
140 години училище “Константин Фотинов” 

Аз, Фотинов, живея в Смирна,  

посред империя размирна,  

а тук от векове отдавни 

са българите най-безправни.  

Тъй любя словото ни родно  

във него има зрънце плодно  

то грее в малката ми книга  

духът към светлина издига.  

Доброто нека се повтаря.  

Честит е, който път отваря.  

От словото бразда остава.  

И нека Бог да благославя! 

Борис Бухчев 

И днес вървим по стъпките на будителя, следваме името и делото му 

И З Д А В А  П Р О Ф Е С И О Н А Л Н А  Г И М Н А З И Я  П О  Е Л Е К Т Р О Т Е Х Н И К А  И  Е Л Е К Т Р О Н И К А  “ К О Н С Т А Н Т И Н  Ф О Т И Н О В ”  Г Р . Б У Р Г А С  

Училище “Константин Фотинов” е 

създадено през 1879 г. В продължение на 

140 години то пръска светлината на 

знанието и дава основание на всички 

негови възпитаници да се гордеят, че са 

следовници на традиции, съчетани с 

повелите на съвременността! 

Вестник Дарба, брой 10 Април, 2019 г. 

Поклон пред делото на Константин 
Фотинов! 

Освещаване и връчване знамето на IV ученически 
гвардейски отряд и тамбурмажор на II гвардейски 

оркестър 



ИТ бизнеса и получиха специални награди. 

Заедно с тях бяха наградени и други 

представители на 

клуба по 

програмиране 

в гимназията – Кирилл Алексеев от 11. А, 

Цветан Алдинов от 10. Б и Кирилл 

Домрачев от 9. Б, които разработиха много 

интересни и добри проекти! 

 
Петър Петров, учител по програмиране 

ПГЕЕ „К. Фотинов“ е идеално място за 

обучение по програмиране и модерни 

технологии в Бургас. Като доказателство 

на това твърдение ще споменем факта, че 

през тази учебна година 

представителите на клуба по 

програмиране участваха на 

редица хакатони, състезания, 

изложения и конференции, на 

които се представиха блестящо и 

завоюваха призови места. 

Последното участие на нашите 

ученици бе на Областния кръг на 

олимпиадата по информационни 

технологии, който протече с подкрепата и 

под наблюдението на представители от ИТ 

бизнеса. В олимпиадата участваха над 70 

ученици с разнообразни проекти. Нашите 

момчета от 12. Г клас Калин Крумов и 

Филип Емилов получиха най-висока 

оценка от Комисията, като техният проект 

бе високо оценен от представителите на 

Стр. 2 

Иновативни, дръзки, креативни 

Програмирането и модерните технологии  

Вестник ДАРБА 

Температурите падат, креативността расте 

Креативността е пряко свързана с необходимостта. Това е поредният 

урок, който младите възпитаници на ПГЕЕ 

„К.Фотинов“ научават и прилагат с ентусиазъм. Мартина Христова, 

абитуриентка от последния випуск в специалността Възобновяеми 

енергийни източници, е една от малкото дами, посветили се на 

професионалното направление Електротехника и енергетика, но личният и 

пример като новатор не остава незабелязан. Ежедневните наблюдения на 

Мартина, свързани с контролните дейности на здравната служба към 

училището по отчитане на температурата, я провокират да предложи на 

ръководството значително по-бърз начин да се събират и обработват 

данните. Мартина предлага да се използват мобилните компютъризирани 

лаборатории NOVA 5000 от часовете ѝ по учебна практика по специалността за бързо 

въвеждане и анализиране на данните. Иновативното прилагане на наученото в училище е 

стимулирало Мартина да предложи тази рационализация, заедно с отношението ѝ към най-

ценните ресурси: времето и ефективността.  

