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

ЧЕСТИТ ВЕЛИКДЕН ! 
(Възкресение Христово, Пасха)

  Великден е денят, в който християните празнуват Възкресението на сина Божи Иисус Христос
Подготовката за честването му започва в седмицата преди Великден, наричана Страстна седмица. Празнува 

се три дни. В християнската религия на Възкресение Христово се 
чества възкръсването на Исус Христос на третия ден, след като е 
разпънат на кръст и погребан. Празната гробница е видяна от жените 
мироносици, посетили гроба. Исус Христос се явява на Мария 
Магдалена и на апостолите.Страстна седмица е последната седмица от 
живота на Исус Христос. Започва с тържественото му влизане в 
Йерусалим и завършва с неговото възкресение.Великденската служба 
започва в събота вечер и след приемане на благодатния огън от 
свещеника се излиза от храма, бият камбаните и точно в полунощ се 
възгласява "Христос Възкресе" и се отговаря "Во истина воскресе".В 
България традиция е яйцата да се 
боядисват на Велики четвъртък или 

Велика събота, като броят им зависи от членовете на семейството. Първото 
се оцветява винаги в червено от най-възрастната жена. Докато то е още 
топло и прясно боядисано, тя рисува кръстен знак на челата на децата, а 
после на всички останали от семейството. След този ритуал боядисването 
се поема от младите жени в къщата.Яйце се дарявало и на всеки гост, 
прекрачил прага. За допълнителна украса се ползвали отпечатъците на 
листенца от магданоз или фигурки, нарисувани с восък или с цветни 
моливи. Според поверието този, чието яйце остане здраво след чукането, 
ще е най-здрав през годината.Обредните хлябове са неотменна част от 
традициите на Великден. Обикновено се правят в кръгла форма и се украсяват с плетеници, като в средата 
им се слага червено яйце. В България по традиция се замесват в четвъртъка преди Великден, в Гърция — в 
петък и др. Една от тези пити се прави сладка и това е великденският козунак.                                                                        

Мария 9а
 

 
  

 
Нека да променим нашите перспективи 

като бъдем доброволци
 

Учениците Албертина Петкова, Ертан Мехмедов, Мариан 
Димитров от 10 д клас и Магдалена Вълчева от 10 г клас 
заедно с техните ръководители – Валентина Христова и 
Славейка Мазнева посетиха град Пашкани, Румъния във 
връзка с проект “Нека да променим нашите перспективи като 
бъдем доброволци”. Те участваха в заключителната 
партньорска визита от 5 март до 9 март 2012 г., където имаха 
възможността да се срещнат с ученици от румънското 
училище – партньор, училището за деца в неравностойно 
положение и местаната група скаути. Учители и ученици от 

България и Румъния се включиха активно в благотворителната инициатива за изработване на мартенички 
и картички по случай 8 март – международния ден на жената. Те прекараха един незабравим ден в залата 
на училището за деца в неравностойно положение в Пашкани, прехласнати в сръчността на румънските 
възпитаници, тяхното гостоприемство и топлота. Опитът, който се обмени, и културните традиции, които 
не бяха чужди за нас, ни накара да бъдем по-добри и отзивчиви.
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Euroscola Day
 

  Двадесет ученици и двама преподаватели от Професионална 
гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” бяха за един ден 
европейски депутати в Страсбург на 01 март 2012 г. Те 
участваха в програмата "Euroscola Day". Заедно с група от около 
500 младежи от всички страни-членки на Европейския съюз, на 
възраст от 16 до 18 години,   варненските ученици имаха 
възможност да посетят Европейския парламент и да заседават 
като истински евродепутати. Чрез тест, съставен от въпроси на 
всички говорими езици в Европейския съюз, участниците в 
програмата бяха разделени на многоезични работни групи,   
участваха в "заседания на комисиите" и в "пленарни заседания", 
разискваха и гласуваха резолюции, като разискванията се 
водеха основно на френски и английски език. Програмата 

