
Започваме от кабинета на 

Директора. Тук винаги се 
чувстваме поканени. Не се 
учудваме, че г-н Папазов ни 

по з дра в я ва  лично  и  с е 
интересува от нашите идеи. 

Въпреки че гимназията е голяма, 
той познава всеки ученик и е 
готов да помогне и съдейства за 
всяко начинание. Радва се на 
нашите инициативи и винаги ни 

подкрепя. Най-хубавите новини 

тръгват  от  директорския 
кабинет. И този път разчитаме на това и 

бързаме да влезем в ролята си на истински журналисти:  

− Господин Папазов, бихте ли разкрили нещо ново за бъдещето на ПГЕЕ „К. Фотинов“? 

− Убеден съм, че ни предстоят много вълнуващи събития и споделени победи. Зад всяко 

постижение стои трудът на цялата педагогическа колегия и на вас - учениците. Ние сме 
един екип и нашата обща цел е успехът. Следващата учебна 2013–2014 година стартира 
новата специалност Програмно осигуряване с прием след VII клас. Тя отговаря на най-

актуалните тенденции в съвременното образование и вярвам, че интересът към нея ще бъде 
голям. Вашите нови съученици ще се обучават от висококвалифицирани учители, в 
кабинети, оборудвани според последната дума на новите технологии. 

− Това е прекрасна възможност за бъдещите 

гимназисти! Завиждаме им за  вълнуващите 

преживявания, които им предстоят!  

− Зайците ще са късметлии! 

− Специалността се котира добре и изисква сериозни 

ангажименти от наша страна, но сме подготвени да приемем 

предизвикателството. Но и вие разполагате с модерни 

кабинети, посещавате много европейски страни, посрещате 
гости. Знаете, че ценим приноса на всеки ученик за издигане 
авторитета на Гимназията. И тази пролет най-изявените 
ученици ще бъдат наградени с екскурзия. 

− Чудесна новина! А какво предвиждате за абитуриентите? 

− Тази година празникът ще бъде различен. Обсъдихме и развихме идеята на Ученическия 

съвет да придадем по-голяма представителност на това неповторимо събитие в живота на 
всеки млад човек. Зрелостниците ще получат дипломите си в тоги на специална церемония 
в Летния театър.  

− Надяваме се този ритуал да стане традиция, за да изпратите така официално и нас! 

− Разбира се, но дотогава имате време. Най-голямата изненада за вас предстои -съвсем скоро 

училищният двор ще се преобрази в модерен спортен център.  

Площадката ще бъде изградена с европейски средства и по европейски стандарти и ще бъде 
открита за обществото. Така ще посрещнем новата учебна година, а вие подгответе хубаво 

тържество! 

На такава спортна 

площадка ще посрещнем 

новата учебна година 

Здравейте приятели! 

Добре дошли на 

нашето 

пътешествие в света 

на Фотиновата 

гимназия! Ние, 

екипът на вестник 

„Дарба“, ще ви я 

покажем през нашия 

поглед –любими 

кътчета, интересни 

лица, вълнуващи 

събития... Ще 

хвърлим любопитен 

поглед в миналото, 

ще проследим 

европейските 

измерения на 

настоящето и може 

би надзърнем в 

бъдещето... 

Добрите новини 

Издава Професионална гимназия по електротехника и електроника “Константин Фотинов” гр. Бургас 



Преди да си тръгнем, Директорът поставя на масата една Златна книга.Златна книга.Златна книга.Златна книга.    Казва, 
че тя е изключително ценна и ще разберем защо. Разгръщаме тежките корици, 

изрисуваните с цветен туш страници. Със старинен краснопис е запечатано 

посланието на предшествениците: Благородните дела на човеците се 

запечетват дълбоко в душата на народа и ги правят безсмъртни. 

диктовка и домакинска 
икономия... А през 1881 

год .  Йоаким  Груев 
посещава училището и 

д а в а  п р е п о р ъ к а 
ръкоделието да има по-

практическа насоченост и 

ученичките да умеят да 
кърпят чорапи! 

− Подходящи предмети за 

вас, момичета! 

− П р е д п о ч и т а м е 

компютрите! –отговарят 
хорово възмутени гласове. 
А л е к с  о т к л о н я в а 
в н и м а н и е т о  в 
сантиментална посока: 

– Вижте тези стари 

снимки! Вгледайте се в 

техните пози, дрехи, 

очи... Може би ще 

откриете лицата на 

своите прабаби  и 

прадядовци!  