За творческите решения 

на младите хора 



Вестник Дарба 

На 29.01.2019 г. се проведе 

състезанието "Мога и знам как", 

спонсорирано и организирано от 

фирма ЕЛИМЕКС под егидата на 

МОН в 2 кръга. Участваха ученици 

от  специалностите: Компютърна 

техника и технологии 

и  Програмно осигуряване от 9., 

10., 11. и 12. клас.  Състезанието бе 

разделено в 2 възрастови групи: 

9.,10. клас и 11.,12. 

клас.  Участниците, които заеха 

първите места бяха: Николай Радев 

от 9. А клас с 86 точки в първа 

възрастова група с ръководител М. Христова и  Шабанали Мехмед с 36 

точки от 12. А клас във възрастова група с ръководител К.Караушева. 

Втори места заеха Виктория Шелобанова от 10. А клас и Ивелин 

Герджиков от 11. Б клас. Третите места бяха присъдени на Димо Дросев от 

10. А клас и Дамиан Янакиев от 11. В клас.  

Нови предизвикателства 

Кметът Николов припомни на учениците, 

че със своето ученолюбие могат да 

помогнат на своето училище, като 

Община Бургас учреди нова награда - за 

най-добри резултати, постигнати на 

матура.  

Стр. 3 

Мога и знам как 

На 5 декември 2018 г. в 

Бургаския свободен 

университет се проведе 

церемонията за връчване на 

отличия на бургаски 

ученици, завоювали І-во 

място на Национални и І-

во, ІІ-ро и ІІІ-то място на 

Международни олимпиади, 

състезания и конкурси. 

Тримата наши възпитаници 

Калин Крумов, Филип 

Емилов и Георги Яръмов от 

12. Г клас бяха сред 

отличилите се ученици. 

Иновативни, дръзки, креативни 



Стр. 4 

Крилете на младостта 

Вестник ДАРБА 

Коледа в сърцето 
Коледа е един от най-големите християнски празници. Празник, на който цялото семейство е заедно. 

Тове е един много специален ден не само за децата, но и за възрастните. Разбира се, уникално е 

чувството, когато не стигаш върха на елхата, за да сложиш звездата, и баща ти те е вдигал на 

раменете си, сякаш е най-високото място на света.  

Вълнуващо е да вярваш в белобрадия старец, който се промъква през комина с най-желаната играчка. 

Тръпката от разопаковането на подаръци също носи своя чар.  

Духа на Коледа носят в сърцата си малки и големи. Периодът 

около този празник те кара да си задаваш хиляди въпроси. Може би 

защото е краят на годината. Дванадесетият и последен месец…  

Най-често си задаваме въпроса: „Какво добро направих?“. 

Реалността е, че точно около Коледа хората си припомнят  какво ги 

прави човеци, а именно – магията на добротата. 

Дали ще нахраниш бездомник, ще 

помогнеш на възрастен с 

покупките или ще кажеш „Добър 

ден!“ на напълно непознат човек, 

важното е, да го накараш да се 

усмихне. Няма по-голяма доброта 

от тази да подаряваш усмивки в един свят, който отдавна е забравил 

какво е да си Човек. 

Когато пораснеш, вече не те 

вълнуват подаръците под елхата. 

Вълнуват те здравето на най-

близките ти и фактът, че са с теб 

на празника, който дава смисъл на 

думата „семейство“. 

За Коледа няма точно 

определение, за това  какво 

представлява, но мисля, че 

неслучайно е зимен празник. 

Когато навън е студено, в сърцата 

ни трябва да е топло. Може би 

това е Духът на Коледа – да си 

добър не само към себе си, но и 

към света. Ако погледнеш на него 

с чисти и добри очи, той ще ти 

отвърне със същото. Ще продължа 

мъдростта на тези мои чисти като 

молитвата на Коледа мисли с 

цитат от разказа „Боровото клонче от селцето Сен-Мартен“: 

„Казват, че великата сила на благодатта се спуска върху всеки, който помага на ближния 

си в навечерието на Коледа...“ 

Елена Георгиева 10. Б клас 

Може би това е Духът на 

Коледа – да си добър не само 

към себе си, но и към света.  

