
„Професионална

гимназия

„Велизар Пеев“ е

институцията,

която повярва и

успя да

реализира

първия прием на

ученици в

специалността

ЕПС. Тази

специалност

отне две години – от 2011 до 2013 и

усилията на десетки експерти на НБО

ИКЕМ. Екипът на гимназията ни мотивира

да продължим да убеждаваме други

училища, МОН, РУО, ученици и родители,

че това е професия, която ще се търси

много скоро и това вече е факт - над 900

ученици в цяла България изучават в

професионалните гимназии тази

специалност.“

Вижте цялото

интервюто на  стр.7

Училищен вестник www.pg-vpeev.com Декември 2022г.

Четете още в броя:

Технологии

КОНСТРУИРАНЕ НА ДРОН

в часовете по практика

Млад предприемач

За втора година 

участие в програма

Илия Левков,  председател 

на УС на Националната

браншова организация за 

електромобилност - ИКЕМ

2022 година –пъстра мозайка от събития, 

постижения, проекти, изложения и още нещо...

Професия „Учител“
Интервю с млади специалисти избрали 

училището за своя реализация.
Вижте стр. 3, 4 и  5

Наука

Space Camp – една 

сбъдната мечта

Стр. 8

Стр. 6
Стр. 9

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

Животът е мечта, осъществи я!

„Велиза р  П е е в “

МОЯТ УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Виктория Петрова,

отличник на випуск

2022
Вики, какво беше

училището за теб?

За мен ПГ „Велизар

Пеев“ беше и ще си

остане мястото, което

свързвам с реда, дисциплината и просперитета. В

моето училище имах свободата да бъда себе си

цели пет години, които преминаха неусетно. Аз и

моите приятели чакахме с нетърпение любимите

си часове с най-прекрасните учители по

български език, математика и специалните

предмети.

Продължение на стр. 2

http://www.pg-vpeev.com/


Стр. 2ПГ “Велизар Пеев“

Училищен вестник

На тържествена церемония, на 3 юни 2022г. в

уникалния античен комплекс „Сердика“, в

центъра на столицата, ПГ „Велизар Пеев“

беше наградена с грамота и плакет „Училище

на 2022 година от Софийска област“.

Отличието е за най-успешна Професионална

гимназия със значим принос и новаторство в

разитието на образователното дело в

Софийска област, доказан висок

професионализъм и креативност през

учебната 2021 – 2022 година и успешно

партньорство с РУО – София област при

реализиране на държавната образователна

политика на областно ниво.

Награда „Училище 

на 2022 година“

МОЯТ УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Какво е училището за теб сега?

С всеки изминал ден училището се превръща в един красив

спомен, в една прекрасна приказка. Спомням си го само с

добро чувство, но и с мъничко носталгия по отминалите

дни. Колко забавни моменти, колко преживени емоции...

Училището беше моята трибуна, на която можех да

изявявам себе си. Използвах всяка предоставена

възможност, за да се включвам в различни класни и

извънкласни дейности. Научих се да говоря пред хора, без

да се притесявам. Показвах талантите си, като се включвах

в различни тържества, пеейки и танцувайки. Училището ми

отвори много врати към конкурси и състезания, чрез които

се доказвах нееднократно. Благодарна съм за всеки един

уважителен жест към мен и моето израстване. Срещнах

истински преподаватели, които чрез своя професионализъм

ми помогнаха да осъзная каква искам да бъда. Всеки ден

беше добър житейски старт. Научих се да следвам борбено

целите си и да ги постигам. Смело мога да заява, че моите

учители се превърнаха и в мои будители. Благодарна съм

на моята класна, на моите учители, на ръководството на ПГ

„Велизар Пеев“, което във всеки един момент ме

подкрепяше и всеотдайно полагаше грижи, за да бъда днес

това, за което мечтаех.

Продължение от стр. 1

Иска ми се да отправя послание и към настоящите възпитаници на гимназията. Скъпи

ученици, следвайте своите мечти, правете правилния избор за своето бъдеще и знайте, че ПГ

„Велизар Пеев“ е прекрасният избор за всяко начинание както в науката и изкуството, така и

за бъдещата ви професионална реализация.



