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

Здравейте, читатели на вестник "Богоровски гимназист".
Ние сме новият екип, който ще ви информира за важните събития  в училище през 
тази учебна година. Страниците на нашия вестник са отворени за различни 
инициативи и коментари на актуални проблеми, които ви вълнуват. Не ни щадете, 
канете ни на всички мероприятия ,за да ги отразим. Представяйте ни свое лично 
творчество, за да го популяризираме. 
Желаем ви приятно четене!

На 02.11.2011 г. в кабинета по физика 
на ПГИ "Д-р Иван Богоров" се проведе открито 
занятие на клуб "Нови енергии" в присъствието на 
гости от Румъния, Молдова и Украйна. 
Участващите - настоящи и бивши членове на клуба - 
представиха слънчевата инсталация на нашето 
училище, принципа на действие, начина на 
отчитане на произвдената електроенергия. Изабел 
и Живомир от 12-ти клас направиха презентация за 
изграждането на слънчевата инсталация и 
възможностите за развитие  на бизнес в тази 
сфера, а новите участници на клуба изтъкнаха 
статистически данните, събрани до момента, и 
извършиха атрактивни опити. Гостите бяха 

свидетели на интересни демонстрации със слънчева 
енергия и устройства за задвижване чрез слънчеви 
батерии. 

Представителите от Украйна предложиха на 
гимназистите да се осъществят контакти с техни 
ученици чрез размяна на e-mail адреси.Те и гостите 
от Молдова бяха участници в  международната 
конференция "Хуманизъм и прагматизъм в 
образованието на ХХI век" , а представителите от 
Румъния гостуваха в ПГИ "Д-р Иван Богоров" по 
повод на  международния проект  " Нека променим 
нашите перспективи като бъдем доброволци". 
Занятието на клуб "Нови енергии" мина с голям 
успех, а учениците получиха много овации.
                                                                     Нели, IXБ 

 

КЛУБ "НОВИ ЕНЕРГИИ" ПОСРЕЩА ГОСТИ
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"НЕКА ПРОМЕНИМ НАШИТЕ 
ПЕРСПЕКТИВИ, КАТО БЪДЕМ 

ДОБРОВОЛЦИ"

KICK-OFF MEETING САРАЕВО
25.09-29.09.2011Г.

За мен беше гордост да представя 
нашето училище на международно 
ниво сред много други европейски 
държави и в същотото време 
предизвикателство, пълно с прик-
лючения и забавни моменти. 

Силно съм впечатлена от 
работата ни в екип, която допринесе 
за бързото разпространение и 
развитие на идеите, свързани с 
доброволчеството, които можем да 
осъществим чрез дарения и не само. 
Изключително се радвам,че бях част 
от този проект и силно се надявам, че 
в бъдеще ще имаме възможността да 
покажем отново своите възмож-
ности като представим училището.

Елица, ХГ

Професионална гимназия по 
икономика "Д-р Иван Богоров" взе 
участие в 4-та регионална 
конференция, посветена на 
Европейската година на 
доброволческите дейности, която се 
проведе на 15 октомври в гр. Балчик, в 
заседателната зала на Културен 
център "Двореца" - Балчик.
            Координаторът на проект 
"Нека да променим нашите 
перспективи като бъдем доброволци", 
Валентина Христова, представи 
презентация за целите и дейностите 
на проекта.  На срещата присъства и  
ученичката Елица Иванова от X г клас, 
която се включи активно в 
дискусията с другите участници.

Валентина Христова
 

Денят на народните будители е 
общобългарски празник, честващ 
паметта на българските 
просветители, книжовници, 
революционери и свети будители на 
възраждащия се национален дух.

Много градове и села искат да 
отдадат заслужена признателност 
към народните будители, не само 
като кръщават улици, читалища и 
училища на тяхно име. По тази 
причина Стоян Омарчевски, министър 
на народното просвещение на 
България, през 1922 г. внася 
предложение в Министерския съвет за  
определянето на 1 ноември като Ден 
на народните будители.

На 28 юли 1922 г. Министерството 
на просвещението излиза с окръжно 
номер 17 743, според което 1 ноември е 
определен за ,,празник на българските 
будители, ден за отдаване на почит 
към паметта на големите българи, 
далечни и близки строители на 
съвременната България''.

Сред най-популярните български 
народни будители са: Свети Иван 
Рилски, Константин Костенечки, 
Григорий Цамблак, Владислав 
Граматик, Петър Парлевич, Петър 
Богдан, Свети Паисий Хилендарски, 
Матей Граматик, поп Пейо, Неофит 
Бозвели, Иван Селимински, братя 
Димитър и Константин Миладинови, 
Георги Стойков Раковски, Васил 
Левски, Христо Ботев, Стефан 
Караджа, Хаджи Димитър, Любен 
Каравелов, Добри Чинтулов, Иван 
Вазов, Григор Пърличев и мн.други.

