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Издание на Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров”
ЧЕСТИТИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ !

Бъдни вечер
24 декември
Един от най-милите
спомени из ранните
години
на
всеки
благочестив българин
християнин е денят
срещу
Рождество
Христово
на
25
декември, завършващ с
постната
вечеря,
свързана с вековни християнски традиции.Всъщност
тържеството за празника почва от 20 декември предпразненство на Рождество Христово, когато се чества
и паметта на св. Игнатий Богоносец - Игнажден
На този ден свършват четиридесетдневните Коледни
пости, които са започнали на 15 ноември на Коледни
заговезни. Според народното вярване божата майка се
замъчила на Игнажден и на Малка Коледа родила млада
бога, но за това съобщила на другия ден. Първескиня,
млада булка, която ражда за пръв път, като роди не
съобщава новината на този ден, а на следващия - тогава се
викат гости.
От този ден започва коледуването. По стар обичай
благочестиви младежи, пременени в народни носии или
облечени като овчари, коледуват, т.е. посещават домовете
на вярващите християни, за да им честитят Рождество
Христово - Коледа. Оттук и името им - коледари. Събрани
на групи, те пеят тропара-химн на празника и коледарски
песни. С тези песни се пожелава на стопанина домът му
да бъде изпълнен с изобилие на земни плодове, радост и
щастливи дни. Домакинът ги дарява с пари, плодове,
краваи, погачи и други продукти.

Коледа
Според Евангелието
Христос се ражда в
пещера в гр. Витлеем,
провинция Юдая. В
момента на
рождеството в небето
пламва необикновена
светлина и ангел
възвестява, че на
света е дошъл Спасителят. Витлеемските пастири са
първите хора, които се покланят на Бога-Син. Почитат го
и трима източни царе, доведени на мястото от изгрялата
над небето звезда. Следвайки обичаите на времето,
царете подаряват злато, ливан и смирна.
В България празникът Рождество Христово е
продължение на Бъдни вечер - последният ден от
великите пости, който започва от полунощ с обичая
коледуване. В него участват коледари - мъже - ергени,
годеници и по-млади, скоро женени мъже. Подготовката
им започва от Игнажден. Всички семейства бдят още от
предишната Бъдни вечер около огъня в очакване на
коледарите. В огнището проблясват пламъците от
бъдника още от Игнажден. Около огъня коледарите пеят
песните си и наричат за добро, радост и късмет.
Белобрадият страец Дядо Коледа е един от найуважаваните герои, най-чакан през година и носи наймного радости на всички хора по света. С Дядо Коледа са
свързани много надежди, очаквания и вярвания за една
по-добра и успешна година. Най-прякият път на Дядо
Коледа до коледната елха е през комина и той никога не
се показва. Неговите подаръци са винаги тези, които сте
пожелали да получите. Всяко послушно дете получава
подарък от Дядо Коледа, колкото и малък да е на пръв
поглед. Дядо Коледа носи не само материални подаръци,
а и много здраве, щастие и успехи. За всяко дете, което
нетърпеливо чака своя подарък трябва да знае, че
работата на Дядо Коледа е много голяма: само за една
нощ трябва да обиколи всички домове и да разнасе
милиони подаръци със своята шейна и послушните
еленчета. В другите дни през годината той ни наблюдава
внимателно и преценява кой колко е слушал.

Кристин 10а
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Вкусно похапни,
добро направи!!!
Коледен тържествен ден
красив за теб,щастлив за мен.
От днес започва нещо ново:
нови надежди,нови мечти.
Да сме здрави и по-добри!
Вкусно похапни, добро
направи!!!
Каузата ни подкрепи.
Ако искаш да участваш ти
условията спази,
Сладки приготви и щанда
красиво украси.
Напитка не продавай,
Вкусотии ни предлагай.
За миг не се бави,
За другите сърцето си
отвори!!!
На 21. XII. 2012г. в актовата
зала ще се организира Коледен
пазар ‘’Вкусно похапни,добро
направи’’ . Заповядайте да
споделите
радостта
от
предстоящите празници.

