
  

ПГЕЕ „Константин Фотинов“  брой 12, 2021 година 

IV-ти ученически гвардейски отряд и  

II-ри ученически гвардейски оркестър 

Работата в новия кабинет ще повиши професионалното развитие, уве-

реност, самочувствие, мотивация за личностно усъвършенстване, кре-

ативност и нестандартно мислене. Киберлаб е стъпка към осъществя-

ване стремежа на гимназията да се превърне в училище на бъдещето 

– такова, което учи, възпитава и провокира креативност в цялостния 

образователно-възпитателен процес. 

Предметът Интернет на нещата е област, която обединява устройства в обща мрежа да 

обменят данни, събрани от различни сензори. Устройствата могат да комуникират сами и 

дават възможност да бъдат контролирани. 

Философията на новия кабинет е да се преподава по алтернативни методи, като се поста-

вя първо крайна цел – разработка на софтуер и/или устройство, с цел да се постигне моти-

вирано учене. По този начин учениците ще изградят професионални умения, които да бъ-

дат приложени върху реален проект. При завършване на X клас и получаване на I-ва сте-

пен професионална квалификация учениците ще имат разширен кръгозор благодарение 

на иновативното учебно съдържание и подготовка в редица области, надграждащи профе-

сионалната подготовка. 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА  

И ЕЛЕКТРОНИКА  

“КОНСТАНТИН ФОТИНОВ” ГР.БУРГАС 
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ПГЕЕ „Константин Фотинов“  брой 12, 2021 година 

Константин Георгиев Фотинов е въз-

рожденски книжовник, просветител и 

преводач. Роден е в град Самоков през 

1790 г. Първоначално учи в местното 

килийно училище, а след това продъл-

жава образованието си в Пловдив при 

Константин Иконом и в Кидония, Мала 

Азия, при големия гръцки хуманист Те-

офилос Каирис. 

От 1828 г. става учител и се занимава 

усилено и с книжовна дейност. В град 

Смирна (днес Измир) създава частно 

смесено елино-българско училище, в 

което въвежда Бел-Ланкастърската 

(взаимоучителна) метода. 

Редактор и издател е на първото бъл-

гарско списание „Любословие“, издава-

но в Смирна през 1842 г. и после от 1844 до 1846 г. Чрез него той си поставя за зада-

ча да съдейства за укрепване на националното съзнание на българския народ и да 

повдигне неговото самочувствие чрез примери от родната му 

история. 

В Смирна Фотинов се запознава с американския мисионер Ила-

йъс Ригс, когото научава на български език и заедно с когото 

съставя „Бележки за граматиката на българския език“, предназ-

начени за обучението на други американски мисионери. Фоти-

нов свързва Ригс с Христодул Костович и Петко Славейков, кои-

то се включват в организирания от американците дългогодишен 

проект за пълен превод на Библията на новобългарски. Ригс от 

своя страна подпомага финансово издаването на „Любословие“. 

Във връзка с нуждите на преподавателите Фотинов издава и ня-

кои учебни помагала, като: „Гръцка граматика“ (1838), „Болгарский разговор-

ник“ (1845), превежда от гръцки 

„Общое землеописание“ и други. С ця-

лата си дейност Фотинов оставя трайни 

следи в културния и просветен живот 

на българите през средата на XIX в. 

Фотинов умира на 29 ноември 1858 г., 

но никога не трябва да забравяме какво 

е казал той: Просвещението е като 

дневното светило – без него няма ден! 

 

Симона Иванова, XI. Б клас 

Знаменосците на Фотиновата гимназия 

Заветът на един достоен българин 



3 

ПГЕЕ „Константин Фотинов“  брой 12, 2021 година 

Казвам се Йован Атанасов и съм ученик 

в най-якото училище в Бургас-ПГЕЕ 

„Константин Фотинов“.  

Знам, че доста от вас ще кажат, че в града 

други училища се славят като елитни, но 

аз съм готов да споря! За мен елитно е 

училището, което ни разглежда като 

отделни личности и така намира начин 

едновременно да ни образова, да ни 

помогне да развием потенциала си, 

независимо дали той е наука или спорт.  

