
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Месец април беше много натоварен със 

събития, в които учениците и преподавателите от 

ПГ „В. Пеев” взеха дейно участие. Въпреки 

ваканционното и празнично настроение, което ни 

вълнуваше този месец, многобройните задачи не 

останаха на заден план и допринесоха за 

поредното качествено представяне на нашата 

гимназия. 

 Училището поде няколко инициативи, с 

които се включи активно в обществения живот. 

Най-

впечатля-

ващо 

беше 

представя

нето на 

изложени-

ето на 

собтвено 

изработе-

ни яйца и козунаци, което се състоя на Велики 

четвъртък пред 

читалището на града. 

Козунаците бяха 

направени от учениците от 

специалностите 

„Кетъринг” и 

„Производство и 

обслужване в заведенията 

за хранене и развлечения”, 

а яйцата бяха с 

впечатляващи размери и 

оригинални религиозни и пролетни мотиви. 

Останалите две инициативи, които 

гимназията осъществи, бяха насочени към града 

и неговия по-добър облик. В продължение на 

една седмица нашите ученици се организираха в 

почистването на училището, района около него, а 

също така и центъра на града. Освен това 

гимназията продължи традицията да изработва 

църковни изделия. Два дни преди Векликден 

училището се зае с монтирането на новата порта 

на църквата в Своге, която беше изработена в 

нашата гимназия. 

 Празничното насроение през месеца беше 

още по-приповдигнато и от множеството 

награди, които училището завоюва в различни 

направления. Награди получиха учениците ни в 

състезанията по английски език, карвинг и 

компютърни технологии, а също така и на 

Националния конкурс „За хляба наш...” – 

Благоеврад. (→ стр. 2) 
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(прод. от стр. 1) 

 

Традиционно април се отличава и с 

провеждането на производствената практика на 

учениците от 11 клас, като тази година тя е 

проведе във Велинград. Учениците ни за поредна 

година защитиха доброто име, с което 

гимназията ни се ползва. 

 

Краят на месеца беше отбелязан с 

поредното участие на училището ни в кетъринг, 

организиран от Образователното  министерство и 

осъществен от нашите ученици. Събитието се 

проведе в Археологическия музей София, а гости 

бяха редица видни личности в областта на 

науката на национално и международно равнище. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Първо място на Националното състезание по информационни 

технологии и визуални изкуства „Аз мога – тук и сега” получи Виолета 

Атанасова от 9а клас. Тя се състезаваше в категорията „Видео клип” и се 

отличи с оригиналност и 

креативност пред 

останалите участници. 

Виолета получи почивка 

за трима, а освен нея 

класирани бяха Денислав 

Иванов от 11б клас и Кристина Илиева от 10е клас.  

 

Нашите ученици работиха 

по задания поставени от журито и 

обявени в състезателния ден, 

което прави представянето им още 

по-впечатляващо. 
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Отличие за обучението по чужди езици 
 

За пореден път ученици от нашата гимназия 

доказаха качеството на нивото на преподаване на чужди 

езици. Този път признанието дойде от ежегодното състе-

зание, 

про-

вежда-

но от 

Асо-

циа-

цията 

на 

Кейм-

бридж 

учили-

щата в България. Даниела Игнатова, ученичка от 8 
А
 

клас, се класира на престижното второ място. В тази 

асоциация участват 56 училища от цялата страна, а 

Даниела беше сред 4144-те участници. Затова тази 

нагрда е от изключително значение, както за нея, така и за преподавателите, които са участвали в 

подготовката на учениците за това състезание. 

 

Медалист в Националната купа по карвинг 
 

 

Иван Иванов от 12д клас получи медал от 

престижното състезание „Национална купа на 

кулинарите в България” – Пловдив. Наградата беше в 

категория „Карвинг”, където нашият ученик се 

състезаваше с професионалисти в тази област.  

 

Четвъртото място 

в същата категория 

беше за още един 

представител на нашата 

гимназия – Изабела 

Димитрова от 11г клас.  

