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Издание на Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров”

24 Май - Ден на славянската писменост
и на българската просвета и култура

24 май е празник, какъвто нямат другите народи по света - 
празник на писмеността, просветата, културата. Празник на 

духовното извисяване, на стремежа към усъвършенстване чрез 
постиженията на науката и културата. Буквите, създадени от 
Кирил и Методий, преводите, които правят на най-важните 
богослужебни книги, защитата на правото на всеки народ да 

слави Бога на своя език, са от историческа значимост не само за 
формиране на българския народ и за неговия просперитет. 
Делото им е високохуманно и демократично, всеславянско, 

служещо на великата общочовешка идея за равенство на всички 
в духовната област.

Върви, народе възродени, 
към светла бъднина върви, с 
книжовността, таз сила нова, 

ти чест и слава поднови!...

...Бъдете преблагословени, о 
вий, Методий и Кирил, отци 

на българското знанье, 
творци на наший говор мил! 

Св. св. Кирил и Методий, известни още и като Солунските братя, са Методий и Константин 
Философ, създатели и разпространители на първата славянска азбука - глаголицата. На името на 
Кирил е наречена създадената по-късно кирилица. Канонизирани са като светци за превода и 
популяризирането на Библията на старобългарски език и разпространяване на християнството 
сред славяните. Считани са за равноапостоли. Обявени са от папата за покровители на Европа. 
Православната църква ги тачи и като едни от светите Седмочисленици.

Кирил умира в Рим през 869 г. и е погребан в криптата на базиликата св. Климент (San 
Clemente), а Методий, изтощен от дългата борба с враждебното на славянската кауза немско 
духовенство, от униженията и затвора, в който е хвърлен заради това, умира като архиепископ на 
Великоморавия в столицата Велеград през 885 г. и най-вероятно е погребан там.
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 Аз оставам в България!
      ( ЕСЕ )

Всеки рано или късно се изправя пред трудния избор на местоживеене, работа, 
реализация. Всеки се пита къде ли да учи, къде ли да работи, къде ли да създаде семейство. 
Всеки иска да избегне недостатъците на живота в България и си задава въпроса – коя ли ще 
е най-подходящата страна за живот.

Но невъзможно ли е човек да си устрои добър и спокоен живот тук? Защо поне веднъж 
вместо да се чудим накъде, към коя държава да поемем, не помислим за добрите страни на 
живота в България.

Въпреки кризисната ситуация, България е едно добро място за живот. Да, в силно 
развитите страни, като САЩ например, можем да си намерим високоплатена работа и да си 
устроим охолен живот, без ограничения, но България е нашата Родина. Все пак не всичко е 
свързано с парите и охолството. Стига човек да желае, би могъл да открие пътя към успеха 
и да си устрои приятен и спокоен живот тук, в България.

Тя е една малка шепа земя, изпълнена с младост, събрала в себе си чудесата на 
природата. Тя е малко кътче красота, свежест, аромат. И докато в силно развитите страни 
хората живеят сред високи и стилни сгради, създаващи най-вече чувство за ангажираност и 
заетост, в България можем по всяко едно време да се откъснем от твърде изтощителното 
сиво ежедневие и да си отдъхнем сред зеленина, аромат на цветя, край морето, пясъка, 
вълните, да усетим свежия въздух и да си поемем от неговата чистота.

А нима е толкова лесно да изоставиш дългогодишните си приятели само защото ти се 
иска да живееш охолно? Ами семейството… майка, татко, баба, дядо, чичо, леля, кака, 
батко… Щастлив ли ще си без тях?

Материалното днес го имаме, а утре – не, а ако днес го нямаме, утре можем да си го 
получим. Достатъчно е да помислим за дома, приятелите и семейството. Все пак Република 
България е нашата Родина!

Назлъ 10г

 31 май - ден без тютюнев дим
Международният ден за борба против тютюнопушенето се отбелязва от 1987 г. насам 

по инициатива на Световната здравна организация. За първи път се чества на 31 май, 1988 г. 
Традиционно, на този ден се провеждат различни кампании, които са насочени към 

отказване от вредния навик. Повече от 4000 химични 
вещества се съдържат в тютюневият дим. Много от тях 
са токсични, други са радиоактивни, а над 40 причиняват 
рак. Причината за това е високата температура, до 900C, 
която се развива в димящия край на цигарата при 
вдишване. Около 85% от тютюневия дим в затворено 
помещение се дължи на страничен димен поток. В него 
се съдържа 2 пъти повече никотин, 5 пъти повече 
въглероден оксид, 3 пъти повече канцерогена безпирен. 
Всеки четвърти мъж и всяка трета жена в България са 
активни пушачи, сочи изследване на Националния 
център за опазване на общественото здраве и анализи.

До 2030 година смъртността от тютюнопушенето в 
световен мащаб ще достигне 8 милиона души годишно, 
сочат цифрите на Световната здравна организация.

Тези данни показват, че пушенето е втората 
причина за смърт в световен мащаб и убива един от всеки 10 възрастни жители на 
планетата.

Кристин 10а
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Спасители
Преди много време аз и моят 

приятел Андрей станахме свидетели на 
нещо ужасно. Нещо, което се е случвало, 
но не му е обърнато сериозно внимание.