Сияна, IXА

1 НОЕМВРИ - ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

I liked the project. Romanians were very 
friendly and communicative.They were trying to 
communicate with us althought their 
communicatoin in English was difficult. With them 
we visited almost all the sights of Varna and they 
were fascinated. We played many games together 
most of which were involved in volunteering. We 
liked these games. In the end we asked them "Do 
you like Bulgaria?" and they said "Yes, we love it!".

Here you can learn what volunteering is, 
how to be a volunteer and you can share your 
ideas. The main aim of this project is in not only 
the development of volunteering but also 
international dialogue and relationships with 
schools-partners. For me this project was interesting 
and I`m glad that I was part of it.

Магдалена,  XГ

My impressions concerning our mutual work 
with Romanian students and teachers, working on 
a project aiming to popularize volunteer work.
 The desire to volunteer is a wonderful 
feature of human's personality. It can be an inner 
part of us from the moment we were born. But it 
can also be built in every one of us. Once 
acquired, this feature stays forever. It changes our 
point of view, our destiny and it is passed to the 
next generations. Nothing can be compared to this- 
to help, not wanting anything, just our inner 
satisfaction to be our greatest award.

Our school worked together with Romanian 
students and teachers on the project aiming at 
popularizing volunteer work  Nowadays, 
unfortunately, it is not a common feature, 
characteristic for Bulgarian citizens. Communication 
and experience exchange with foreign societies and 
institutions are two of the aims of that project. 

"LET'`S CHANGE OUR PERSPECTIVES AS BEING VOLUNTEERS"
PARTNERSHIP MEETING - WEEK 1.11.2011 - 5.11.2011

This way we can not only enrich our knowledge, 
but also get to know other cultures and nations 
and their development.
 I consider this mutual work to be very 
useful. We started with getting to know our 
schools and the staff, working on the project. 
Everyone had prepared a computer presentation in 
order to introduce his/her school and educational 
system.  After that we filled in a questionnaire, 
aiming to compare the attitude of both groups to 
the volunteer work. It  occurred that Bulgarian and 

Romanian values are very close and similar. Instead 
of listening to boring data we took part in 
different games, which helped us acquire new 
knowledge. While drawing colourful posters and 
sticking various pictures, we could discuss the 
positive points of volunteer work. We also shared 
our experience in that field. We were informed 
about some new and creative ways to apply it 
here, among our classmates and peers. Besides all 
we did together, we could also practice our oral 
English.

Man's personality defines his way of life and 
his entire existence. Every one of us should try to 
be a better person. Due to this project I realized 
that and I am trying to change myself in a better 
way.

In conclusion, I think that such kind of 
projects are very important and useful. They help us 
build a perfect man- the man of the future. 
Memories are left after each project, which give 
you strength and hope not to give up even in the 
most difficult situations. Such projects make you 
believe that the change in society is really possible.

Дарена, XГ
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ИНТЕРВЮ С ОСМОКЛАСНИЦИ - ВИПУСК 2011-2012 Г.:

1. По собствено желание ли влязохте в нашето училище?
-  Савина 8а : Да. 
- Микаела 8б : Да, сама реших.
- Таня 8в :Изборът беше мой.
- Анелия 8д : Да. 
2. Доволни ли сте от условията, които се предлагат в училището?
- Савина 8а : Да.
- Микаела 8б : Доволна съм.
- Таня 8в : Нямам оплаквания. 
- Анелия 8д : Да. 
3. Харесват ли ви униформите, ако не - защо? 
- Савина 8а : Да, харесват ми.
- Микаела 8б :  Не ми харесва зимната униформа заради цвета на 
пуловера.
- Таня 8в : Като цяло ми харесват, но фишуто на момичетата - не.
- Анелия 8д : Не ми харесва фишуто.
4. Успяхте ли да се сприятелите с други ученици ? 
- Савина 8а : Да, намерих много приятели.
- Микаела 8б :  Горе-долу . 
- Таня 8в :  Изненадващо бързо. 
- Анелия 8д :  Да.
5. Допадат ли ви учителите ? 
- Савина 8а: Харесвам някои.
- Микаела 8б :  Не.
- Таня 8в :  Да, допадат ми.
- Анелия 8д :  Повечето. 
6. Имате ли някакви идеи за подобряване на училищната 
среда?
- Савина 8а : Не, нямам.
- Микаела 8б : Нямам никакви.
- Таня 8в :  Не. 
- Анелия 8д : Не.                                                    
 Татяна и Теодора, IXБ