 

 

Самата покана за участие в 

това събитие беше отправена от 

страна на Асоциацията на 

професионалните готвачи в България. 
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Представяне на високо ниво 
 

На 25 април гимназията осъществи кетъринг в 

сградата на Археологическия музей в София. Домакин 

на събитието беше министърът на образованието, 

младежта и науката Сергей Игнатов, а гости бяха 

професор Хелга Новотни – председател на Европейски 

научноизследователски институт и европейски 

експерти в областта на науката.  

 

 

Нашите ученици се предстваиха на ниво пред 

високопоставените гости и за пореден път защитиха 

доброто име, с което се ползва гимназията в 

реализирането на подобен род събития. 

 

 

 

Производствена практика 

във Велинград 
 

 

През пролетната ваканция учениците от специалност 

„Кетъринг” проведоха производствената си практика в спа-

комплекс „Двореца” – Велинград. Ръководител на групата беше 

инж. Г. Николова. Нашите кадри участваха в подготовката и 

осъществяването на обслужването в комплекса, като сред 

гостите бяха видни обществени и политически личности. 
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Отново награди от Благоевград 
 

 От 24 до 26 април нашите ученици за поредна година взеха 

участие в Националния ученически празник „За хляба наш...”, който е 

включен в календара на 

Министерството на образованието, 

младежта и науката за извънкласна 

и извънучилищна дейност. 70 

ученици представиха творенията си 

в областта на литературата, а също 

така се включиха и в изложението 

на 

обредни и 

празнич-

ни питки.  

Гимназията получи плакет и грамота за 

участие, а Десислава Георгиева от 11е клас 

получи трета награда за проект, като тя е 

едногодишна 

стипендия. В 

същата 

категория 

поощрителни 

награди 

взеха Анна-

Васи 

Петкова, 

Вероника 

Величкова и Албена Цветкова. Поощрителна 

награда за есе получи и Стефан Тодоров. 

 
 

 

С аромат на козунаци 
 

Шарени яйца и вкусни козунаци украсиха центъра на града 

в деня на Велики четвъртък, когато нашите ученици представиха 

изделията си.  

Яйцата бяха ръчно 

рисувани, а великденските 

сладкиши бяха бързо изкупени 

от жителите на Своге, тъй като 

бяха направени по традиционни 

рецепти и имаха неповторим 

вкус.  
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ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ МАШИНИ ЗА ЖЕЛЯЗО В ПГ „ВЕЛИЗАР ПЕЕВ” 
 

И през настоящата година ПГ „Велизар 

Пеев” продължава инициативата „Подари на 

душата си вяра”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По този начин училището дарява 

църковни изделия, оградни пана, 

парапети и свещници на църкви и 

манастири в нашия район, като 

тенденцията е тази акция да стане по-

мащабна и да обхване манастири от 

цялата страна. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Началото на инициативата беше на 25 

март 2011г. в Черепишкия манастир, освен това 

беше подарен кръст на новострояща се църква в 

кв. Младост – София. В дните преди Великден 

гимназията монтира и портата на църквата в 

града. Предстои да се изработят предмети от 

ковано желязо за манастира Седемте престола.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изделията, които училището 

дарява са изработени в нашата 

работилница, която от скоро е с изцяло 

ново оборудване със съвременен облик. 

  

Това оборудване е 

получено по Национална 

програма „Модернизация на 

професионалното образование”, 

която се финансира от МОМН. 

Имаме седем високотехно-

логични машини за изработване 

на изделия от ковано желязо. 
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ЕКОДЕЙНОСТИ СРЕД ПРИРОДАТА ПО ПРОГРАМА УСПЕХ 
 

„Под камико” 
В една топла, слънчева съботна утрин, 

заедно с други участници от групата по 

„Екотуризъм” взехме раници и тръгнахме да 

опознаваме нова екопътека в Бов. Запасили се с 

храна и напитки, тръгнахме към водопада, заедно 

с още много желаещи да се включат в похода. 