Беше прекрасен пролетен ден, в 
който с Андрей успяхме да си направим 
контролното преди другите в класа и 
решихме да излезем навън, за да си 
купим нещо, с което да утолим апетита 
си, който и без друго беше голям. Точно 
до входа станахме свидетели на случка, 
която не бяхме виждали досега. Близо до 
магазина, от който щяхме да си купим 
нещо за хапване, видяхме паднало на 
земята момче, чието око беше насинено и 
друго,по-голямо момче, чийто поглед бе 
потъмнял от омраза. Ние с Андрей 
естествено веднага отидохме да 
проверим какво се е случило и дали 
бихме могли да помогнем. Колкото 
повече се приближавахме до 
пострадалото момче, толкова повече то 
се опитваше да прикрие нараненото си 
място. Попитахме какво се е случило, а 
то някак смутено погледна към другото 
момче, което според мен беше от девети 
или десети клас, и не посмя да каже 
нищо. С Андрей се бяхме досетили какво 
се е случило и се обърнахме към 
побойника, за да ни даде обяснение. 
Неговата реакция беше типична за човек, 
чийто нрав се изразява в това винаги да 
бъде над другите, дори ако се налага да 
прилага насилие. 

След дълго мислене ние с Андрей 
взехме решение. Аз помогнах на 
пострадалото момче да се изправи, а 
приятелят ми влезе в училище и отиде 
направо при училищния психолог, за да 
потърси помощ. Раненото момче не 
искаше да се стига дотам, защото се 
страхуваше какво ще последва от това, 
но ние с Андрей бяхме непоколебими. 

След дълги разговори с психолози и 
директори се стигна до заключението, че 
момчето, виновно за този тормоз, трябва 
да си получи заслуженото. По време на 
съвета на учителите, беше гласувано 
единодушно побойникът да бъде 
преместен в друго училище.

Може би ние с Андрей  успяхме да 
помогнем на едно пострадало момче, но 
раните и то не физическите, а душевните 
най- вероятно дълго ще му напомнят за 
това, през което беше преминало през 
онзи ден. Мисля, че с Андрей спокойно 
можем да се наречем спасители, защото 
ако в този момент не бяхме се намесили, 
а си бяхме „затворили” очите, това щеше 
да продължава във времето незнайно до 
кога.

Сега, след този ден, когато срещна 
нашия познайник, виждам едно уверено 
момче, което е готово да се изправи пред 
всекиго и би се защитавало, а не би 
замълчало, както тогава. Трябва да се 
научим да помагаме на тези, който са по-
слаби от нас, защото те имат най-голяма 
нужда от закрила!

Ивена 12в 

Сбогуване

Пет години бързо минаха,
В забави и игри преминаха.

Сега дългоочаквания край наближава,
Но всеки сякаш малко съжалява.

Матура, бал, а после какво?
Трябва да мисля за моя собствен път,

Трябва да намеря място някакво,
Което да е моя спокоен кът.

Искам дом, семейство да създам,
Искам човек до себе си да имам.

Работата, кариерата - те винаги са там,
Но семейството е това, за което всичко ще дам.

Завършването е краят на детството безгрижно.
От тук нататък всеки своят път ще следва,
знаем, че не можем да стоим неподвижно,

трябва да се изправим срещу живота, който 
следва.

Мъчно ще ни е и много трудно,
но ние ще успеем,

защото малко подкрепа ни е нужна, 
своите битки да преживеем.

Таня 12г
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Съдба
Срещнах веднъж аз момченце,

малко, с усмивка една,
такава, че като го видиш,
изпитваш странна тъга!!!

Попитах го: 
– Защо си самичък?
Къде отиваш сега?

– При моята баба и дядо.
Отвърна плахо така!

Смутено замлъкнах за малко,
погледнах край него снега.

Помислих:
– Защо не го вземат

като другите малки деца?

Загрижено пак го запитах:
– Къде е твоята майка,

къде е твоят баща?
 Защо не те взимат оттук,

така за ръчичка сега?

Детето пророни сълзичка,
обърна към мене глава:

– Мама не зная къде е,
от година и нещо насам,
каза, че отива на гости
и повече не я и видях!

Татко ми замина далече,
там каза, че има друга жена,

а мене остави при баба, 
заедно с мойта сестра!

Седях вцепенена отсреща,
но не от студа –

бях  изумена  от срещата
с тази невръстна  душа!
Мислех и още си мисля:

– Защо, Господи, даваш деца
На хора с камък в гърдите си

 вместо сърца?

Снежана 12г

10 Май - Последният звънец удари !!!

Последният звънец удари за випуск 
2012/2013 година. На 10-ти май се проведе 
изпращането на учениците от 12 клас, 
представянето на клубовете по проект 
“Успех” и патронният празник на 
училището. 

Госпожа Бакалова – Директор на 
училището, поздрави зрелостниците и им 
пожела успешно да се справят с 
предизвикателствата на матурите и в 
живота. Богоровци изпратиха абитуриентите 
с вълнение и много щастливи усмивки.

Всяка една паралелка поднесе 
благодарности и закачливи поздрави към 
класни ръководители и преподаватели.

За изданието работиха учениците от Клуб “Млад журналист”
 с ръководител Славейка Мазнева
Предпечат: Добринка Василева 10а и Сияна Петрова 10а