Прозрях огромните усилия,

отдадеността и желанието на моите

учители, за което съм признателна

много повече сега, отколкото в

ученическите си години.

Какво Ви вдъхновява?

О, нещата, които могат да ми донесат

вдъхновение, са много. Но сред тези,

които изникват веднага, са интересът в

нечии очи, различният, разчупен

ученически поглед за нещата от

живота. Музиката, разбира се, и ръка за

ръка с нея, под шапката на изуството –

литературата, театърът, киното...

Впечатленията ми се увеличават с

всеки изминал ден.

По-различни ли са учениците от

годините, в които Вие бяхте

ученичка?

Въпреки че на години съм доста близо

до моите ученици, те са по-различни.

Хобитата им са други, интересите –

също. Ние, младите учители, можем

по-лесно да се „внедрим“ в тяхната

общност. Разбираме ги и говорим на

един и същ език.

Стр. 3

Г-це Андреева, от

кога работите в

нашето училище?

Това беше моят първи

15-ти септември, не от

училищната скамейка,

а в гилдията на

учителите. Вълнението

ми беше голямо,

защото само преди

няколко години

завърших именно тук

средното си

образование.

Как се насочихте към професията?

През различните етапи от житейския ми път не

съм имала един единствен категоричен отговор на

въпроса каква искам да стана, когато порасна. При

мен отговорът винаги е помещавал в себе си

няколко възможности за професионално развитие.

Учителската професия обаче почти винаги се е

прокрадвала сред мечтаните професии.

Като бивш възпитаник на нашата гимназия

как се чувствате в ролята на учител?

Гордея се, че съм възпитаник на ПГ „Велизар

Пеев“, училището, което ми даде отличен старт в

живота. Тук изживях пет най-прекрасни и

неповторими години. Днес това училище

придобива съвсем различен облик за мен. Когато

отново прекрачих прага, се почувствах у дома.

Благодарна съм, защото получавам подкрепата на

моите бивши учители – настоящите вече колеги.

Професия „Учител“
Интервю с Мерилин Адреева, младши 

учител по БЕЛ

Мерилин Андреева, учител

Училищен вестник

ПГ “Велизар Пеев“

Семинар в STEAM център „Нови технологии“ в ПГ „В. Пеев“

На 26 март 2022г. в ПГ „Велизар Пеев“ се поведе семинар на тема: „Дигитална

трансформация на учебните заведения“. В обучението взеха участие г-жа Росица Тумбева –

директор, г-жа Соня Крънчева – зам.-директор и 30 учители от Средно училище „Братя Петър

и Иван Каназиреви“ – гр. Разлог. Лектор на обучението беше Кирил Филипов, ръководител на

STEАM център „Нови технологии“ към ПГ „Велизар Пеев“. На участниците бяха

демонстрирани съвременни подходи за възприемането на знанията от учениците в STEАM

среда и изкуствения интелект като отправна точка за индивидуален подход.



Компютърна графика

„Компютърна графика“, въпреки че съм

завършила НХА със специалност „Мода“ и

втора специалност „Педагогика“.

Как се насочихте към професията?

През последната си година в универитета

реших, че бих желала да развивам интересите

си в дигиталните сфери на изкуството. Точно,

когато бях на кръстопът след завършването си,

получих обаждане за свободната позиция за

преподавател по компютърна графика в ПГ

„Велизар Пеев“. И така едно предложение,

отправено в точния момент, се превърна в

избор за работно място и потенциално

кариерно развитие.

Какво Ви мотивира най-много ?

Смятам, че за един млад човек е доста полезно

да започне развитието си в учебна среда, тъй

като това му позволява да е част от един

постоянен обмен на информация, особено

когато има възможността да работи с

мотивирани хора. Може би това е и най-

голямата ми мотивация за тази професия –

възможността да споделя знанията и уменията

си и да ги предам нататък на седващите

поколения от творци. Малката разлика в

годините ни с учениците понякога е от голяма

полза, тъй като комуникацията между нас се

случва естествено. Лесно развиваме прителски

отношения, а това е добър знак за успешна

съвместна работа.