И така, всичко започна през 2009 година 

в моя роден град Добрич. Бях на 7 годи-

ни. С много уговорки и молби успях да 

убедя родителите ми да ме запишат на 

карате. Отидохме само да питаме в залата 

на КК “Самурай“ и питането се превърна 

в моя начин на живот. 

Последваха години на непрекъснати тре-

нировки. Бях в залата всеки ден. Трени-

рах и при минус 10, и при плюс 35. Поня-

кога ми беше доста трудно, но не се от-

казвах. През 2011 г. спечелих първия си 

медал от Държавно първенство. Започнах 

да се състезавам и на международни тур-

нири. През 2012 станах част от Нацио-

налния отбор на децата. Преминах през 

доста състезания. Спечелих много битки 

и изгубих други, но натрупах състезате-

лен опит. Започнах да осъзнавам, че ме-

далите не са най-ценното, което този 

Йован и групата на малките състезатели 

спорт дава. Много по-ценни са дисципли-

ната, постоянството, силата на характера, 

да продължиш дори когато си изгубил, 

уважението към противника, който те е 

победил, и волята, когато е трудно, да не 

се откажеш! 

През 2016 г. със семейството ми, водени 

от идеята, че в града има повече възмож-

ности за работа, за обучение и от това, че 

има клон на най-добрия клуб по карате, 

решихме да се преместим да живеем в 

Бургас. Това се случи точно преди матури-

те в 7. клас. Отново спортът ми помогна да 

се адаптирам бързо към новата ситуация и 

да защитя успешно матурите. Исках да уча 

програмиране, затова се записах в ПГЕЕ 

“Констанин Фотинов“. Започнах да трени-

рам в СК „Цанев“. Преминах към Нацио-

налния отбор на юношите. През 2016 г. 

бях 5-ти на Балканиадата в Сърбия, през 

2017- завоювах 9-то място на Европейско-

то първенство по олимпийско карате, а 

през 2018 г. спечелих бронзов медал на 

Европейското първенство по Шотокан. 

Благодарение на това свое постижение и 

на факта, че съм над 14 пъти национален 

шампион на България, спечелих стипендия 

от Министерството на спорта за даровити 

деца. Помагах в залата, като водех трени-

ровки на малките дечица. 

През 2017 година президентът на СК 

Пътят на една мечта 

Душата се 

лекува, като 

бъдеш с деца! 

Достоевски  
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“Цанев“ ми предложи да отворя собствена 

зала и да започна да тренирам деца. Страху-

вах се, защото бях на 16 години, но приех 

предизвикателството. През 2019 г., след обу-

чение в БНФК, станах лицензиран инструк-

тор. Междувременно децата също се разви-

ваха. Започнаха да печелят медали от нацио-

нални и държавни първенства. За заслугите 

си едно от децата получи приз за „Дете на 

годината“ в категория СПОРТ. Гордея се с 

всяко едно от тях, без значение дали са шам-

пиони. 

Едновременно със спортните постижения, 

благодарение на добрата подготовка в гимна-

зията имаме няколко отличия на Хакатон 

Бургас и на още няколко състезания по прог-

рамиране. През 2020 година сме втори на 

олимпиадата за младежко-техническо 

творчество.  

Тази година завършвам 12. клас. Сигурен 

съм, че училището, преподавателите и среда-

та тук ще ми липсват.  

Благодаря на всички учители за личното от-

ношение към нас. За подкрепата и за това, че 

преминаха заедно с нас през всички труднос-

ти по пътя на нашето образование. Благодаря 

им за разбирането и помощта, от която имах 

нужда, когато се налагаше да отсъствам 

поради участия в турнири и семинари. 

Лична благодарност на г-жа Ганчева, коя-

то остави дълбок отпечатък в съзнанието 

ми, подкрепяйки ме в един много труден 

избор. Благодарност и на моя класен ръко-

водител г-н Драгиев, който винаги намира 

начин да застане до нас. Ето затова каз-

вам, че ПГЕЕ „Константин Фотинов“ е 

най-якото училище в града! Преподавате-

лите тук подкрепят нашата индивидуал-

ност! 

Пътят на една мечта 

Те също ще следват мечтите си! 
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Скъпи читатели, споделям впечатленията си с вас от моето приключение, наречено онлайн 

обучение. Харесва ми, защото мога да си поспивам до късничко, но от друга страна, не е ху-

баво да се обучаваме така - пандемията се превръща в пандремия. 