Кодима

Екип от ученици от 11 А клас Георги Георгиев, Георги Ганчев,
Младен Момчев, Румен Иванчев
и Божана Узунова взеха участие в
Националното състезание
"Кодима”, организирано от
Интернационалния колеж към
Портсмутския университет в гр.
София. Те заеха трето място в
регионалния кръг в Източен
регион в симулативната игра за
създаване на предприятие за
производство на обувки.
Със специална трета награда
отборът беше награден за наймалко вложени разходи за
маркетинг. Наградите връчи
лично доц. д-р Веселин Благоев,
заместник-ректор.Учениците
получиха грамоти и парична
награда.

СУРВАКАНЕ

Това е най-характерният за
НОВА
ГОДИНА
обичай,
известен в цялата страна.
Изпълнява се в ранните часове
на Васильовден. По смисъл е
пожелание
и
обредно
осигуряване на здраве чрез
докосване със сурова (найчесто дрянова) пръчка, и то
именно в началото на годината.
Сурвакарите са деца на възраст
от 4-5 до 10-12 г. (някъде само
момченца).
Събрани
на
групички от по няколко човека,
те обхождат домовете на
своите близки и съседи, като
започват от своя дом. В чиста
премяна и с торбичка, всяко
дете носи свежо откършена и
украсена пръчка, която има
специално
название
сурвакница,
сурвачка,
суровакница, василичарка и др.
Нейната украса, свързана често
с основния за даден район
поминък,
е
твърде
разнообразна - преплетени
клонки, нанизи от пуканки,
разнообразни вълнени конци,
малки кравайчета. Най-напред
децата удрят с пръчка всеки
член от семейството, като
започват от най-възрастния, и
честитят:
Сурва, сурва година,
весела година,
зелен клас на нива,
голям грозд на лозе,
жълт мамул на леса,
червена ябълка в градина,
пълна къща с коприна,
живо-здраво догодина,
догодина, до амина.

Сурвакарската благословия
(блаженка, слава, молитва,
сорвакия) не се пее, а се
изрича.
Тя
представлява
вербална магия, чието действие
подсилва осигуряването на
здраве и изобилие във всичко.

Често се сурвакат и домашните
животни. При обхождането
сурвакарите се провикват от
първата врата: ''Сурва, сурва
година'', а вътре сурвакат
всички наред с думите: ''Сурва
година, весела година, живо
здраво догодина, догодина до
амина''. В някои села децата
пеят и песни. Навсякъде те
получават
от
домакините
кравайчета, плодове, орехи,
сланина, дребни пари и помалки
подаръци.
Някъде
дряновите
пъпки
от
сурвакницата се пускат в
полозите на кокошките, за да се
мътят пилета. Среща се и
вярването, че младите жени, за
да им растат дълги и лъскави
косите, трябва да ги измиват с
вода,
в
която
пускат
откъснатите скришом пъпки.
На връщане вкъщи децата в
Пловдивско хвърлят пръчките
в някой двор или в реката - ''да
не носят у дома бълхи''.
В Централна и Източна
България
сурвачката
се
украсява с плодове, зърна и
хлебни изделия, докато в
Западна България често се
окачват
и
монети.
Задължително
е
обаче
дряновите клонки да се
привържат, с което сурвачката
добива форма на единично или
двойно кирилско “Ф”. Има и
още нещо – дряновата пръчка,
оформена като сурвачка, има
магическа сила само в един ден
от годината, през другите дни
тя е обикновена вършина!
Сутрин рано, или още в
първите часове на празника,
младите сурвакари посещават
стопаните и чрез отмерени
удари със сурвачката по техния
гръб изричат благапожелания
за здраве, берекет и късмет.
Никой не се отказва от тези
удари, които носят магическа
сила и правят пожеланията пореални, напротив – колкото посилни са ударите, толкова поскъпи
са
наградите
за
нетърпеливите сурвакари.
Елена 8в
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Коледа по света
Чудили ли сте как се празнува Коледа по
света?
Вече можете да разберете:
Италия
На 24 декември италианците
празнуват и Деня на дървото.
Обичаите са много, но общото
между тях е големият козунак,
който служи за коледен сладкиш.
Той се пази за постната вечеря на 24
декември и е предшестван от
различни каши и риба (най-често
змиорка). Традиционната пуйка се
сервира на обяда на 25 декември. Коледните пазари
затварят вратите си с невероятно шествие на 5 януари
вечерта, точно преди да се появи магьосницата Бефана,
която раздава подаръците в по-голямата част на Италия.
На непослушните деца се полага само по парченце въглен.
Но то е захарно!
Германия
Приготовленията за Коледа започват още през ноември.
В Германия Коледа е преди всичко семеен празник.
Събира се цялото семейство. Младите отиват при старите,
колкото и далече да живеят. Всички заедно сядат около
богата трапеза, за да хапнат от традиционните немски
специалитети - гъска с ябълки, прочутият щолен, който се
прави поне месец преди това, както и други вкусни неща.
Франция
Французите посрещат Коледа с прочутата френска пуйка с
кестени, не липсват и различни изискани специалитети,
закупени специално за случая - миди, охлюви, сьомга,
гъши пастет. В Елзас - област, която през последните
столетия е била част ту от Франция, ту от Германия,
традицията гласи: печени кестени и греяно вино.
Бразилия
В началото на декември всеки член от семейството
избира "таен приятел". Роднините се събират на вечеря и
след това всеки пише името си на малко листче.
Хартийките се разбъркват и всеки взима по една - човекът,
чието име е изтеглено, е неговият таен приятел. На 25
декември за тайния приятел има специален подарък.
Египет
Египтяните празнуват Коледа на 7 януари. Обичай е позаможните жени да приготвят риба и понички и да ги
раздават на бедните. На коледната трапеза има супа, месо
и ориз. Във всяка къща може да опитате и от специалните
бисквити с формата на кръст, наречени кахк. Освен
множеството играчки и какви ли не други подаръци
децата получават задължително и комплект нови дрехи.