"Euroscola Day" е насочена към насърчаване на най-младите европейци да опознаят Европарламента, да 
се включат активно в симулационни заседания и да гласуват решения. Участниците преминаха сериозна 
подготовка през периода 01.11.2011 – 27.02.2012 г. по въпроси от европейското настояще и бъдеще. 
Темите, по които дискутираха на английски език със свои връстници от цяла Европа бяха: „Мястото на 
ценностите на Европа в света”; „Миграции и интеграция”; „Околна среда и възобновяеми енергийни 
източници”; „Свобода на информацията и гражданска култура”; „Демокрация и гражданство”; „Бъдещето на 
Европа”. На първото заседание един ученик от всяка група (говорител) представи страната и училището в 
рамките на една минута на английски език. От нашата група представянето по блестящ начин направи 
Живко Георгиев от ХІ в клас. Групата беше разделена на 6 части, като всяка подгрупа беше включена в 
комисия за обсъждане на  предварително зададените теми. Във всяка комисия беше избран председател, 
говорител и протоколчик, които докладваха на заключителното заседание. В играта „Eurogame” всички 
участници решаваха тест, свързан с възникването, развитието и актуални въпроси на Европейския съюз. 
Учителите също участваха в играта и в дискусия за бъдещето на програмата. Групата на ръководителите, в 
която участваха директорът на гимназията Янка Бакалова и Валентина Христова – учител  по английски 
език, се  класира на първо място. На заключителното заседание учениците имаха възможност да задават 
въпроси, на които отговаряха говорителите на комисиите. Най-много въпроси и предложения в пленарната 
зала бяха отправени от учениците на ПГИ „Д-р Иван Богоров”: Радослав Симеонов – ХІа клас, Милен 
Цветков – ХІа клас, Даяна Милева – ХІІа клас и Бетина Цветкова – ХІІг. заставаха пред микрофона в залата 
общо шест пъти. Предложението на Даяна Милева за уеднаквяване на критериите за оценяване при 
завършване на средно образование в страните-членки на ЕС беше подложено на гласуване на общото 
заседание и единодушно прието от всички участници. Заседанието в пленарната зала на Европейския 
парламент завърши с обобщение на предложенията на комисиите. Във финала на играта "Eurogame" 
участва Владислав Ганев от ХІІ в клас и отборно се класира на второ място. 
 На 02.03.2012 г. групата имаше възможност да посети и разгледа историческите и културни 
забележителности на Страсбург, катедралата, археологическия музей, музея на изящните и декоративни 
изкуства в Двореца на Роаните. Учениците се завърнаха в България с незабравими впечатления. 
Участието в симулационни заседания в работата на Европейския парламент ги накара да се почувстват 
като граждани на общия европейски дом, засили тяхната  отговорност и мотивираност при вземане на 
решения.  Разискването на актуални и значими за Европейския съюз въпроси беше един практически урок 
по европейско гражданство, който нашите възпитаници никога няма да забравят.

Доброволчеството 
(интервю с г-жа Елза Харалампиева

Младежки дом - град Варна)

От кога се развива 
доброволчеството?

- Трудно е да се каже 
кога точно е началото. 
Доброволчество във 
Варна има много 
отдавна, но общината 
го организира от 2004г.

 
На каква възраст са 
доброволците най-

често?
- В младежката възраст от 15 до 29 години.

За кои дейности има най-много желаещи?
- Най-предпочитани са в сферата на спорта и 
здравословния начин на живот, също така и за 
сферата на екологията и културата.

До колко е популярно доброволчеството във 
Варна?
- Не може да се изрази в проценти. Информираните 
хора в България са много малко на брой.

Подпомага ли се доброволчеството и от страна на 

кого?
- Няма как да се подпомага. Няма служители, които 
да са на заплата. Чрез доброволци се извършват 
добри дейности.
 