На тестовете много мои съученици преписват, а реалните знания им липсват. 

Но това е против тях и развитието им! Освен това го няма и прекият контакт с 

учителя, което превръща живота ни в истински ад. Тука следва да направя ед-

но уточнение - не учителят превръща живота ни в ад, хора, а липсата на кон-

такт фейс ту фейс. Стоя по цял ден у дома и ме обзема огромна скука. Не съм 

предполагал, че ще го кажа, но повярвайте, и най- строгите учители ми липс-

ват! 

Надявам се скоро пандемията да отмине и да си възвърнем отново приключенията в учили-

ще. Учениците да приказват, а учителите да се карат, това е ученическият живот! 

По време на пандемия 

Сбогуване със знамето на патрона 

Ученическо самоуправление 

Отборът по роботика 

Отборът по програмиране 
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По случай празника на град Бургас - Никулден,  

кметът Димитър Николов награди изявени ученици и учители в об-

ластта на науката и спорта.  

Симона Иванова и Марин Андреев от  XI Б клас, получили първо мяс-

то в международното състезание Радост на брега. С награди бяха от-

личени всички от отбора по роботика към гимназията – Алекс от XI. Г 

клас, Мартин, Теодор и Христо от  X. Г клас спечелили първо място в 

националния шампионат по роботика. 

Освен двамата ученици награди получиха и техните ръководители - 

Евелина Ганчева и Стоянка Джигарова, лично връчени от кмета на 

Бургас Димитър Николов. 

Един заслужен поздрав 

"Скъпи ученици, с 

вашия труд вие утвър-

ждавате авторитета на 

града ни в страната и 

чужбина. Вие сте по-

вод за нашата гордост 

и радост. В живота си 

вие ще се сблъскате с 

различни трудности, 

но знайте, че знанието 

ще бъде вашето оръ-

жие, с което ще се 

справяте с тях и ще 

бъдете по-силни и по-

успешни. Благодаря 

на всички учители и 

родители. Вие сте на-

ши партньори и ни 

помагате да прилага-

ме иновативни мето-

ди в образованието и 

развитието на град 

Бургас.", Димитър 

Николов.  

Отличия за най-добрите 

Спомен за цял живот 
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Обучение чрез работа, или дуално обучение, е новата паралелка Електрообзавеждане на подем-

на и асансьорна техника. Учениците могат да започнат да работят веднага след като завършат, 

или да работят във фирмите и по време на своето обучение в 11. и 12. клас. Като ро-

дител избрах дуалната форма на обучение за своето дете, защото дава по - голяма 

възможност за реализация в бъдеще. Предимствата са много и най-вече за самите 

ученици. В тази форма на обучение младежите получават висококачествено профе-

сионално обучение и придобиват практически опит. В резултат на това те са подготвени за 

пазара на труда, сподели г-жа Марияна Кацарова, майка на осмокласника Кирил Кацаров.  

Дуалното обучение ще се осъществява в тясно сътрудничество с асансьорните фирми, които зая-

виха своята подкрепа: Балкан Лифт, Асансьорен сервиз-Поморие 2, Лифт М, Лифт 3-Атанас Ми-

тев“, Амко-2‚ Агема БГ, Елева Инженеринг, Димитров Лифт.  

Със стартирането на учебната година гимназията утвърди участието си в проект „Подкрепа за 

дуалната система на обучение“ към МОН. Проектът се финансира от ОП „Наука и образование 

за интелигентен растеж“.  

За подпомагане на обучението на учениците предстои монтирането на хидравличен асансьор 

за три спирки и симулационна кабина в действителен размер в сградата на гимназията, в коя-

то ще подготвяме учениците за по-бързото им приспособяване към реална работна среда. 

Чрез обновяването на материално-техническата база в гимназията се стремим да предизвика-

ме интерес сред учениците към професията Асансьорен техник, сподели инж . Недка Шопова, 

главен учител в гимназията. 

Нови предизвикателства-нови възможности 

Национален конкурс Младежко техническо творчество - 

Горна Оряховица, 11.11.2020 г., 2. място, сребърен медал,  

ръководител Стоянка Джигарова. Тема на проекта -

"Програмируем асансьор". 

