двата пола чашката обичат, във 
Винцето славно се увличат.Рибите - мъже се Водят лесно, 
но не ги оставяйте на тясно. Рибите - жени са най-
добрите, ако им "по гайдата Вървите".  
Скромни са, по принцип - справедливи,те не са надути, 
горделиви.  
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Мултивибратор 
Първото което трябва да направите е да си 
начертаете графичен оригинал(на милиметрова 

хартия), разбира се на никой не му се чертае 
затова аз съм поставил един. След което трябва 
да си купите текстолит и на лицевата му част да 
поставите графичния оригина „стабилно” и да 
започнете да чукате леко с чук  и остър предмет 
по дупките оказани на граф.ориг. Следващото 
нещо което трябва да направите е да започнете 
да чертаете пътищата (дири) с перманентен 
маркер . След което ще ви е нужна специална 
киселина () и сте готови с едната част. 
Следващата част е малко по забавна, тя се дели 
на две части, калайдисване и поставяне на 
елементите. Калайдисването става като с нагрят 
поялник се  поставя калай и се започва леко и 
внимателно минаване на дирите. След това 
оставяме да изстине и  започваме да поставяма 
елементите на мястото им и сме готови. Това е 

целия „майсторлък”. 

 

Нужни елементи за направата на 
„Мултивибратор” : 
1)D1,D2-LED 
2)VT1,VT2-2T3604 
3)R1,R4-330k 
4)R2-20k 
5)Rp-80k 
6) електролитен кондензатор 4,7мF 16V 

 

Печатна платка по метода Тонер трансфер 
Първото нещо, което трябва да изработите е 
дизайна на печатната платка.Следващата стъпка 
е да изрежете парче с необходимата големина 
от фолирания текстолит. След изрязването, 
трябва да шлифовате ръбовете на печатната 
платка едра пила. Следващата стъпка е да 
изрежете отпечатания дизайн, който да 
поставите върху текстолита. След това поставяте 
хартията внимателно върху текстолита, така че 
всички писти да са върху мед, може да я 
залепите също с хартиено тиксо за да не мърда. 
Поставяте печатната платка с листа нагоре върху 
твърда повърхност, която ще издържи 
топлината и няма да повреди ютията. След 
пълното загряване на ютията я поставете 
внимателно така че да обхване по възможност 
цялата медна повърхност. Оставете я така 2 
минути за да загрее хубаво медния слой. 
Следващата стъпка след изстиването на 
платката е да я потопите във вода, която да 
отлепи хартията.Ецването на платката става като 
я потопите в разтвор FeCL3 и я оставете докато е 
готова. И сте готови. 
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Механотехникума освен с успехите си в спорта 
може да се похвали и с много успехи в 
музикалната сфера.  Членове на най-големият 
хип-хоп лейбъл в България и активни ученици на 
Механото, Веселин Добрев и Росен Грозев са 
доказали музикалните и организационните си 
умения. Те са и главните организатори на 
благотворителния концерт за нашата 
директорка – инж. Роза Желева, който се 
превърна в едно от най-мащабните събития на 
Бургас в началото на 2012 година. Интересите на 
Веселин не свършват до тук. Освен с музика, той 
се занимава и с продуциране на млади таланти. 
Той е продуцент на лейбъла Gold Space 
Entertainment, където заема и длъжността 
изпълнителен директор.  Твърдо е решен да се 
занимава с подобен тип работа и да дава поле 
за развитие на младите таланти в България, 
които не са малко. Извън музиката и двамата се 
занимават с неправителствени организации, 
отново помагащи на младото поколение. 
Членове са на Сдружение „Младежки Глас” или 
по-точно – Клуб Култура, където Росен е 
председател. Девизът на Сдружението гласи – 
„Нека повярваме в младото поколение, то има 
какво да ни каже!” 

 
За контакти с 
Веселин Добрев - 
Vess 
Продуцент на Gold 
Space Ent. 
tel: 0885 716 235 
tel: 0877 757 867 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e-mail: gold.space.ent@gmail.com 

 
 
 

Друго музикално участие в механото имат и рок 
групата – Dreamnest. Тони Паскалев и Георги 
Георгиев са част от групата, разбира се, ученици 
на механото.  Групата се е доказала като една от 
най-добрите в Бургас на тяхната възраст. 
Годините им очевидно не им пречат да хванат 
китарите и да забавляват публиката. Тони може 
да се похвали, че е най-добрият бас-китарист в 
Бургас в своята възрастова група.  
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Моята обетована земя 
Есе 