хората имат обичай да украсяват къщите с малки газени
лампички и да слагат разноцветни панделки на вратите.
На север пък всяка вечер в продължение на една седмица
християните ходят на църква, където пеят коледни песни.
Традиция е между къщите и по улиците да се палят
големи картонени фенери.
Елора 9 Б

Краят на света
Краят на света...
отново се отлага. За
всички, които вече са
се
снабдили
с
комплекти
за
оцеляване
при
апокалипсис и очакват
в бойна готовност
деня, НАСА има лоша
новина.
"През 2012 г. край на
света няма да има. Нашата планета си е била наред в
продължение на повече от 4 милиарда години и
твърденията, че скоро ще настъпи краят на света не се
подкрепят от никакви научни обосновки", категорични са
от НАСА.
Първоначалната версия за свършек на света бе, че
митичната планета Нибиру, за чието съществуване са
говорили шумерите, ще се сблъска със Земята през май
2003 г. След като катастрофата не се случи тогава, датата
бе изместена на 21 декември 2012 г. Именно на тогава
приключва един от циклите в календара на маите, пише
още в съобщението.
"На 21 декември 2012 г. няма да дойде краят на
човечеството, а ще настъпи поредното зимно
слънцестоене", припомня НАСА и посочва, че древните
маи никога изобщо не са предсказвали края на света.
"Времето не свършва, само защото висящият във вашата
кухня календар свършва на 31 декември", категорични са
експертите.
Според американското космическо управление след 21
декември 2012 г. в календара на маите започва нов цикъл,
точно както на 1 януари 2013 г. започва новата година.
От НАСА са учудени от огромния интерес към
космическите тела. Тяхното влияние върху Земята в края
на 2012 г. е голямо. Но никакви фантастични филми,
книги или истории не са основани на реални научни
доказателства, категорични са астронавтите.
Нибиру и други истории за своенравни планети са
интернет измама. Ако Нибиру или планета X са истински
и са се насочили към "близка среща" със Земята през 2012
г., астрономите щяха да ги засекат и да ги следят поне от
десетилетие насам. Освен това в момента те биха били
видими с невъоръжено око в небето. Очевидно е, че
подобна заплаха не съществува, успокояват те.