Запознаване с новата работна среда 
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В условията на 

нарастваща кон-

куренция и дина-

мични промени в 

европейския и 

националния кон-

текст ПГЕЕ 

„Константин Фо-

тинов“ ще про-

дължи да модер-

низира образова-

телната дейност в 

областта на про-

фесионалното об-

разование. 

И заслужените сертификати  

Приключи проектът Ела с нас в робоклас, финансиран по програма 

„Еразъм+“, Ключова дейност 1, сектор „Професионално образование и 

обучение“. В рамките на проекта бяха осъществени две дейности: обуче-

ние на учители по роботика и ученическа мобилност с цел практика в об-

ластта на легороботиката на 20 ученици от три випуска – 9, 10 и 11 клас. 

Практиката и курсът за учители се проведоха в Унгария, в една от воде-

щите организации, занимаващи се с роботика. Часовете по конструиране 

и програмиране на роботи протичаха забавно и интересно, докато учени-

ците трупаха познания в различни научни области – физика, математика, 

информационни технологии и програмиране. Познания, които определе-

но отварят много врати в ерата на бързоразвиващото се информационно 

общество. Чрез LEGO ЕV3 роботи се създават бързо и се тестват различ-

ни конструкции. Обучението по роботика дава възможност на учениците 

да мислят, грешат, създават и да бъдат оригинални - не да бъдат научава-

ни, а да се учат сами. На представянето в културен център „Морско кази-

но“ Бургас учениците направиха демонстрация с 

роботи, представиха изработения от тях филм за 

мобилността, снимки и постери и споделиха впе-

чатления и преживявания по време на триседмич-

ния престой в Унгария. Заключителното представя-

не бе част от плана за разпространение на резулта-

тите по проекта и финализиране на дейностите му. 

Координатор на проекта: инж.Евелина Ганчева 

Ела с нас в робоклас#Eразъм+ 
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Отборът по футбол на гимназията 

Първо място за футболният 
отбор на гимназията в  

Общинското първенство по 
футбол. 

Шампиони  

II - ри ученически гвардейски оркестър 

Г-н Петър Бакалов изведе от-
бора на гимназията в най-
трудните времена като първе-
нец. 

Аз съм Виктория – едно от усмих-

натите лица на празника. Вие позна-

вате мен и моите приятели – моми-

четата и момчетата от II - ри учени-

чески гвардейски оркестър при 

ПГЕЕ „К.Фотинов“. Вече пет годи-

ни огласяваме Бургас с най-

хубавите и жизнерадостни маршо-

ве! Ние, гвардейците стъпваме така 

напето, че предизвикваме трепет 

във всяко сърце! Гордеем се, и то 

заслужено, защото даряваме радост 

и добро настроение, а и защото на-

шия любим маестро Стайков ни во-

ди напред с тамбурмажора, връчен 

лично от военния министър.  

Щастлива съм и съм благодарна, че съм част от този не-

вероятен състав, от това невероятно училище, от този 

невероятен празник!  

Виктория Шелобанова, XII. А клас 

Усмивката на празника 
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Дари любов и средства 

В спокойни времена УЧИМ децата си, че е добре да бъдат състрадателни, да помагат и 
подкрепят. Във времена като настоящите, смутни и тежки, трябва не да ги УЧИМ на това, 
казвайки им го, а да им го ПОКАЗВАМЕ. С примера си, с действията си, с подкрепата си. 

В училище нашите деца са учениците. Те са нашата грижа и отговорност. Те са тези, които 
трябва да усетят нашата подкрепа и съдействие.  

Излизайки в обучение от разстояние в електронна среда през месец март 2020г., много на-
ши ученици се оказаха технически необезпечени с необходимите устройства. Много се-
мейства останаха без работа, вследствие на затворените бизнеси. За много родители прио-
ритет беше да оцелеят физически, те и децата им.  

И ние бяхме там, за да помогнем. На тях, на децата ни, на родителите им, на семействата 
им. От ресурсите на училището, предоставихме за ползване лаптопи на тези ученици, ко-
ито нямаха никакви устройства. Платихме месечни такси за интернет услуги на тези се-
мейства, които бяха изпаднали в крайно затруднение. Предоставихме мобилен интернет в 
тези домове, в които досега не е имало никога кабелен.  