Какви възможности пред младите хора разкрива  
тази дейност?
- Доброволчеството дава нови знания. Хората 
придобиват много опит. Издава се дори сертификат 
за доброволчески труд, който е положен. Хората 
получили такъв сертификат ще получат бонус точки 
при кандидатстване (в университет.)

Какви са изискванията към участниците?
- Хората да са на 
младежка възраст 15-16 
и да живеят във Варна. 
Важно е да има желание 
и силна воля.

Има ли срок за 
записване и какъв е 
той?
- В края на май месец, 
но може и през цялото 
лято. Случвало се е 
доброволецът да се откаже или да се запише за друга 
дейност. 

 
Добринка 9 а клас
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Един ден в Европейския парламент
(есе)

  Денят беше първи март, годината-2012.Пристигнахме в  Европейския парламент. Тази сграда беше една от най-
впечатляващите, които съм виждала и внушаваше респект с размерите и архитектурата си. Получихме значки с формата и 
цветовете на българското знаме, които ни отличаваха от другите. За всяка група от различните нации имаше отделен 
служител, който ни упътваше. 
  В девет часа местно време потеглихме към пленарната зала на Европейския парламент – мястото, където започна и 
свърши приключението, наречено “Euroscola”. Всеки член на групата беше разпределен според това към коя тематична 
група принадлежи. Получихме жълти стикери, на които написахме името си и държавата, от която идваме. Дойде време 
представителите от всяка държава да се изявят и момчето, което бяхме избрали за тази цел се представи отлично, като 
обхвана интересни факти за страната ни и се вмести в определеното време. 
В огромната зала, в която се проведе пленарната сесия, всеки имаше  собствено място с номер, микрофон , устройство за 
гласуване и контрол на звука и различните езици, на които се превежда. На ключовите постове се откроиха представители 
от администрацията на Парламента, които ръководеха през целия ден и отговаряха на нашите въпроси. Ние успяхме да 
зададем общо шест въпроса, които не бяха достатъчни за нас, но все пак трябва да се даде шанс на всеки желаещ да се 
изкаже. Въпреки недостатъчното време отговарящите компенсираха с внимание и задоволителни отговори, което беше най-
важното.
  По късно отново имаше преразпределение на участниците, като вече бяхме членове на комисии и всяка комисия 
заседаваше в отделна зала. Бих искала да отбележа един важен детайл-предложението на една от съученичките ми беше 
прието с най-голям вот. Самата идея се отнасяше до това, че работодателите, които наемат хора със специфични 
потребности, трябва да бъдат възнаграждавани за това. След приключването на работата на отделните комисии отново се 
върнахме в голямата зала и заехме местата си за последно гласуване и обобщаване на резултатите. Представителят и 
протоколчикът на комисията, в която участвах, бяха сред най-добрите от избраните и успяха да защитят достойно 
човешките ценности, права и свободи. 
  Не усетих кога дойде време за играта, която беше организирана предварително. На обяд получихме въпросници, като 
задачата ни беше да сформираме екипи с ученици от други страни. След като направихме това трябваше да попълним 
въпросника, в който всеки въпрос беше на различен език. Хитро, нали?
  След това бяха избрани на случаен принцип ученици, които да сформират отбори. Играта протече интересно, като имаше 
наш представител в един от отборите. Ние, които наблюдавахме отстрани развитието на играта, можехме да се включим 
като жокер “помощ от публиката”. По този начин не оставахме безразлични наблюдатели, а участвахме пряко в случващото 
се. 
  Приключи и това забавление и дойде време за заключителната реч на главната фигура-водещия на заседанието. Докато той 
говореше,аз размишлявах върху една дилема-дали поне  половината от учениците се интересуват от бъдещето на Европа 
наистина? Всеки от присъстващите, който се престраши да говори и изрази своето отношение по поставения въпрос, беше 
още едно доказателство, че можем да бъдем единни в многообразието и че можем да променим нещата. 
  През целия ден не срещнах  нито един човек, който да е бил недружелюбен или да е показал нетърпимост спрямо мен, 
независимо от това как изглеждам и от къде идвам. Отидох в Страсбург с нагласата, че там гласът ми ще бъде чут, че 
мнението ми ще бъде уважено и се надявам случилото се да не бъде забравено.Смятам, че е необходимо да има повече 
такива обществени прояви, в които да участваме и да ни предразполагат да се чувстваме граждани на Европа. По този 
начин ние, младите, ще имаме още по-голям стимул да градим не само нашето собствено бъдеще, а и това на всички хора, 
които живеят в рамките на Европейския съюз. 
  Никога няма да избледнее споменът за прекараното в Европейския парламент време. Никога няма да забравя каква чест 
беше за мен да седя на едно от всички онези места, на които седят европейските законотворци. Чувството е неописуемо!
Пожелавам на всеки млад и амбициозен човек да бъде там поне за един ден и да изпита това чувство на удовлетворение от 
самата идея и нейното реализиране.
Кой знае, може някой ден да се озова там отново, но не по проекта “Euroscola”, а по проекта на живота…