Индия
Коледният дух се усеща и в Индия, въпреки че
християните там са малко. В южната част на страната

От НАСА отговарят на всички въпроси, свързани с
различните теории как ще настъпи края на света. За да
успокоят хората дори са организирали видеочат в
интернет, където да развенчаят всички митове за
"страшния съд".
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Радио “Варна”

На 28 ноември
2012 г.
ние ,
учениците
от
клуб
„Млад
журналист”, посетихме Радио Варна.
Бяхме посрещнати от журналистката
Валерия Василева. Тя ни разходи из
залите на националното радио и ни
представи неговия Директор г-жа
Елица Виденова. Запознахме се и с
други колеги журналисти, с които
обменихме полезни разговори. Г-н
Христо Гинев ни разказа за
историята на радио Варна ,
за
неговите сътрудници и предавания.
Също ни показа концертната зала на
радиото, в която се провеждат много
представяния на книги, срещи
разговори и концерти. В края на
нашето посещение в радиото дадохме
интервю за предаването на Валерия
Василева – Отличен 6. Добринка
Василева, Кристин Обретенова и
Назлъ Ешреф разказаха за нашия
клуб, за издаването на нашия вестник
„Богоровски гимназист ” и за
бъдещите ни планове. Благодарим на
журналистите от радио Варна за
сърдечното посрещане и приятните и
ползотворни часове прекарани с тях.
Елора 9б

Ден на роботиката
На 26 ноември „ Денят на
роботиката” ние учениците от
клубовете по „Роботика” и ”Нови
енергии” в ПГИ „ Д-р Иван Богоров”
бяхме поканени в ТУ да присъстваме
за пореде път на това така важно
събитие. Ние бяхме свидетели на
няколко презентации, важни лекции
от лектори от други университети,
бяха ни показани многобройни
роботи участващи в промищлеността
и много други интересни неща.
Имаше представите ли от найразлични фирми които използват
роботи в дейноста си. Един от тях
беше
инж.
Цветомир
Петров
представител на Omron. Лектор
Мариян Петров от медицинския
университет ни показа връзката с
мозъка и как мозъка създава мисълта,
от тази презентация ни стана ясно, че
е много трудно да се създаде мислещ
робот . Други важни лекции бяха тези
на Д-р доцент Илия Хаджидимов,
Владислав Ковачев. Иван Русев и д-р
доцент инжинер Марин Маринов.
Добринка и Гергана 10а

2013г.-Година на Змията

2013 година е Годината на Змията.
Времето ще помогне на Змията да
изплува. Периода ще бъде колеблив
за вас- ще се редуват успехи и
несполуки. Ще търсите възможности
да се предпазите. Но също така ще
имате шансове да бъдете в центъра
на вниманието. През тази година ще
си
спечелите
име,
слава
и
популярност. Взаимоотношенията с
близки приятели и роднини ще
протичат гладко. Има някаква малка
вероятност да се изправите пред
нежелана криза. Змиите са много
бързи и през тази година те няма да
пропуснат възможността да покажат
колко са активни и енергични. През
2013 година късмета ви ще се
увеличи и този период ще ви помогне
да развиете интелигентността си. Не
е препоръчително, обаче, да поемате
големи рискове. Всяко погрешно
решение или риск може да създаде
дилема в живота ви. Винаги трябва
да се предпазвате от конфликтни
ситуации. Освен предизвикателства,
любовния ви живот ще претърпи
възходи и падения, но също така ще
изживеете приятни моменти.
Симона 10а

Класация
Най-добри и най-лоши
коледни подаръци

Най-добри подаръци

1.СПА процедура
2.Смартфон
3.Лаптоп
4.Бънджи скок
5.Ръчно изработен подарък
6.Почивка на екзотично място
7.Бижута
8.Цветя
9.Книга
10.Музикален диск на любим
изпълнител

Най-лоши подаръци

1.Домакински принадлежности
2.Книга с диети
3.Кантар(само за жени)
4.Пари
5.Пижами
6.Коледни чорапки
7.Шапка
8.Козметика
9.Домашен любимец
10.Спално бельо

Деня за борба със СПИН - 1
Декември

За по-голямата част от хората е
трудно да изберат подарък за любим
човек. Понякога неподходящ подарък
може дори да развали отношения.
Затова тук ще ви представим Топ 10
на най-добрите и най-лошите коледни
подаръци!
Вие сами направете избор, какво да
вземете за вашите близки