Още в началото получихме много ценни съвети и 

напътствия от няколко по-опитни туристи. 

Научихме се да работим с компас, да познаваме на 

джипиес, да поставяме ориентировъчна 

маркировка и да се  движим безопасно по време 

на пътуванията ни из природата. Пътеката „Под 

камико”, която опознавахме, ни изненада с 

красотата си, видяхме десетки малки, красиви 

водопада, но докато им се наслаждавахме имаше и 

много работа.Всички заедно описвахме нужните 

ни маркировки, мостове, почиставхме пътеката от 

храстите и паднали дървета, събирахме боклуците, които  

 

намирахме по пътя си. Така към обяд стигнахме 

до водопада. Там се откриваше изключителна 

гледка, а ние се възползвахме и хапнахме, 

направихме много снимки и играхме на няколко 

интересни игри за хитрост, ловкост и сръчност. Не след дълго 

продължихме и когато се завърнахме в гара Бов ни очакваше изненада. 

Леля Нина беше приготвила у дома си за всички ни топли кифлички, 

кафе и сок. Така удовлетворени и уморени всички се прибрахме по 

домовете си с много приключения за разказване от този поход.  
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 Имайте предвид, че голямата любов и големите постижения включват и голям риск. 

 Когато губите, не губете и урока. 

 Спазвайте правилата – уважение към себе си, уважение към другите и отговорност за всички действия. 

 Помнете, че когато не получавате това, което искате, понякога е голям къмет. 

 Научете правилата, за да знаете как порядъчно да ги нарушавате. 

 Не позволявайте малък спор да разруши голямо приятелство. 

 Когато осъзнаете, че сте направили грешка, предприемете действия да я поправите. 

 Всеки ден прекарвайте известно време сами със себе си. 

 Бъдете отворени за промени, но не се отказвайте от ценностите, в които вярвате. 

 Помнете, че понякога тишината е най-добрият отговор. 

 Живейте добър, почтен живот. Когато остареете и се върнете назад във времето, ще се насладите на 

преживяното. 

 Нека атмосферата на любов  в дома е основата на вашия живот. 

 В споровете с хората, които обичате, говорете само за конкретна ситуация. Не намесвайте миналото. 

 Споделяйте знанията си с други. По този начин ще постигнете безсмъртие. 

 Поне веднъж в годината посетете място, на което никога преди това не сте били. 

 Помнете,че най-добрата връзка е тази,при която люовта ви един към друг е повече от нуждата да сте 

заедно. 

 Съдете за вашия успех по това, от което трябва да се откажете при постигането му. 

 Приемайте любовта и готвенето безразсъдно. 

 Не губете връзката си със земята. 
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МУЗИКАЛНО СТУДИО ПО ПРОГРАМА УСПЕХ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Вече около месец посещавам групата по 

музика и мога да кажа, че за човек, който си нямаше и 

представа от музика, сега знам доста неща. Готино е 

да срещнеш и да „работиш” с хора, които имат 

същите интереси като твоите. Часовете минават супер 

забавно. 

Половината от групата се бяха занимавали с музика и преди, но и начинаещата част не остава по-

назад. Всички се забавляваме много и в същото време разучаваме песни, свирим ги , пеем ги.  

Якото е, че всеки е свободен да избере песента, която иска да работи, а другите казват само „ОК” и 

ти помагат докато не стане. Определено не съжалявам, че се записах в тази група и не бих се отказала 

дори да имаше вариант да се преместя в някоя друга. 
 

Николета – 11 
Е
 клас 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 8 

СЪСТАВ: 
Божидар – 8 клас, 

Иван – 9 клас, 

Кристина, Велимир, Ливия – 10 клас, 

Божидар, Борислав, Цветелин, Любен,  

Николета, Паулин – 11 клас, 

Александър – 12 клас 

 

За контакти: Професионална гимназия „Велизар Пеев” гр. Своге, ул.: Отец Паисий” № 9 

Тел.: 072698844; 0893615108; 0888821157; e-mail: pg_vpeev@abv.bg 
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