Дълго разговаряме, 

потънали  в  те зи 

запечатани мигове. Като 

че ли порталът на 
времето се открехна за 
кратко и се върнахме в 

миналото . 

Дочухме смеховете, 

песните и стъпките на 
другите преди нас.  
И  осъзнахме,  че 

техните груби обувки, 

подковани с железни 

налчета, задават оня 

ритъм, с който вървим 

и днес – ритъма на 

младостта! 

Осъзнаваме думите на г-н Папазов. В паметта на времето 

са вписани имената на благородни и достойни българи, 

дарители и просветители – индустриалеца Аврам 

Чальовски, народния учител и знаменосец на Ботевата чета 
Сава Катрафилов и ... войниците от 24-ти Черноморски 

полк! 

В основите на всяко голямо начинание стои едно добро 

дело. С такова добро дело на благородни български 

будители през 1879 г. е започнал нашият път във времето. 

Пътят на Фотиновата гимназия. Летописната книга, 

пожълтели снимки, знаме от избледняла коприна... 

Безценни реликви и безпогрешни ориентири, които сочат 
пътя към истинската ни същност. Те са тук, в 
библиотеката, в хармонично съжителство с компютрите. 
Обединява ги неоспоримата истина в думите на нашия 
патрон Константин Фотинов: Знанието е сила! 

 

Сред томовете с техническа и художествена литература 
свещенодейства тяхната пазителка Веси Фотева. Именно тя 
ни поднася поредната изненада: Намираме се в най-

старата библиотека в град Бургас! Преди 130 години тя 
започва своето съществуване от два стари шкафа – един за 
учителите, друг за учениците. Но явно в тях са се побирали 

вълшебни светове, така че от 60 книги през 1882 г. 
библиотеката се разширява до ден днешен и се превръща в 
притегателен център за всички  любомъдри читатели. 

Странно е това пътуване назад във времето... Пред нас 
са малки фрагменти от неговото безкрайно пано. Диляна 
разгръща Летописната книга: 

−Представяте ли си как някогашните ученици са 

пишели с перодръжки и са си носили мастилници! Учили са 

краснопис и са попивали думите с попивателна хартия! И 

не само думите, но и знанието! 

−Освен обичайните предмети са изучавали хигиена, 
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С този ритъм се 

п р е н а с я м е  в 

настоящето. Искаме да 
разберем от помощник-

дир е к торит е  нещо 

интересно за приема на 
нови  ученици ,  за 
учебната практика и 

р е а л и з а ц и я т а  н а 
з р е ло с тницит е .  В 

кабинета се запознаваме 
със Симона и нейните 
родители. Тя е кандидат 
- гимназистка и се 
и н т е р е с у в а  о т 
въ зможностите  з а 

обучение, които предлага нашето 

училище, особено от новата специалност 
Програмно осигуряване. Информацията 
е любопитна и за нас. На въпроса за 
реализацията на завършилите ПГЕЕ „К. 

Фотинов“ г-жа Сийка Петкова, 

помощник-директор по учебната дейност, 
разкрива: Нашата гимназия предлага 
възможност наред с дипломата за средно 

образование младежите да получат и 

професионална квалификация. По-

голямата част продължават във ВУЗ, а 
тези, които избират да работят, се 
реализират успешно на пазара на труда. 
Стремим се да ги подготвим за всички 

аспекти на живота.  
Г-жа Кунка Георгиева, помощник 
д и р е к т о р  п о  у ч е б н о  – 

производствената дейност: Още 
от  училищната  с камейка 
младежите се изграждат като 

добри  специалисти  заради 

практиката в реална работна 

среда. Ежегодно ученици от 11. 

клас провеждат производствена 
практика  в  ст рана  от 

Европейския  съюз – досега в Германия, тази година в 

Италия. За трета  година ученици от 12. клас продължават 
обучението си по специалността в Дегендорф, Германия. 
Отличната подготовка и актуалните специалности правят 
нашите ученици търсени професионалисти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родителите се интересуват не само от обучението, но и от 

атмосферата в училище. Придружаваме ги до кабинета на училищния 
психолог – любимо кътче за неформални дискусии по важни 

тийнейджърски въпроси, а ние развеждаме нашата нова приятелка из 
училище. 
Г-жа Ивелина Вулова: 

−Сигурно имате милион притеснения за това, как детето ви ще се 

впише в новата среда от връстници. И всяко едно от тях вероятно е 
основателно. Не се колебайте да ги споделите с класния, с училищния 
психолог... Важно е вие да се чувствате уверени, за да предадете това 

усещане и на детето 

си. Ние сме ваши 

партньори! 
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Двупосочен билет 

Ние се чувстваме 

добре в училище 

и това си личи! 