На 30.11.2012 г. учениците от
УУС при ПГИ "Д-р Иван
Богоров" проведоха инициатива
във връзка с Деня за борба със
СПИН - 1 Декември. На всички
ученици от гимназията бяха
раздадени брошури, презервативи
и символични червени лентички емблемата на този ден.
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КАКВО ВИ ОЧАКВА ПРЕЗ НОВАТА ГОДИНА?
ТЕСТ
1. Какво бихте променили в себе си през Новата година?
а/ отношенията с приятелите си;
б/ успеха си в училище;
в/ външния си вид;
г/ нищо;

7. Коя дата е най-важна за вас?
а/ вашата рождена дата;
б/ датата, на която сте се запознали със свой/ята приятел/ка
в/ датата на националния празник на България;
г/ датата на любимия ви празник – Коледа;

2. За какво бихте съжалявали?
а/ за загубата на доверие на близките си;
б/ за пропусната възможност;
в/ за липсата на споделена любов;
г/ за изгубеното време;

8. Към какво ще се стремите през 2013 г.?
а/ да развиете талантите си;
б/ да се преборите с недостатъците на характера си;
в/ да се научите да общувате с всякакви хора;
г/ да се забавлявате;

3. За каква кауза бихте се борили?
а/ да спасите болните по света;
б/ да спрете войните;
в/ да наложите справедливост в отношенията между хората;
г/ да реализирате мечтите си;

9. Какъв е споменът ви от изминалата 2012 г.?
а/ чудесен, защото сте преживели много радостни моменти;
б/ хубав, защото сте постигнали успехи;
в/ горчив, защото сте имали много разочарования;
г/ противоречив, защото е имало и приятни, и тъжни моменти;

4. Какво най-много искате да имате през 2013 г.?
а/ възможност да опознаете света и да научите повече неща;
б/ късмет и успех във всичко;
в/ искрено приятелство;
г/ пари, за да пътувате;

10. Как искате да посрещнете Новата година?
а/ в компанията на приятелите си;
б/ на екскурзия в чужбина;
в/ у дома с родителите си;
г/ със съучениците си;

5. С какъв цвят свързвате наближаващата Нова година?
а/ червен;
б/ розов;
в/ бял;
г/ син;

11. Кой подарък би ви зарадвал най-много за празниците?
а/ книга;(много е модерно тази година)
б/ нов мобилен телефон с камера;
в/ снимка с автограф на любим състав;
г/ плюшена играчка;

6. Какво откритие ще бъде направено през Новата година?
а/ система за по-бързо запаметяване и учене;
б/ лекарство за лечение на СПИН;
в/ видео телефон, който да бъде достъпен за всички;
г/ живот на друга планета;

12. Какви филми обичате да гледате?
а/ за човешките взаимоотношения, за приятелството;
б/ научнопопулярни;
в/ романтични, любовни;
г/ приключенски, детективски

ОТГОВОРИ :
Максимум отговори а/: Новата година ще ви донесе много щастие и успехи. Ще имате срещи с нови хора и ще намерите много
приятели. Пред вас ще се открият възможности да докажете искрените си чувства към тях. Ще разполагате с време, за да научите
повече нови неща, с които да обогатите познанията и опита си. Ето защо най-хубавият подарък за вас ще бъде нова книга или
енциклопедия. Въпреки че изминалата година е била хубава очаквайте още по-успешна Нова година.
Максимум отговори б/: През Новата година ще бъдете насочени повече към себе си и ще преследвате целите си. Ще имате
възможност да повишите успеха си в училище и да се представите отлично на изпитите. Късметът е на ваша страна, но разбира се,
той се нуждае от подкрепата на солидни знания и много труд. С повече воля и упоритост ще постигнете много. Ще ви зарадва
интересно пътуване – с родителите или организирано то училището. То ще ви позволи да видите места и забележителности, за
които вече сте чели. Най-желаният от вас подарък е мобилен телефон с камера, за да можете да увековечите тези преживявания и да
се обаждате на приятели.
Максимум отговори в/: Общуването с хората – това е, на което ще трябва да наблегнете през Новата година. Тя ще ви предостави
поводи за срещи, за оказване на помощ, за проявяване на разбиране и правене на компромиси. Ще откриете близки на идеите и
душевността си хора. Новата година ще премине под знака на любовта и човешките взаимоотношения. Най-много би ви зарадвала
снимка с автограф на любимия ви състав.
Максимум отговори г/: Любопитни към всичко ново, мечтаете да участвате в нови открития, но също така бихте искали да
работите в област, която би ви донесла сериозни доходи. Новата година ще ви помогне да се насочите към науки, които в бъдеще ще
ви помогнат да реализирате мечтите си. Ще имате поводи за забавления и радост, но и моменти, в които трябва да положите упорит
труд. Подходящ подарък, който да ви забавлява и да ви разтоварва ще бъде домашен любимец или поне една плюшена играчка.
Сияна 10а