Какво мислите за бъдещето на

специалността „Компютърна графика“?

Що се отнася до специалността „Компютърна

графика“ смятам, че тя има много какво да даде

на тези, които изберат да се развиват в нея.

Някои наши ученици вече поеха в тази посока

и продължават образованието си в

университети като НАТФИЗ и НБУ.

Специалността предлага и много възможности

преди висшето образование като участия в

конкурси и състезания. Миналата година

няколко ученици се представиха прекрасно в

състезанието „Аз мога - тук и сега“. Надявам се

това да е само началото, за да може още повече

талантливи и амбициозни ученици да поемат

по вълнуващите пътеки на изкуството.

учителската професия? Какво Ви

мотивира?

Да си призная, учителската професия не ми е

най-съкровената мечта, но тя винаги е била в

кръвта ми. Израснал съм в семейство от

поколения учители и професори, които са ме

запознали с магията на образованието. Работил

съм и преди като преподавател на деца от 7-13-

годишна възраст, а също и като лектор за

Еразмус. Оттам се породи любовта ми към

преподаването. Това да мога да създам

образователна, безопасна и приятна среда за

учениците, за мен е истинско

предизвикателство. Да мога да дам от себе си.

Нещо, което лично ме мотивира, е, че мога да

помогна на учениците, да гледам как успяват

да сбъдват своите цели, да прилагат уменията

си от часовете ни в реалния живот, да бъда

техен вдъхновител, за да се развиват в това,

което желаят.

Случайно ли попаднахте в ПГ "Велизар

Пеев"?

Смятам, че не всичко е по случайност в

живота.

Професия „Учител“
продължение от стр. 1

Г-це Гергова,

от кога

работите в ПГ

„Велизар

Пеев“?

В гимназията

работя за втора

година като

преподавател

по

профилираните

предмети в

специалност

Г-н Попов, от

кога работите

в нашата

гимназия?

Работя от една

година, пълна с

много

преживявания,

изпитания и

поуки.

Как се

насочихте към

Училищен вестник

Стр. 4

Стефани Гергова, учител

Николай Попов, учител



Ученици от специалност “Компютърна графика“ с награди

от състезанието „Аз мога – тук и сега!“

В периода 3-5 юни, 2022г., ученици от ПГ

„Велизар Пеев“ взеха участие в Националното

състезание по информационни технологии,

информатика и визуални изкуства - гр. Девин.

Надпреварата е единствена по рода си с това, че

участниците във всички направления научават,

обсъждат и разработват поставените задачи на

място. Така учениците се поставят в ситуация на

реална професионална среда и разработка. Целта е

да се покажат възможностите на компютърно-

базираните технологии за реализирането на

творчески проекти във възрастовата група 7-12.

клас.

Резултатите на ПГ „Велизар Пеев“ са изключително високи: 4-то място за Анна-Мария Димитрова

в категория „Видеоклип“ и 16-то място за Мира Порязова в категория „Графичен дизайн“ /при

конкуренция от 447 участници/. Достойно се представиха и Мария-Вайа Христова, Беатрис

Николова, Кристина Апостолова и Катрин Иванова. ПГ „Велизар Пеев“ може да се гордее не само

с постиженията на своите възпитаници, но и с прекрасните предприемчиви млади учители

специалисти – Стефани Гергова и Николай Попов.

Как учениците възприемат младия учител

днес?

Това е въпрос, който не мисля, че има точен

отговор. Но спрямо моите виждания и от двете

страни, като ученик и учител, бих казал, че има

доста положителни аспекти. Когато дойдох в

гимназията, не знаех в каква аудитория ще

попадна. Но се радвам, че работата ми обърна

света “наобратно”. Учениците тук са мили,

забавни, талантливи и трудолюбиви!

Определено часовете ни заедно никога не са

скучни. Комуникацията е на ниво. Задачите са

не само сложни и прости, но и забавни.