 
22 април-Ден на Земята

 
  Денят на Земята се отбелязва от 1970 година. В проявите на 

Първия Ден на Земята се включват повече от 20 милиона 
американци от всички краища на 
страната. Като резултат от това 
събитие се оформя мощно 
движение в защита на околната 
среда и са приети закони за чист 
въздух и чиста вода на САЩ. 

  Денят на Земята - 22 април е най-
големият нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин 
милиард хора. Всяка година           Международната мрежа за Деня на 
Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 
държави, насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на 
живота върху нея. 
  България е една от първите страни, присъединили се към 
международното отбелязване на Деня на Земята, което започва от 1990 г.. 
  Оттогава всяка година България участва в отбелязването на Деня на Земята и дава своя принос за по-чиста 
и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата.

Сияна 9а

 
Бетина Цветкова 12 г клас
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12 април - Международен ден на авиацията и космонавтиката
 
12 април е денят  на първия в историята на човечеството пилотиран космически полет. Той  е 

осъществен от Юрий Гагарин, командир на  руския кораб  "Восток". На тази дата  през 1961 година в 9 ч. и 
7 мин. (московско време),  първият космонавт  полита в Космоса и прави с  
кораба една обиколка около Земята. Космическият полет трае 1 час и 48 
минути, но остава завинаги в историята на човечеството. Оттогава са се 
състояли множество пилотирани космически 
полети, както американски, така и руски. 
Най-голямото достижение в областта на 
космонавтиката е стъпването на човек на 
Луната на 21 юли 1969 г.: американският 
астронавт Нийл Армстронг прави първата 

крачка по повърхността на естествения спътник на Земята с думите: „Това е 
малка крачка за човек, но огромен скок за цялото човечество“. 

Кучето Лайка е първото живо същество, което полита в Космоса. Тя 
е изстреляна на борда на изкуствения спътник „Спутник-2“ на 4 ноември 
1957 г.  Това отворило пътя за полет на човек и осигурило на учените 
първите данни за това как живите организми понасят полет в космоса.
         Българските космически постижения
Космическите постижения на България й отредиха място на една от водещите космически сили в света през 

20 век. Огромен е приносът на двамата български космонавти Георги Иванов и 
Александър Александров, изключителни са оригиналните 
продукти на българската космическа апаратура и факт е, че 
България е третата държава, изпратила храни в Космоса след 
САЩ и Съветският съюз и първа по създаване на космически 
оранжерии. Българската космическа храна е дело на Института 
по криобиология и лиофилизация. Днес астронавти от всякакъв 
пол и националност похапват любимата си храна в открития 
космос и с пълно право благославят българския научен гений.                         
Най-вълнуващото събитие в космическата ни активност към 
края на 70-те години беше подготовката на научната програма и 
стартът на първия български космонавт Георги Иванов. 