Влизаме в учебни стаи,  

л а б о р а т о р и и  и 

преоткриваме  цялото 

изобилие от най–модерна 

техни ка ,  к омпютри , 

сложни уреди... Може би 

трябваше да видим всичко 

това през чужд 

поглед, за да 
оценим с какви 

б о г а т и 

възможности за 
обучение  и 

р а з в и т и е 
разполагаме! 

−Ето, в такива 
кабинети  и 

л а боратории 

ще учиш и ти! – заявява 
гордо Никита. 
Слави допълва: 

− Ако си вземеш с добри 

о ц е н к и  и зп итите , 

разбира се, защото 

конкуренцията е голяма! 

Възхитена от видяното, 

Симона споделя: 
- Не съм предполагала, че 

във вашата гимназия има 

толкова богато оборудвани 

и модерни кабинети! 

-  Н и е  с л е д в а м е 
европейските стандарти в 
обучението!  - Нели вече 
знае как стоят нещата в 
Италия. И не само тя —  

много наши съученици са посещавали европейски 

училища по различни програми и знаят, че по нищо не 
им отстъпваме. 
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1887 — 1888 ... Набавени били няколко картини, глобуси и книги, които се поставили в един долап ... окачалка за дрехи    на ученичките, съдове за пиене на вода и железни от

Учителите от нашата 
гимназия Венета 
Терзиева и Евелина 

Ганчева доказаха 
истинността на това 
твърдение и 

приключиха успешно 

курс към секторна 
програма Коменски, 
индивидуални 

квалификационни 

дейности. 

Трябват не 

само глобуси, 

но и глави! 



Нашата бъдеща 
с ъ у ч е н и ч к а 
разкрива, че е 
активна личност с 
разностранни интереси – 

компютри, изкуство, спорт. 
Би искала да се включи в 
някой интересен проект... 
Нели: Попаднала си на 
точното  място !  Тук 
кодовата дума е проект! Но 

най- ясно ще я дешифрира  
г-жа Евелина Ганчева:  
–Начало на работата по 

европейски проекти в ПГЕЕ 

„К. Фотинов“ бе поставено 

в далечната 2004 година. 
Оттогава са реализирани 

десе тки  про грами  с 

европейски  партньори .  В 

момента две групи са в Кипър и 

Италия по секторна програма 
Коменски и Леонардо да Винчи. 

Наши ученици и учители 

посещават своите партньори, 

общуват ,  обменят  идеи , 

създават продукти, опознават 
друга култура. В резултат на 
работата  по  проекти  се 

по в иша в а 

мотивацията за личностно и 

п р о ф е с и о н а л н о 

усъвършенстване; стимулират се 
креативност и нестандартно 

м и с л е н е ;  ф о р м и р а  с е 
интернационално съзнание и 

по в е д е ние ;  и з г р ажд а  с е 
национално  самочувствие , 

подобряват  се  езиковите 
компетенции. 
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Много съм щастлив, че за пръв път имах възможността да отида 
в Гърция. Посрещането беше много топло и изпълнено с добри 

чувства. Глика, моят нов приятел, ми показа най-важните места 

на Лариса. След първата нощувка посетихме Метеора. Място, 
докоснато от Бога. Обхваща те спокойствие. Намираш се в 

хармония със себе си. Посетихме един от седемте манастира, 

шест от които действащи. Там е възникнало православното 
монашество през ХI век. Следващата ни спирка беше езерото, 

намиращо се в подножието на планината Олимп. По пътя към него 

видяхме планински върхове, които са вечно сковани от лед.  

Училището отвън беше нарисувано с графити и красиви рисунки на 
герои от книгии. Цялото това изкуство беше създадено от 

учениците. Вътре имаше табло със знамената на страните, 

участващи в проекта. До българското знаме пишеше България на 

кирилица. Работихме по въпросника и представихме презентации.  

Посетихме забележителностите на града. Влязохме в Музея на 

изкуството. Малко изморени, но с голямо нетърпение отидохме до 

Егейско море. Почиствахме брега. Имаше много красиви камъчета. 