Взаимно научаваме по нещо ново..

Кое е Вашето вдъхновение в специалността

"Компютърна графика"?

С навлизането на новото време и силното

развитие в технологията, това, което много ме

радва, е как изкуството успява да проникне

през екрана. Завършил съм "Мода" и

"Графичен дизайн" в гимназията и

университета. Определено стилът ми на работа

успява да се внедри и в двете. Нещо, което

винаги ме вдъхновява, е музиката. Тя е моят

извор на инспирация. Тя ми дава усещането за

самата идея, дава ми насоката. Обожавам,

когато една първоначална идея, която е

зародена в главата ми, успявам да я превърна в

реалност. Дали ще бъде илюстративен плакат

за фирма, фотография, или ще създавам герои

и пространства за моя си измислена игра, или

ще създавам анимация, за мен е истинско

удоволствие. Да се предизвиквам, да

преобразувам книжни изделия на поредици,

които обожавам да чета, това е част от

удоволствието. Важното е да успявам да се

пренеса в нов свят. Компютърната графика

обхваща толкова много актуални компютърни

разработки и тенденции, че няма начин човек

да не се опита да създаде нещо по своя воля.

Как успявате да провокирате интереса на

учениците към изкуството?

Запознавам ги не само с изкуството, което

знаем по учебник, но и с художници,

дизайнери, които сега създават име за себе си.

Учениците успяват да се провокират от

актуални тематики и събития. Разбиваме

начина си за мислене и идеята за същността на

изкуството. Разбираме какво е естетика и

дизайн.Запознаваме се с различните форми на

дигиталното изкуство. Правим различни

уникални проекти, като прилагаме много нови

техники.

Компютърна графика Стр. 5

Училищен вестник



В периода 12-15 април, 2022г. по покана на

Негово превъзходителство Лукаш Кауцки –

извънреден и пълномощен посланик на Чехия,

делегация от РБългария посети Чешката

република. Делегацията включваше

представителни лица от град Пловдив и

Община Своге, сред които инж. Георги

Димитров и г-н Кирил Филипов от ПГ

„Велизар Пеев“.
Проектът за икономическа дипломация се

реализира с подкрепата на Министерството

на външните работи на Чешката република.

Домакини на събитието бяха областният

център Храдец Кралово и Бърно – вторият

по големина град в Чехия. Гостите посетиха

производствения завод на компанията SOR

Libchavy, а представителите на SOR

демонстрираха производствения процес.

SOR Libchavy ще бъде домакин при

посещение на ученици от специалност

„Електрически превозни средства“ - ПГ

„Велизар Пеев“.

КОНСТРУИРАНЕ НА ДРОН - ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА НА УЧЕНИЦИ ОТ 

СПЕЦИАЛНОСТ „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА“

„Да конструираме дрон в часовете по

производствена практика. Защо пък не, имаме

основните части, а каквото нямаме, ще си го

произведем.“

„Разполагаме с лазер, както и с 3D

принтер, за да изработим елементите за

корпуса.“ инж. Калин Лилов – учител по

практтика

Училищен вестник
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Посещение в компанията SOR 

Libchavy – Чехия, производител

на електрически автобуси



Продължение от стр. 1

„ПГ „Велизар Пеев“ е гимназия за пример – с

уникални ученици, възпитани и отдадени на

каузата „образование“, с усмихнати учители и

преподаватели, с директор, който е рядкост за

голяма част от всички гимназии в страната.

Убеден съм, че и учители, и всички ученици се

гордеят с него. А той – с постиженията им!“

Г-н Левков, бихте ли споделили в каква

насока се работи за привличане на кадри за

нуждите на електрическата мобилност?

Посоката е в развитие на нови специалности и

професии в сектор „Електрическа мобилност“ –

бакалавърски степени, магистратури, докторски

степени в различни университети в България.

Търсенето е голямо, а за такива уникални

ученици, каквито сте Вие, реализацията е 100%.