След играта "Кликни върху
Дядо Коледа!", сега
компанията Coca-Cola планира
да изненада феновете за нова
година с "Бекъпни Дядо
Коледа!" и "Форматирай
Снежанка!".
Татко, познай кой влак
закъснява най-много!
- Кой, сине?

Вицове
- Този, който обеща да ми
подариш още за миналата Нова
година.

Празнуването на Нова година това е вечеря, завършваща със
закуска...

Дядо Коледа си взема час при
психиатъра и угрижен се
оплаква:
- Помогнете докторе! Губя вяра
в себе си..
Мъж и жена спорят дълго.
Накрая той казва:
- Добре, де! По случай Нова
година нека бъде по твоему!
- Късно! Вече премислих! отговаря жената.
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Иванчо пише писмо:
„Скъпи Дядо Коледа,
единственото нещо, което
искам е твоят списък на всички
момичета, които през годината
са се държали лошо”…

-Как изкара Нова година?
- Като подарък…
- ???
-Цялата нощ лежах под
елхата…

1 януари. Бележка:
Честита Нова Година!
p.s. зелевият сок е в
хладилника.
p.s.2 Хладилникът е в
кухнята...
---Видял бележката Боян и се
чуди:
- Добре де, а кухнята къде е...

Двама приятели се срещат на 1
януари:
- Как посрещна Нова година?
- Не знам, още не са ми
разказали

Нова година е като при секса в началото дълго се готвиш,
харчиш пари, толкова се
стараеш и всичко това за някоя
секунда удоволствие!!!

Вицове
Преди Нова година.
Оптимиста:
- Новата година ще е по-добра
от старата!
Песимиста:
- Новата година ще бъде полоша от старата!
Реалиста:
- Пак ще се напия!

На празника за Нова година в
детската градина:
- Дядо Мраз, благодаря за
подаръка!
- Няма за какво, детенце!
- И аз така мисля, но мама
държеше да ти благодаря

Вечерта на 31 декември син
предлага на майка си:
- Хайде като стане 23:30 да
започнем да викаме : Нова
година! Нова година!
- Защо? - пита майката.
- Така съседите ще се
помислят, че новата година е
дошла при нас по-рано.

Катаджия спира автомобил,
превишил скоростта:
- Закъде сте се забързали
толкова? - пита той шофьора.
- Вкъщи. Посрещах нова
година с приятели и се
позабавих. Жена ми се сърди.
- Но сега е месец май...
- Именно, затова и бързам.

Телефонен разговор в
навечерието на нова година:
- Ало, застрахователната
компания? Извинете, можем ли
да застраховаме дома си по
телефона?
- Не, това е невъзможно. Сега
ще Ви изпратим свой
представител, който ще сключи
договор с вас.
- Добре, само го пратете побързо, защото елхата вече
догаря, а килимът започва да
пуши.

Телефонна анкета на 1 януари
сутринта:
- 2% отговорили с "Да",
- 3% с "Ало",
- останалите 95% се
затруднили да отговорят.

31 декември. Момченце звъни
в бърза помощ:
- Елате бързо, татко се
побърка. Облече червен халат
и на всички разправя, че е
Дядо Коледа.

След новогодишния празник в
детската градина баща говори
на сина си:
- Сине, ти си вече голям, трява
да ти кажа истината - няма
Дядо Коледа. Това бях аз.
- Знам, знам. Нали щъркела
също си ти...
Сияна и Добринка 10а

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