Взех си няколко и докоснах морето. Незабравимо преживяване.  

Всички вечери бяха изпълнени с хубава музика, положителни 

емоции, красиви спомени.  

На изпращане оставихме малко сълзи и приятели, които никога 

няма да забравим. 

Димитър Тошков  

 

Саби:  

Голяма беше изненадата на рождения ми ден - бяхме от всичките 
9 държави, събрани в едно заведение. Всеки разказваше за своята 

страна, имаше специална торта за мен, тъй като този ден бях 

рожденичка.  

Ако ми се отдаде друга възможност, с удоволствие бих 

отишла отново! 

 

С нашите европейски приятели на партньорска 

среща “Златна есен” 

Приятели, които няма да забравим 

Това е моята торта! 



В клуб Млад професионалист цари ентусиазъм за усвояване тънкостите на 
професията. Учениците работят по задания, свързани с проектирането и 

реализирането на електронни изделия. Голямо е удовлетворението, когато 

след положеното старание всеки види резултата от своя труд. 
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... Още в самото 

начало се 

потопихме в 

зеленото 

тайнство на 

Странджа. 

Мистично, 

красиво и 

невероятно 

зареждащо 

място. 

Димо Кръстев  

Архимед и Питагор търсят много сложен сбор ...  

Колко прави две плюс две - акълът как да побере! 

Клуб “Първа помощ” 

Никога не е излишно 

да умееш нещо 

повече! Евентуално 
как се връзва рокерска 

кърпа. 

Креативно ателие 

Калоян и Тошко 

не правят 

фокуси, а 

показват 

чертежи! 
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Носим се в лека пролетна еуфория из коридорите. 

Слънчево време, слънчеви усмивки, слънчево настроение. 
Тук всички сме приятели. Поздравяваме се, запознаваме 
Симона с някои от лицата на гимназията – лица от 
списъците на победителите в конкурси и състезания, 
компютърни гении, артисти, нестандартни личности, 

спортисти ...Те правят училищното ежедневие вълнуващо 

и забавно–благодарение на тях дните никога не се 
повтарят! 

Слави и Каро са 

бъдещите IT надежди. 

Важно е, че нещо щрака ... 

не само клавиатурата! 

Весел спомен от поредния спечелен конкурс 

Първите места на състезанията по ИТ  са винаги 

наши 

 

Продължават участията ни с все по - 

смели технологични решения в 

Международното изложение за цветя 

ФЛОРА Бургас. По настоящия проект 

работят млади инженери и биолози, 

доказвайки по експериментален начин, че 

тайните на природата имат научно и 

техническо приложение. Същността на 

проекта засега е тайна, но темата е 

формулирана като БИОСИНХРОН. 

Състезание по приложна 

електроника—отлично 

представяне на Калоян Георгиев 

Ники, Мими и Сашо влязоха в ГОЛЯМАТА 

ИСТОРИЯ 

Г-н Папазов, 

очакваме обещаната 

екскурзия! 

Тошко и Калоян във Варна 



Десетки спортни трофеи 

блестят на почетно място във 
витрините. Всеки е символ на 
една победа, извоювана с 
много лични усилия, но 

споделена с всички! 

Дори когато са сами на ринга, 
нашите спортисти побеждават. 
Успяват, защото знаят, че 

заедно с тях сме и ние- 

съотборници и приятели.  
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Георги Байгънов—гордостта от победата 
Републиканско първенство по хвърляне на 

чук 

Тодор Французов—силата на волята 

Андон Шаламанов—да овладееш 

енергията 

Атанас Грезделев—Държавен шампионат по академично 

гребане—2 сребърни отличия  

Мирослав Иванов 

Отбор
ът по 

футбо
л—поред

ната к
упа 

Отлично представяне в Общинския 

лекоатлетически крос 

Това е 

нашият 

човек 

Теодор Тодоров, сребърен медал 

на Национално състезание по 

борба  
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Нека всички ученици да се 

запознаят с личността и делото 

на Константин Фотинов, с 

богатата история на Гимназията, 

защото като съвременни хора 

трябва да имаме памет за 

миналото на родното училище. 

Благодаря на всички учители, 

които  са  допринесли  за 

обогатяване и развитие на 

традициите в Гимназията и за 

прекрасния филм, посветен на 

нея! 