Как младите хора биха могли да бъдат

мотивирани да изберат специалност

„Електромобили“? Какви са перспективите

за развитие?

Ако преди 6-7 години това звучеше някак си

далечно, то сега мотивацията на младите хора е

сериозна и те убедено решават, че искат да учат

и след това да работят в тази сфера. Преди 6

години, когато за първи път дойдох в Своге с

електромобил и повозих учители, родители и

ученици, беше голяма изненада и с интерес ме

разпитваха за него. Това продължи при всичките

ми идвания, Първата тротинетка също бе

демонстрирана в двора на гимназията. Имаше

събития, награждавания, в които участвах и

имах възможността да говоря за електрическата

мобилност с огромната палитра от възможности

за реализация на младите хора – тук в България.

Това е една от главните цели и кауза за НБО

ИКЕМ и лично моя.

Професия или кауза са колите на новото

време?

Огромен потенциал за развитие и разгръщане

на нови професии и бизнеси е електрическата

мобилност. Тя включва не само

електромобилите, а започва от тротинетката –

до самолета, ИКТ, ел. енергия, ВЕИ ... Всичко

това в единна система е шанс за България и

КАУЗА за НБО ИКЕМ.

Смятате ли, че електромобилът може да

превъзпита един млад човек?

Категорично! Дори и възрастни /с бензин в

кръвта, а сега електричество/ хора като мен.

Пожелавам Ви да го изпитате възможно най-

скоро. Сега мога да опиша усещанията и

емоциите, но повярвайте ми – когато се качите

в електромобил и започнете да го управлявате,

ще си припомните моите думи, надявам се!

Накаря искам да Ви благодаря за това

интервю и да пожелая на всички Ви топли и

уютни Коледни и Новогодишни празници и

дерзайте!

Илия Левков - Председател на УС на

Националната браншова организация

за електромобилност - ИКЕМ

На 13 май 2022г. ПГ „Велизар Пеев” откри първия

учебен сервиз за електромобили. На официалното

събитие присъстваха видни гости, сред които Ива

Митева – председател на 45-ото и 46-ото НС, Наталия

Михалевска – директор на Дирекция „Образование на

българите зад граници и училищна мрежа” – МОН,

Катя Никова – МОН, Мариана Кукушева –

председател на НБСХС, Нина Копринджийска –

заместник-кмет на Община Своге и др.

Нова придобивка за най-модерната гимназия в страната

Училищен вестник
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В света на метеорологията, хидрологията и химията

На 15.06.2022г. ученицете от клуб по интереси „Космически свят“ посетиха НИМХ и прекараха

вълнуващи мигове с дежурните метеролози и хидролози. Това посещение се осъществява по проект

„Професията на метеролога и хидролога“. Гледаха филма „Пътят на прогнозата“, а след това се

срещнаха с г-жа Анастасия Стойчева – дежурен метеролог, която нагледно показа как се изготвя

прогноза за времето.

Ученици от VIII, IX и X клас се включиха в

конкурса „Празника на химията, 2022г.: химията от

колбата, през компютъра към бъдещето“. Темите, с

които участваха, бяха: „Случайните открития в

химията“ и „Значимите постижения в химията“.

Седем ученици писаха есета, други осем изготвиха

презентации. За достойното си представяне

получиха тематични награди.

Марияна Кацарова, старши учител

Росен Петров от X клас осъществи мечтата си да бъде част от Space Camp

Turkey. За своите впечатления и незабравими преживявания Росен разказва в

следващия интересен очерк.

...Ако някой се опитва да разбере какво представлява Space Camp Turkey, вече

мога да дам полезна информация, защото бях част от този проект. Space Camp

Turkey е единственият функциониращ учебно-тренировъчен център за ученици,

посветен на космическите науки и изследвания за Европа, Азия и Близкия Изток,

намиращ се в Измир, Турция. Създаден е по модела на NASA Space Camp в

Албания. Координатор на програмата Space Camp Turkey за цяла България е

Центърът за творческо обучение, който работи в тясно сътрудничество с

тренировъчния център повече от 15 години.