Анна 9. А 



Винаги, когато наближи Коледа, всеки от нас започва да се 

чувства по различен начин. Този празник е най-светлият ден в 

годината. Рождество Христово не е обикновен ден, на който 

си подаряваме подаръци. Той е времето, в което се обръщаме 

към най-близките си, за да ги дарим с обич и да им покажем, 

че те са най-важната част от живота ни. 

На Бъдни вечер трябва да сме с близките си, защото Коледа е свят празник на 

семейството. Празникът не е изпълнен с фойерверки и оглушителна музика, по-скоро той 

е мълчаливо посрещане на едно свято раждане. Свързан е с идването на нов живот, 

затова в него има тиха почит и смирение пред съкровеното събитие. 

В навечерието на Бъдни вечер се дочуват само пукането на горящия бъдник в камината, 

който е символ на светлината и топлината в семейството, и коледарските песни, които 

гонят злите сили и носят берекет в дома ни. Светлината на Коледа е толкова 

въздействаща, че ни кара да се обърнем към себе си и да се запитаме за всичко, което е 

чудо за нас. Това ни прави част от нейния дух. Сядайки около коледната трапеза, ние 

преживяваме необикновено чувство. 

Духът на Коледа оживява, когато всеки от нас носи частица от нея в сърцето си. Когато 

всеки от нас срещне обичта на човека до себе си, той разбира, че духът на Коледа не е в 

скъпите подаръци, а в любовта и щастието.  

Магията на Коледа е да направиш някого щастлив. 

Всеки човек е способен на добри дела. Ако не сме сторили дори едно такова, Коледа е 

подходящ момент да опитаме. Само тогава силата на празника се ражда в нас и ни прави 

живи!  

Симеон Карапчански 11. Б клас 

Стр. 5 

Крилете на младостта 

Симеон в гвардейския отряд 

Вестник ДАРБА 

Когато всеки от нас срещне обичта 

на човека до себе си, той разбира, 

че духът на Коледа не е в скъпите 

подаръци, а в любовта и щастието.  

Да направиш някого щастлив 



Вестник ДАРБА 

Невиждано досега събитие 

събра бургазлии и гостите на 

града. На площада бе 

композирана огромна 

мартеница. Над 150 

ентусиасти от ПГЕЕ 

"Константин Фотинов" се 

включиха в оформянето на 

живата мартеница. Учениците 

бяха облечени в бели и 

червени фланелки с логото на 

гимназията. "Идеята да се 

композира жива мартеница е 

на Ученическия съвет към 

училището. Миналата година 

за Деня на влюбените 

гимназистите композираха 

огромно сърце от стотици 

червено-бели балони", 

напомни Ивилина Вулова, 

училищен психолог. След 

демонстрацията на живата 

мартеница възпитаниците на 

училището раздаваха 

мартеници и картички на 

всички присъстващи. Ние 

пазим българското в нас, с 

традициите то се съхранява. 

С композицията на огромната 

мартеница се поставя и 

началото на предстоящите 

празници по случай 140 

години от създаването на 

гимназията. 

Завърших ПГЕЕ през 2011 година. След това продължих 

своето образование в Техническия университет – София, с 

инженерната специалност Индустриален мениджмънт, като в 

момента следвам докторантура в същия ВУЗ.  

В професионално отношение съм работил над доста проекти, 

като в момента освен като оптимизатор на уеб сайтове за 

търсещи машини съм и съосновател на софтуерна компания за 

разработване на чатботове – Linbots (https://linbots.com/bg/).  

Какво ми даде училището?  

Освен няколко незаменими приятелства, които продължават и 

до днес, преподавателският колектив ми помогна много да се 

насоча към правилните области за професионално развитие. 

Бели и червени 

Моето училище 

Стр. 6 

Георги Георгиев, 
випускник 2011 

Ние пазим родното 

https://linbots.com/bg/
https://linbots.com/bg/


Вестник ДАРБА 

„Светът е сцена“ е 

арт клуб, 

обединяващ 

артисти, поети, 

музиканти и всички 

чудесни таланти... 