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ  
ИЗТОЧНИЦИ

На 12 октомври 2011 г. бе проведена 
дискусия на тема: “Възобновяеми 
енергийни източници” в Технически 
университет - Варна. Бяха 
представставени  много лекции и 
презентации. Първата от тях се 
отнасяше до разпределянето на 
ветровата  енергия в България. 
Разказваше се за това, че има 
енергийни източници, които са 
неизчерпаеми като: вятър, слънце, 
приливи и отливи. Вятърът от своя 
страна има положителни, 
отрицателни и положително-
отрицателни черти. Положителните 
са, че е неизчерпаем, безплатен и чист. 
Отрицателното е, че има   известно 
влияние върху птиците, а 
положително-отрицателното е, че е 
променлив. Тази презентация беше 
представена от инж. В.Киряков.

Втората презентация беше 
свързана с Института по екологична 
политика и иновации. В него се 
разказваше за това, че в България е 
създаден институт за екологична 
политика и иновации. Този институт 
създава  технически иновации и има 
обучение в тези институции. Създаден 
е национален план за развитието на 
индустрията на ВЕИ до 2020 година, 
но за съжаление държавата не приема 

този национален план. Тази 
презентация беше представена от  г-н  
М.Меркулов, а българо-австрийската 
фирма "Wind Water Energy" ООД -Варна 
представи 15 -минутно видео на тема 
"Вятърен проект Щайникер". В това 

видео беше показано как се изгражда 
ветропарк в планински район на 
стойност 15 милиона долара, който 
може да снабди около 11 000 
домакинства с екологично чист ток, 
който е въведен в експлоатация през  
октомври 2005 година. Тази 
презентация бе представена от 
Т.Бозукова.

В следващата презентация  
участаваха ученици от нашето 
училище - Професионална гимназия по 
икономика "Д-р Иван Богоров". С 
помощта на своята ръководителка  
по извънкласни дейности  госпожа   
Й.Енева - учител по физика - 

участниците  представиха моменти 
от изграждането на малка 
фотоволтаична система, предна-
значена за учебния процес, която се 
намира в 309 стая.

В 11.00 часа в Технически 
университет-Варна беше стартиран 
конкурсът за сглобяване на 
солармобили с фотоволтаично 
захранване. За този конкурс бяха 
изградени 5 отбора с по трима 
участници. Всеки отбор имаше своя 
стратегия, която прилагаше и 
отделно имаше четирима ученици от 
горните класове, които помагаха на 5-
те отбора. През цялото време 
ръководителката на тази дейност 
г-жа Й.Енева наблюдаваше отборите 
и създаването на малките 
солармобилчета. Всеки отбор се 
стремеше към първото място и 
затова имаше голяма надпревара 
между тях. В края на краищата 
отборът, който победи, се казваше 
"Виктори". Той  направи  своя   
солармобил за 34 минути с  участици  
Добринка Василева, Гергана Костова и 
Фатме Ибрям. На второ място   
останаха отбор "Сън", а трети бяха 
отбор "Слънчева енергия" . В края на 
този конкурс специалната  награда  бе 
"мишка" във формата на 
миниавтомобилче и поставка за 
мишка.

Фатме, IXА

На 5 октомври
в часа на класа се 
п р о в е д е 
м е р о п р и я т и е , 
организирано от 
г-жа Снежана 
Генчева. Тя и 
нейният 12г клас 
засадиха дръвче в 
двора на 
училището.

Идеята е 
спонсорирана от родителския актив и по-специално 
от сем. Йонови.

На събитието присъстваха Директорът на 
гимназията - г-жа Бакалова, помощник- 
директорите, г-жа Христова, учениците от 12в и 12г 
класове, както и родителският актив на 12 г клас.

Г-жа Генчева и нейният клас са решили да 
засадят дръвче, защото искат да оставят нещо 
след себе си в нашето училище. Според тях това 
трябва да стане традиция за всички бъдещи 
дванадесетокласници.

Датата на събитието - 05.10. - бе определена 
от г-жа Бакалова, защото е международен ден на 
учителя.

В изказването си г-жа Генчева посочи, че 
всеки човек трябва да посади поне едно дърво и да 
отгледа поне едно дете през живота си. Точно 
зaтова дванадесетокласниците са решили да 
посадят дърво, за да изпълнят част от 
житейската си мисия.

Учениците обещаха, че ще се грижат за 
дръвчето отговорно  и  всеотдайно.