Осъществена мечта на ученик от ПГ „Велизар Пеев“

И както всеки изследователски център, така и този има основни цели. Основната цел на космическия и

научен център за обучение Space Camp Turkey е да мотивира млади хора от цял свят да преследват

кариера в областта на науката и технологиите. Чрез интерактивни симулации, свързани с Космоса,

младежите развиват умения за работа в екип, ефективна комуникация и лидерски качества у себе си в

динамична и вдъхновяваща среда.

Лагерът се случи през лятото с продължителност 6 дни. Едно от условията е участникът да владее

английски език, тъй като обучението се провежда изцяло на английски език и то от специално подготвени

специалисти и обучители. Космическият център дава възможност учениците да работят по съвременни

образователни програми и да използват технологии в областта на астрономията, физиката, биологията.

Неща, които са изключително интересни и провокативни, защото влизаш в ролята на млад изследовател.

Озовах се на точното място, в точното време и в най- вълнуващата за мен среда! Занятията по време на

лагера включваха реални тренажори и симулатори на живота и работата в Космоса. Ние, младите

изследователи, получихме знания за подготовката на астронавтите – не само във физически, но и в

интелектуално-психологически план.

След преминаването на програмата организаторите връчиха сертификати, които са изключително ценни в

голям брой световни училища и университети. Отборът, в който участвах, бе награден със златен медал за

отлично представяне в мисия Discovery.

Учениците много се впечатлиха от метерологичния

парк и от апаратурата, с която се правят

измерванията. Очаровани бяха от момента, в който

се пуска аерологичният балон със сонда за

изследвания.

Училищен вестник
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Тийноватор е проект, който дава възможност

на учениците да придобиват знания и умения

относно стартиране на бизнес. Участвайки в

проека, имах възможност да се запозная с

хора на моята възраст, с които имаме сходни

интереси. Менторите се оказаха успели млади

хора, които през цялото време бяха до нас и

ни насърчаваха в подготвянето и

усъвършенставането на бизнес идеята за

финалното състезание.

Научих се да изказвам мнението си свободно,

да работя в екип, да изслушвам и осмислям

идеите на съотборниците си, да говоря

свободно пред публика, да мисля творчески и

да съм уверена в уменията, които имам.

Препоръчвам на всички мои съученици, които

искат да придобият знания и умения за

успешен старт в бизнеса, да участват в

Тийноватор. Това е извънлаксна дейност,

която не е загуба на време.

Лъчезара Генадиева, XI клас, 

специалност „Икономика и мениджмънт“

Училищен вестник
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За втора година участие в 

програма Teenovator

Ученици от X клас, специалност „Икономика

и мениджмънт“ с кл. ръководител инж.

Веселка Григорова, посетиха офиса на НАП

Своге, „Бюро по труда“ – Своге и Община

Своге като част от мероприятията от

провежданата Производствена практика.

И в трите институции младежите бяха

посрещнати изключително радушно и

научиха много за техните задачи и функции.

Производствена практика – как функционират институциите?

За поредна година учениците от ПГ „Велизар

Пеев“, специалност „Икономика и мениджмънт“,

участваха в Международния панаир на учебно-

тренировъчните фирми ТФ ФЕСТ „Млад

предприемач“.

От 27 до 29 април младежите се представиха с

две учебно-тренировъчни фирми – „Екосвят“

ООД и „Шоколадия“ ООД. Те търгуваха през

онлайн магазини и сървър в Дискорд. В Панаира

се представиха над 1100 участници от България,

Белгия, Босна и Херцеговина, Испания, Румъния,

Черна гора и Чехия. Те имаха възможност да

осъществяват срещи, да водят преговори и да

сключват сделки помежду си. В момента

мрежата на българските учебни предприятия

обединява над 417 ученически и студентски

фирми в 118 училища и в два университета.

25-ият Международeн панаир на учебните

предприятия и неговият организатор – Центърът

за учебно-тренировъчни фирми, са одобрени от

Европейската комисия като партньор на

Европейската седмица на професионалните

умения – 2022.