Николай Михалев 

Всички ги познаваме. Момичетата и момчетата от  

Хор за патриотични песни, гвардейската 

формация и танцовия състав са популярни и 

обичани. Техните прекрасни изпълнения 
предизвикват възторжените аплодисменти на 
бургаската общественост.  
Всеки голям празник започва с техните усмивки! 

Зад кулисите са творците, създали празничното 

вълшебство: 

√ Петко Янгьозов, Димитринка Радева 

√ Дора Барева, Златка Шошева 

√ Таня Димитрова 

Добри гости коледари 

Сила и красота 
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Безумно влюбени в театъра момичета и 

момчета, подвластни на магията на словото и 

носещи изкуството в сърцата си, създадоха 
формация от таланти с името Еуфория. 
 

Художествен ръководител Стефани Димитрова 

И щастливи трептят зад кулисите -премиера! 

Миг постой! Миг постой!  

Тъй си хубав—за малко почакай! Те не питат—

завесата вдигат... И застават прозрачни пред 

мрака. 

Хъшове-не само на сцената! 

Времето  няма 
власт над любовта 
и красотата 
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Запечатваме мига в една последна снимка и се 
разделяме с пожелания за късмет. Питаме се дали след 

години някой ще се вглежда в нашите усмихнати лица 
през огледалото на спомена... Но не му мислим много. 

Тръгваме забързани в своята посока с оня ритъм, който 

ще трепти и след нас-ритъмът на младостта. Вървим 

в своя ден. Единствен. Стремителен. Незабравим.  

 

Денят на Фотиновата гимназия 

√ Мобилности на групи ученици и учители в Римини и Рим - 

Италия, Френарос - Кипър; 

√ Участие в най-масовото изпълнение на “Химн на Св. св. 
Кирил и Методий”; 

√ Участие в кампании:  

∗ Да почистим България за един ден; 

∗ Да засадим дръвче; 

√ Патронен празник на Гимназията; 

√ Изпращане на випуск 2013; 

√ Изграждане на спортна площадка -реализация на проект 
Здрав дух в здраво тяло по програма Трансгранично 

сътрудничество България- Турция; 

√ Фанфарна музика. 

Тържествено изпращане на абитуриентите на 15 

май 2013г. от 17.30 часа в Летния театър. 

Събитието е отворено за граждани, родители и 

приятели, които искат да споделят радостта на този 

ден и да пожелаят на младежите добър път в 
живота. 

В утрешния ден 

Вестник ДАРБА 

Издава Професионална гимназия по електротехника и електроника “Константин 

Фотинов” гр. Бургас 
Редакционна колегия: Нели Христова, Никита Йорданов, Александра Тодорова, 
Слави Димитров, Сиабе Адем, Диляна Евстатиева, Руска Караджова, Евелина 
Ганчева, клуб “Фотография” с ръководител Вълко Цанев. 
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През новата учебна година ПГЕЕ осъществява 

прием по следните специалности: 

След VII клас: 

♦ Програмно осигуряване; 

♦ Компютърна техника и технологии; 

♦ Телекомуникационни системи; 

♦ Възобновяеми енергийни източници; 

♦ Автоматизация на непрекъснати производства; 

След VIII клас една паралелка с две специалности: 

♦ Електродомакинска техника; 

♦ Електрообзавеждане на подемна и асансьорна 

техника. 

Проекти 
Здрав дух в здраво тяло по програма 
Трансгранично сътрудничество между България 

и Турция; 

Проект към МОМН – Информационни и 

комуникационни технологии в училище; 

Развитие на професионалното образование и 

обучение в сътрудничество с 
работодатели с подкрепата на Microsoft; 

Автоматизация в действие; 

Доброволци в училище; 

Приятели на архивите; 

На „ти“ с електрониката; 

Проект по СП Леонардо да 

Винчи, партньорства, 
Германия; 
Проект по СП Коменски, партньорства, Англия; 
Ученически практики с подкрепата на 
Европейски социален фонд; 

Квалификация на педагогическите кадри; 

Да направим училището привлекателно за 
младите хора. 

Извънкласни форми: 

♦ Хор за патриотични песни; 

♦ Танцов състав 

♦ Гвардейска формация; 

♦ Спортни секции; 

♦ Фанфарна музика. 

Контакти: 

Бургас, ул.Хр.Ботев 42 

817691 - Директор 

817696 - Помощник—
директори 

Е-майл:  

pgeeburgas@gmail.com 

Интернет страница: 
pgee-bourgas.com 