Дарихме част от заплатите си в името на децата и закупихме таблети, които бяха дарени 
безвъзмездно на учениците, чието положение беше и продължава да бъде най-тежко. 

На любов и грижа не се учи. Любов и грижа се показват. Те се усещат, а не 
се чуват.  

Вярваме, че учениците ни  усетиха нашата обич и нашата грижа! 

 

Ивилина Вулова—Станчева, училищен психолог 

Очакваме ви в ПГЕЕ „Константин Фотинов“ - ЕЛЕКТРОТО 
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В трудните, леко изнервени и пълни с негативни новини дни, ние, 

учителите от ПГЕЕ „К.Фотинов“ се "позитивирахме" с една игра. 

Тя успя лекичко да смъкне напрежението и да ни напомни, че как-

вото и да се случва, ще отмине. 

Напълнихме един "празен" буркан с позитивни мисли, асоциации 

и думички, които всеки от нас даде, като единственото условие 

беше, думата да започва с първата буква на името ни. 

И напълнихме буркана. И се усмихнахме!  

На 25 февруари се проведе национално състезание по при-

ложна електроника "Мога и зная как" със съдействието на 

търговска верига "Елимекс". В него участваха ученици от 

специалност Компютърна техника и технологии в две въз-

растови групи – първа група – ученици от IX и X клас и 

втора група XI и XII клас. Състезателите минават през два 

етапа - теоретичен тест и практическа задача - реализират 

електронно изделие и описват в работна карта действието 

му, за време 80 мин. Ако състезателите приключат за 60 

мин., получават бонус точки за бързина. Всички участници 

получиха бонус. Заради пандемичната обстановка състеза-

нието бе наблюдавано в електронна среда от представители 

на фирмата организатор и учителите по професионална 

подготовка в гимназията. 

Практическите задачи са следните: Слънчева система - Ус-

тройството е изградено от 10 мигащи светодиода, подреде-

ни по точно определен начин, така че да се изобразява 

слънчевата система. Устройството е подходящо за светлин-

на декорация, игри и забавления и бягащи светлини - уст-

ройството управлява два реда от по 6 светодиода, като все-

ки ред е с различен цвят на светодиодите. 

I - во място Димитър Каракачанов X.А клас и  

Всеки випуск, всеки клас и всеки ученик оставят частица от себе си в своето училище! 
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Бъди един от нас 
Избери ПГЕЕ “К.Фотинов” 

За контакти: 

гр.Бургас 

ул.Христо Ботев 42 

Тел. 056/817691 

pgeeburgas@gmail.com 

Посетете нашия сайт 

www.pgee-bourgas.com/ 

Издава клуб по интереси „В света на компютърната графика“ с ръководител 

инж. Евелина Ганчева, главен учител и със съдействието на г-жа Р.Караджова, 

учител по български език и литература. 

През новата учебна година ПГЕЕ “К.Фотинов” 

осъществява прием по следните специалности: 

 Програмно осигуряване; 

 Приложен програмист; 

 Медицинска техника; 

 Електрически инсталации; 

 Компютърна техника и технологии; 

 Кинотехника, аудио- и видео системи. 

  Извънкласни форми: 

 Хор за патриотични песни; 

 Танцов състав; 

 IV-ти ученически гвардейски отряд; 

 II-ри ученически гвардейски оркестър; 

 Занимания по интереси; 

 Спортни секции. 

Действащи проекти в гимназията: 

 Национална програма обучение за 

ИТ кариера; 

 Подкрепа за дуалната система на 

обучение; 

 Опит от миналото и с поглед към бъ-

дещето; 

 Европейски визионери Агора; 

 Иновации в действие; 

Обмяна на опит по проект „Иновации в действие“ гр.София 

И заедно към святата наука  

ще търсим път, до днес неизвървян! 

Водете ни, будители! Оттука  

ще покорим и всеки връх мечтан! 

Звъни, звънче! Смирено да притихне  

прекрасният мой празничен Бургас! 

Учителят пред нас ще се усмихне – 

Моята гимназия 