XXV Межународен панаир

на учебните предприятия
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Награди "Ученик на годината" на

РУО София област

Изпращане на випуск 2022

Шествие на буквите за 24 май

Патронен празник на училището

Инициатива „Пробуждане с хоро“

Отбелязване на 3 март

Ден на розовата фланелка

Честване на 149 години от гибелта на 

Васил Левски

Инициатива „Дари любов за Коледа“



Национален форум 

"Училища с иновации за бъдещето"

2021/2022 учебна година Стр. 11

Участие в 30-тото юбилейно

изложение БУЛПЕК

Откриване на учебната 2022/2023 година

Откриване на учебната 2022/2023 година

Поздрав към абитуриентите от випуск 2022

Дипломиране на випуск 2022

Отличниците на випуск 2022

Училищният гвардейски отряд 

посреща гости на училището

Демонстрационна тренировка по 

таекуондо пред Весела Лечева



Kangaroo Global Linguistics ( KGL) е състезание по

английски език, отворено за всички ученици от 8

до 17- годишна възраст. Провежда се по цял свят

от Intenational Testing Authority (ITA) и от institute

for the Deveiopmenal of Educatinal Assessment.

На 21 април, 2022 година, се състоя

тържествена церемония по награждаване на

участниците в XII Национално състезание по

творческо писане на английски език.

Организатор на състезанието е Фондация

КОРПлюс.

Проф. Александър Маринов – председател на

Стратегическия съвет към президента Румен

Радев, и Elisabeth Bleiker официално връчиха

14 сертификата за отличното представяне на

ученици от ПГ „Велизар Пеев“ и техния

преподавател – г-жа Юлиана Илиева.

Специални поздравления към наградените

отправи г-н Петрослав Петров - Европейски

Мениджмънт Център, който им пожела

вдъхновение и още много успешни

състезания.

В дните от 15 до 17 април, 2022г., в гр. Девин се

проведе Национално състезание по чужди езици „Аз

мога – тук и сега“. В надпреварата се включиха над

520 участници от цяла България. ПГ „Велизар Пеев“

взе участие с шестима свои ученици: Бранимир

Йорданов, Деница Иванова, Светлозар Янакиев,

Мирела Пенчева, Стефани Стоилова и Катрин

Иванова.

На 19 февруари, 2022г.,

се проведе първи кръг

на международното

състезание Kangaroo

Global Linguistics на

Асоциацията на

Кеймбридж училищата в

България. От ПГ „В.

Пеев“ участваха 17

ученици, които се състезаваха на нива В1 и В2.

Светлозар Янакиев от X клас завоюва второ място в

страната на ниво В2 с 92.5 точки. Виктория

Иванова от VIII клас и Борис Николов от IX клас

събраха 87.5 точки на ниво В1.

За пореден път ПГ „Велизар Пеев“ постигна

изключително високи резултати по английски език,

което доказва, че подготовката по чужд език е на

много високо ниво. Учениците се състезават със

свои връстници от езикови гимназии и средни

училища с чуждоезиков профил от цяла България.

Участниците от нашата гимназия се представиха на

изключително високо ниво, като се класираха сред

50-те най-добри в състезанието. Отличните

постижения са в резултат на усилията и високия

професионализъм на г-жа Станимира Владимирова –

преподавател по английски език, както и на нейните

колеги.

“Аз мога – тук и сега“ – 2022г., гр. Девин

Училищен вестник
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Чуждоезиковата подготовка в 

ПГ „В. Пеев“ не отстъпва на 

водещите езикови гимназии

Национално състезание по 

творческо писане на 

английски език



На 26-ти септември, 2022г. ПГ „Велизар Пеев“

отбеляза Европейския ден на езиците. В

инициативата, която датира от 2001г., се включват

милиони хора. Целта е да се повиши

осведомеността на гражданите за многоезичието в

Европа, да се развие културното и езиковото

многообразие и да се насърчи изучаването на

чужди езици в училище и извън него. Ученици и

учители от ПГ „Велизар Пеев“ направиха часовете

по английски, немски и руски език по-

нестандартни и запомнящи се.