Полетът беше изключително драматичен - поради повреда на главния двигател не 
можа да се осъществи окачването със станцията Салют и беше под въпрос 
завръщането на самите космонавти на Земята! Те проявиха изключително самообладание и успяха да се 
завърнат благополучно. 

Татяна 9 б                                                                                                   

-Министерство на финансите – София - 1
-"Солвей България" АД – Девня – 20
-ДЗИ – Общо застраховане ЕАД – Варна – 10
-Община Варна – 11
-НАП – Варна – 6
-Пощенска банка – 4
-ПроКредит банк – 4
-Общинска банка – 2
-ОББ – 2
-Одиторска фирма «Актив» - 2
-Областна управа – 3
-РИО – Варна – 1
-Кметство «Младост» - 1
-Радио Варна - 1

Училищното ръководство благодари на всички ръководители  за предоставената възможност на младите 
хора да се почувстват мениджъри, макар и за един ден

Мениджър за един ден
 В инициативата "Мениджър за един ден"  на 19.03.2012г.  се включиха 68 ученици от гимназията. Те заеха 
работните места на ръководителите в следните институции и фирми:
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Мениджър за един ден
(споделени мисли)

Здравейте читатели на „ Богоровски гимназист„. Казвам се Сехер 
Мехмедова и съм от 12 б клас. На 19 март 2012г. участвах в 
инициативата на Джуниър Ачивмънт „ Мениджър за един ден” 
като заместник- министър на финансите в Министерството на 
финансите в София.
 Този ден беше едно голямо предизвикателство за мен, научих 
много неща относно финансовото управление на страната ни, 
въпреки че бях там само за ден.

Запознах се и разговарях с министъра на финансите на България 
г-н Симеон Дянков, който се оказа много приятна личност. Имах 
възможност да му задам някои въпроси относно лихвения процент 
в българските банки, сравнявайки със страните членки от ЕС. 
Също така се запознах със заместник -  министъра на финансите г-
н Вл. Горанов, всъщност  чиято длъжност заех в този ден.

Екипът от експерти, с който работихме в този ден, беше 
изключително отговорен,организиран и амбициозен.

Наистина много се радвам, че бях избрана за тази позиция. Това 
крайно много ми помогна да направя моя избор за професиоалното 
си бъдеще, което може би ще започне още това лято като стажант в 
Министерството на финансите…

Сехер Мехмедова
                                                                                                 12 б

Панаир на Учебно-
тренировъчните фирми

  На 30.03.2012г. по традиция в 
ПГИ „ Д-р Иван Богоров” се 
проведе пролетното изложението 
на Учебно- тренировъчните 
фирми. На изложението взеха 
участие  четири Учебно-
тренировъчни фирми и две фирми 
по програмата на Джуниър 
Ачивмънт. Фирмите имаха 
възможност да представят своите 
продукти, които са изработени в 
часовете по УТФ и да сключват 
сделки. Комисия оцени работата 
на Учебно-тренировъчните 
фирми и класира:

· На първо място УТФ 
„Глобол Билдингс” ООД- 
с р-л  Д. Велева

· На второ място УТФ „ 
Мечтание” ООД- с р-л  Д. 
Велева 

· На трето място УТФ 
„Ребелиус Фешънс” ООД-  
с р-л Д. Димитрова 

1 април – Ден на шегата
  1 април – Ден на хумора. Мнозина обичат да се шегуват, да се посмеят 

или да изиграят някого, но един ден в годината с това се занимават 
абсолютно всички. Има няколко версии за това, защо този ден е 1 април. 
Едни смятат, че празникът е тръгнал от Древен Рим, където в средата на 
февруари (а не в началото на април) празнували празника на глупците. 
Друга версия пък твърди, че този празник го дължим на неаполитанския 
крал Монтерей, на когото поднесли по случай спирането на 
земетресението, риба. След година владетелят поискал точно същата 
риба. Такава обаче не намерили и готвачът приготвил друга, която много 