Техните 

многообразни дарби 

се вихрят както на 

голямата сцена на 

традиционните 

концерти на гимназията, така и в камерна обстановка по случай различни празници. 

Симона, Ели, Борис, Богомил, Георги, Загор и Християна радват и вдъхновяват с 

артистичните си превъплъщения. Срещата с автора на Химна на гимназията Борис 

Бухчев в чест на патрона изпълни сърцата с гордост. Родолюбивите чувства завладяха 

присъстващите на срещата с писателя Стефан Апостолов и книгата му за живота и 

революционната дейност на един от първите учители в Бургас - Сава Катрафилов.  

Младостта, пролетта и любовта си дадоха среща в Деня на влюбените и изживяха заедно 

„опиянението от любовта“. Предстоят нови вълнуващи мигове с писателя фантаст и 

създател на компютърни игри Антон Фотев, както и голям концерт за Деня на таланта. 

 

Светът е сцена 

Стр. 7 

Танцовият състав с ръководител Дора Барева на гости на телевизионното предаване  
От българско, по - българско 

Млади дарования 



Освещаване и връчване на знамето на IV-ти ученически гвардейски отряд и 

тамбурмажор на II-ри ученически гвардейски оркестър на 3 юни 2018 година, 

под патронажа на  

Президента на Републиката Румен  Радев, с подкрепата на Министерството на 

отбраната и Националната гвардейска част.  

Стр. 8 

Българска гордост 

В първите редици 

Вестник ДАРБА 

Хор за патриотични песни към гимназията с ръководител Петко Янгьозов 

Да пееш всъщност е 

удоволствие. 

Опитайте и вие! 

Горди на сцената 



Вестник ДАРБА 

 

Калистеника 

Упражнения, състоящи се от 

разнообразие от групи моторни 

движения - изправяне, хващане, бутане 

и т.н. Те са предназначени за 

увеличаване на здравината на тялото, 

еластичност и гъвкавост, чрез 

издърпване, огъване, скачане или 

люлеене, като се използва само 

телесното тегло на човека. 

Калистениката може да осигури 

предимствата на мускулната и аеробна 

подготовка, в допълнение към 

подобряването на психомоторните 

умения като баланс, гъвкавост и 

координация. Мнозина считат 

калистениката за "движение в 

космоса", което означава, че можете да 

се движите свободно, без никакви 

ограничения върху лост, успоредка и 

земя.  

Спортен дух 

Стр. 9 

Волейбол 21-23 януари 2019 г. 

Хандбал 26-27 януари 2019 г. 

Традициите на гимназията в областта на 

спорта идват от десетилетия. И през настоящата 

учебна година сме сред първите и завоювахме 

следните награди: 

Общинско първенство по футбол 8., 10. клас III-

то място; 

Общинско първенство по волейбол 10., 12. клас 

II-ро място; 

Общинско първенство по хандбал 8., 10. клас II-

ро място; 

Общинско първенство по баскетбол II-то място. 

Баскетбол 2-3 февруари 2019 г. 

Христо Костов 11. Б клас 



 Програмно осигуряване 

 Приложно програмиране 

 Електрообзавеждане на подемна и 

асансьорна техника  

 Електрически инсталации  

 Кинотехника, аудио- и видеосистеми 

 Компютърна техника и технологии 

Бургас 8000 

Ул. Христо Ботев 42 

Директор: 056/817691 

Факс: 056/817691 

E-mail: 

pgeeburgas@gmail.com  

Уеб страница: http://

pgee-bourgas.com  

Контакти:  

Извънкласни форми: 

Хор за патриотични песни 

Танцов състав 

II-ри гвардейски оркестър  

IV-ти гвардейски отряд  

Спортни секции 

Изберете днес, за да успеете утре! 

За учебната 2019/2020 година ПГЕЕ “К.Фотинов” ще осъществи прием по следните 
специалности: 