 
     Моята обетована земя! Моят Ханаан! Това е 
мястото, където живея спокойно и се чувствам 
пълноценен. Там, където съм оценен и мога да 
се реализирам, там – близко до семейството и 
приятелите.  
     И аз мечтая за моята обетована земя, където 
всеки живее в хармония, но за разлика от тези, 
които искат да избягат в чужбина, аз искам да 
остана тук. Дали, когато емигрираш, ще 
намериш по-добри условия на живот, по-
високоплатена работа, добри приятели, а може 
би да създадеш семейство? Да, може би. Но 
това, което търся, не е в чужбина. Аз не желая 
голямо богатство, не търся и идеални условия на 
живот нито голяма къща, скъпа кола или вила на 
морето. Искам да живея с хората, които обичам. 
Разбира се, искам да признават моите умения и 
способности на работното място, да ме 
оценяват и уважават, както и да ми имат 
доверие. Не бих заменил всичко това! 
   Всъщност мечтата за Обетованата земя е един 
голям стимул за човек – да учи усърдно, да 

полага труд, да не мързелува и бездейства, 
защото рано или късно човек намира своя 
Ханаан, своята Обетована земя. Може да не е 
такава, каквато си я мечтаем, но си струва да се 
борим за нея! 
 
                                                                                
Ивайло Венциславов Захариев – 9и клас 
 

Какво не харесвам у себе си 
Есе 

     
    Добрите и лошите черти са тези, които влияят 
на хората около мен. Човешко е да се греши и 
именно откриването и коригирането на нашите 
отрицателни черти оформят стабилен и 
истински характер у човека. Влияят също и на 
нашите социални контакти и са определящ 
фактор в много ситуации от живота ни.  
    С леко неудобство споделям чертите, които не 
харесвам в себе си: мързелив, любопитен,  
твърде добронамерен и наивен, седящ повече 
от необходимото пред компютъра. 
   Никой не е съвършен, дълбоко в себе си всеки 
притежава отрицателни черти. За мен е 
предизвикателство признаването на 
отрицателните  ми черти, борбата с тях и 
отстраняването от характера ми. Ако всеки от 
нас се стреми да ги преодолее, светът би бил по-
красив!  
 
  Марин Христов Генов – 9ж клас 
 

                                                                                                                                                                     
 

Творчество 



Какво не харесвам в съучениците си 
Есе 

 
    Всеки колективен живот подчинява 
равноправно неговите членове на определени 
правила на съжителстване – уважение, 
дисциплина, добронамереност, отговорност. 
     Нашият 9е клас е една малка част от големия 
училищен колектив. Всички ние сме заявили 
доброволно желание да 
учим в това учебно 
заведение, за да 
придобием желаната 
професионална насоченост 
в живота, да усвоим 
определени знания и 
умения по специалността, 
но това може да се 
осъществи, ако сме 
достатъчно отговорни. 
     Обаче в действителност 
това не е така. В часовете 
по някои предмети 
поведението на 
определени мои съученици 
не е желано, не се пази 
нужната тишина. 
Неприятен е и фактът, че 
макар и да сме на една и 
съща възраст, някои се 
опитват да се налагат, 
груби са и не зачитат чуждото мнение. Не ми 
харесва, когато някои мои съученици не мислят 
преди да наругаят. 
    Но каква е атмосферата около нас, в медиите? 
Убийства, грабежи, злоупотреби. А ние сме само 
на петнадесет години! Тепърва ще формираме 
своите характери да воюваме в живота, да 
печелим своите битки, да се научим да губим. 
Искрено вярвам, че ще успеем да станем 
отговорни, честни и добри хора, независещи от 
алкохол, цигари и дрога.  

 
 
 
 
 

Маската – нужна ли ни е? 
Есе 

   Маска…Кому е нужна? Какво искаме да 
скрием? Срам, страх, алчност, агресия, 
малоценност? 
   Не винаги в живота си срещаме хора, които се 
представят за това, което са всъщност. Точно 
тези хора са изградили своите така наречени 
маски. Зад маската най-често се среща злоба, 

алчност агресия, срам, 
страх, дори и добродушие. 
Но защо? Нужно ли е? Нали 
сами определяме съдбата 
си? Защо се крием и 
самозалъгваме? Когато се 
опитваме да измамим 
другите, не се ли усещаме 
как сами мамим себе си. 
Колко дълго можем за се 
крием  
зад тази маска? Вечно! 
Едва ли! Все някога всичко 
излиза наяве и в стремежа 
си да се доближим до 
някои хора, ние все повече 
се отдалечаваме от тях. 
Тогава идва моментът, в 
който се питаме – защо 
трябваше да се скрия, кой 
съм всъщност. Дали щяха 
да ме приемат такъв, 