Надежда и Иванина, XГ

5 ОКТОМВРИ - ДЕН НА УЧИТЕЛЯ
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ХЕЛОУИН

Хелоуин (на английски: Halloween) е празник, който се 
чества на 31 октомври най-вече в англоговорящите страни 
Великобритания, Ирландия, Канада и САЩ. Началото си 
води от келтския езически празник Сауин (Samhain) и 
католическия Вси светии (All Saints' Day).

По традиция на празника се носят страшните 
костюми, правят се тиквените фенери и се обикалят 
съседите, които раздават бонбони и сладки на малките 
деца, за да не станат "цел" на техните игри. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОИЗХОД НА ПРАЗНИКА 

Древните келти празнували своята Нова година - 
Сауин (Samhain) в края на октомври, когато прибирали 
последната си реколта. Те вярвали, че в нощта срещу Нова 
година се отваря границата между мъртвите и живите и 
сенките на починалите през изминалата година 
навестяват земята, в търсене на живи тела, в които да се 
вселят.

За да се предпазят от сенките, хората гасели огъня в 
огнищата и се опитвали да изглеждат колкото се може 
по-страшно - обличали животински кожи и глави, 
надявайки се да изплашат привиденията.

На духовете оставяли храна, за да се нахранят и да не 
настояват да влизат в дома им. А самите жители се 
събирали около огньове, които били запалвани от друидите 
жреци. На тези сбирки се правели предсказания за зимата и 
принасяли в жертва животни. На края на събирането 
всеки взимал въглен от огъня и с него палел огнището си.

През 853 г. сл. Хр. папа Григорий IV утвърдил 31 
октомври като ден на Вси Светии, ден за прослава на 
всички християнски светци и мъченици, който в страните 
с голямо келтско население естествено съвпаднал и се 
смесил с традиционно съществуващия езически празник.

На английски език наименованието на празника звучи 
като All Saint's Day или Hallowmas или All Hallows. 
Хората продължавали да отбелязват деня в навечерието 
на празника на Вси светии, палели огньове и чествали 
Samhain и деня на Помона (богинята на дърветата и 
плодовете). В средновековния английски език наричали 
празника All Hallows' Eve или съкратено Halloween 
(Хелоуин) както се нарича в САЩ и до днес. 

Сияна, IXА
 

СПОРТ

Съвсем скоро започват 
състезанията между училищата в  
град Варна в различни спортни 
дисциплини. Някои гимназисти са 
започнали вече подготовка, за да 
оправдаят очакванията на 
съучениците и треньорите си. Не 
малко хора ще участват в 
битките за наградите. 

Момичетата от мажоретния състав на ПГИ ''Д-р 
Иван Богоров''  подготвят както модерни ,така и народни 
танци. Те тренират усърдно, за да смаят публиката, 
когато дойде ред да покажат възможностите си.

В близките седмици на игрището ще излезе 
волейболният ни отбор, който ще очаква вашата 

подкрепа.  Момичетата и момчетата, които ще 
представят гимназията ни, ще се стремят да 
затвърдят доброто ѝ име с упорит труд и хъс за победа. 
Нека им пожелаем успех!

Кристин, IXА

За изданието работиха учениците от клуб “Млад журналист”
с ръководител Славейка Мазнева
Предпечат: Иван Панов

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА  СРЕЩУ СПИН\ХИВ
 

На  1 декември   целият свят 
отбелязва Световния ден за борба 
срещу СПИН - чумата на нашето 
съвремие. Над 4 хиляди души в България 
живеят с ХИВ, над 3 хиляди не знаят за 
това.

      Възрастовата граница на ХИВ-
позитивните у нас е много широка - от 
15 до 66 години, като напоследък  

новорегистрираните са млади хора на възраст между 15-29 
години.
                                                                                                         
Важно е да се използват предпазни мерки, особено като се 
има предвид, че голяма част от тийнейджърите започват 
сексуалния си живот като деца, но половината от тях  
признават, че не използват презерватив при първия си 
полов контакт.

Вирусът СПИН се съдържа в кръвта, спермата, 
майчиното мляко и вагиналния секрет. Има 3 начина, по 
които може да проникне в човешкото тяло:

• При полов акт без презерватив с човек, който е 
заразен.

• От заразена майка на нейното дете.
• При използване на нечисти игли и спринцовки, 

използвани от носител на вируса.
Човек се разболява години след като се е заразил. През 

това време той се чувства здрав, но може да предава 
вируса на други хора. За СПИН няма трайно, а само 
поддържащо лечение, но колкото по-рано бъде открита 
болестта, толкова по-големи са шансовете за спасение на 
болните и за неразпространение на заразата.

Мария и Кристин, IXА