приличала на предишната. И макар че кралят познал подмяната, той не се разгневил, а дори се 
развеселил. Оттогава станало обичайно на 1 април да се пускат шеги и лъжи.
В различните страни Денят на смеха носи своя национален колорит.
Във Франция наричали този обичай „априлска риба“.
  В Англия 1 април е Ден на всички глупци. От полунощ до 12 часа на обяд на 1 април всеки можел 
да се шегува, надсмива, разиграва своите приятели и познати. Този, който се хване на въдицата, 
посрещали със смях и викове: „Априлски глупак!“
Във Финландия денят на шегата и лъжата е градски обичай, но се е 
разпространил и сред селяните, попивайки самобитния хумор на селските 
ергени. Свързан е със стария селски обичай да пращат децата да 
изпълняват шеговити поръчения по време на сериозна селска работа – 
когато се мели зърното, колят животните.
  В Германия и Австрия смятат 1 април за нещастен ден, а хората, родени 
на този ден за хора без късмет.
  В древността 1 април отбелязвали само ирландците. Дедите ни 
забелязали, че април е непостоянен, времето е колебливо и често се мени. 
В желанието си за веселие нарекли първият му ден – ден на лъжата, закачката и хумора. Мнозина 
„ще се хванат”, когато някой хитрец ги изпрати за „зелен хайвер“, но такава е традицията. На 
почит са остроумните, досетливите, веселите. Чудомир обичал да казва: “Най-празният от нашите 
дни е този, в който не сме се засмели нито веднъж”.

Севги 9в 
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„Невинни“ шеги за 1 април – ден на шегата
 

  Малко идеи за „невинни“ шеги, по случай 1 април - деня на шегата. Но 
все пак внимавайте и с мярка, на кого колко и кой може да носи на майтап.

  Честито! Ти вече си милионер. По сметката ти „настроение“, бяха 
преведени 1 000 000 усмивки.

  А вие дано сте се смели прилично, защото погледнете там… Участвате в 
скрита камера.

  Здравей, вчера говорих с теб, но не знам дали ще си спомниш. Обеща да 
ми дадеш 100 лв.

  Намерих портфейла ти. Услужливо ти го връщам с всички документи в 
него само парите вземам като възнаграждение за доброто дело.

  Важно съобщение: внимавай, на 
всеки светофар вече има камери. 
Оправи си външния вид , за да 

излезеш по-добре на снимката.

  Аз съм мъжът мечта: Млад, красив, романтичен, надарен и много 
богат. Нищо не търся, само реших да се похваля.

  Пратил си ми  над 100 SMS-а и вече ми писна. Престани да ми ги 
пращаш или ще ги препратя  на жена ти.

  Дадох номера ти на една мацка, мислех, че няма да имаш против. 
Обаче се оказа, че е данъчен инспектор, sorry.

 
Песничка за лъжата

 

Човекът щом се пръкнал на 
земята,

дошла съвместно с него и лъжата 
–

лъжа голяма, малка или средна,
лъжа на едро и лъжа на дребно.

ПРИПЕВ:

В името на нещо свято
все използваме лъжата,

лъже всеки – стар и млад –
тъй върти се този свят.

Лъжата е съпружеска, служебна,
приятелска, полезна или вредна,
но щом след толкоз векове я има,

тя значи е необходима.
Лъжата бива още майсторска, 

наивна,
на бучки и на прах, в бутилки и 

наливна,
но нейният връх и победа това е,

когато я развеят като знаме.

 
За изданието работиха учениците от Клуб “Млад журналист”
 с ръководител Сл. Мазнева
Предпечат: Добринка Василева 9а