какъвто съм? Защо по дяволите скрих 
истинската си същност зад тази маска? 
Същевременно и гласчето вътре в теб си казва – 
„Идиот! Ти предаде тези хора!”. И те унищожава 
отвътре. Тогава обмислете как за една група от 
хора, която на пръв поглед ви се е сторила 
готина, вие сте сложили маска, с която 
потискате добродушието, честността. 
Натрупвате си проблеми за цял живот! Отново 
накрая вие оставате измамени от самия себе си 
заради тази маска! 
     Не е нужно да слагаме маски! Само 
залъгваме хората, на които държим, губим ги! 
Залъгваме и губим себе си! 
 Стоян Димитров – Хе клас 
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*** 

    Виждах водата, ширеща се под мен. Беше 
синьо-зелена и неспокойна, сякаш знаеше какво 
ще се случи. Стоях на не повече от тридесет 
метра на д нея, чувах само боботенето на 
разбиващите се вълни и притихналите гласове 
на хората, които стояха зад мен и обсъждаха 
случващото се. Не мислех за нищо.   
   След няколко секунди се обърнах, сякаш с 
последна надежда той да е там, и го видях- 
Стоеше най- отпред, вперил черните си очи в 
мен. Когато го видях, си спомних всичко, което 
бяхме преживели заедно. Спомних си първата 
ни среща, всички целувки, всички закачливи 
шеги и мъките, причинени ми от него. Спомних 
си ясно онзи ден, в който просто си отиде от мен 
и преобърна живота ми. 
    Та аз заради него сега бях тук, решена да 
сложа край на живота си. И тогава започнаха да 
ме навяват мисли за това как никога нямаше 
отново да сме заедно. Как никога нямаше 
отново да ме дари с нежните си ласки и 
целувки, нямаше да се пошегува отново с мен и 
как никога нямаше да изпитам онова чувство, 
което свиваше корема ми всеки път, когато го 
виждах или произнасях името му. О, колко бях 
щастлива с него. Нищо и никой не беше 
способен да развали щастието ми тогава, 
защото знаех, че ще го видя отново и просто да 
забравя всичко случващо се. 
     Отново погледнах водата, а тя ставаше все по-
неспокойна. В следващия миг скочих, водата ме 
обгърна с ледените си ръце и бавно започнах да 
потъвам. Виждах все по-слабо светлината на 
повърхността. Всичко свърши, това беше краят, 
краят на спомените, сълзите, тъгата и дори 
щастието – доколкото то можеше да съществува 
без него. В сетния си дъх пред очите ми отново 
беше той. Виждах лицето му по-ясно от всякога, 
а това беше и последното нещо, което видях! 
                                                                                                
 
Нели Георгиева – VІІІ а клас 
 
 

 

 
Моята обетована земя 

Есе 
   Обетована земя означава земя на щастие, 
свобода, изобилие и социална справедливост. 
Според нуждите си и начина на живот, всеки 
сам може да изгради собствената си представа 
за Обетованата земя. За роба това е земята на 
свободата, за болния това е мястото и времето, 
в които ще намери изгубеното здраве. За 
бездомника обетована земя може да бъде едно 
малко кътче от планетата, което ще му осигури 
топлина и подслон. Моята Обетована земя е 
свързана с представата ми за свобода – 
политическа и духовна. 
   Ние сме свободни хора, но дали се замисляме 
как робуваме на предразсъдъци и обществени 
порядки. Това показва, че съзнанието ни не е 
достатъчно свободно. Притиснати от различни 
ситуации, хората невинаги свободно изразяват 
себе си. Често се страхуват да изкажат онова, 
което мислят, да се противопоставят на някого 
или на нещо, да постъпят така, както им 
диктуват сърцето и разумът. 
   Искам да бъда свободен човек, който смело 
заявява себе си, който има свободата да прави 
избор. Лесно е на думи, но е трудно на дело. 
Библейската история разказва, че не е лесен 
пътят към Ханаан. Няма да е лесен пътят и към 
духовната свобода. С постоянство, упоритост, 
воля тя може да бъде постигната. Поетът е 
казал: 
               Не по площадите, а в нашите души 
               Тя, свободата, се изгражда и руши… 
   Само този, който има съзнание на свободен 
човек, може да излезе на площад, да извика 
онова, което мисли, и да се опита да промени 
света. 
    Аз имам представа за моята Обетована земя. 
Знам към какво се стремя, знам какъв резултат 
искам да постигна. А това е началото на пътя, 
който ще ме отведе към моя Ханаан. 
                                                                               
Божидар Диянов Великов – 9з клас 
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