В навечерието на 1. ноември – Ден на народните

будители, ученици и учители от ПГ „Велизар

Пеев“ завършиха преписването на „История

славянобългарска“. Патриотичната инициативата

стартира в средата на месец октомври. Поводът е

300 години от рождението на Паисий

Хилендарски, 60 години от канонизирането му за

светец и 260 години от написването на

произведението.

Росен Петров, ученик от X “г“ клас,

специалност „Кетъринг“, представи пред

свои връстници презентация на немски език

на тема: “10 причини – защо трябва да учим

езици?“. Учениците от VIII “а“ клас,

специалност „Електрически превозни

средства“, отбелязаха Европейския ден на

езиците с викторина на тема: „Познаваме ли

европейските езици?“. Марчело Младенов,

ученик от XII “г“ клас, специалност

„Кетъринг“ и Мариела Величкова, ученичка

от XII “в“ клас, специалност „Компютърна

графика“, представиха пред ученицие от IX

“а“ клас на руски език интересни факти от

руската кухня и руските традиции. Часът по

английски език в VIII “б“ клас, специалност

„Компютърна техника и технологии“,

започна с аромат на чай и вкусни бисквити.

Учениците опитаха чай с мляко по

английски обичай.

В края на учебния ден всички

ученици стигнаха до убеждението, че

езиковото многообразие е важно средство за

постигане на разбирателство в отношенията

между хората и за запазването на

европейското културно богатство.

2022 – годината на Паисий

Европейски ден на езиците в ПГ „Велизар Пеев“

В реализирането на преписа се включиха:

ученици от VIII, IX, X, XI, XII клас и

техните учители: Даниела Гочева, Снежана

Иванова, Мерилин Андреева, Анна Петкова,

Десислава Йорданова, Юлияна Геловска и

Анита Ангелова.

Целта на инициативата е да се насочи

вниманието на учениците към светлата

личност на основоположника на

Българското възраждане – Паисий

Хилендарски.

Училищен вестник
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От 01.08. до 06.08.2022 г. представителна група

на ПГ „Велизар Пеев“ от клуб „Военна история“

/с ръководител Анатоли Йорданов/ в състав:

Анастасия Милева, Натали Игнатова, Анжелика

Георгиева, Деница Иванова, Моника Христова,

Светлозар Янакиев, Пламена Маринова –

ученици от IX, X и IX клас, посети НВУ „Васил

Левски“ - гр. Велико Търново, за участие в

Модул Б на Национална програма на МОН и на

Министерството на отбраната.

Целта на програмата е свързана с изучаване и

съхраняване на традициите и историята на

българската армия. Обучението бе насочено към

теоретически и практически знания по военна

топография, строева, тактическа, лидерска и

огнева подготовка, ядрена, химическа и

биологична защита, оцеляване в природата,

запознаване с правилата на българската армия.

Организаторът на обучението – подполковник

Стефан Маринов, началник на център

„Професионално и продължаващо образование“

в НВУ, както и курсант-старши сержант

Светослав Мечев оказаха внимателно и

професионално отношение към участниците от

клуба. За броени дни ученическата група се

превърна в сплотено воинско отделение.

На 13 май 2022г. ПГ „Велизар Пеев“ откри

внушителен исторически кът, посветен на

българската армия. Събитието протече с

тържествена церемония, свързана с героите,

загинали в Руско-турската освободителна война.

Историческият кът е създаден по съвместен проект

на Министерството на образованието и

Министерството на отбраната. В него може да се

видят картинна галерия с копия от произведенията

на художника Васил Горанов, възстановки на

исторически документи, надписи от епохата на

Средновековието, униформи и автентични знамена.

По време на събитието Георги Маринов –

председател на Националния съюз „Единение“,

представи уникална колекция от исторически

оръжия. Експонатите са

свързани с националноосвободителните

борби, Руско-турската война и такива от по-

късни исторически периоди. Едно от най-

забележителните оръжия, които бяха

представени, беше ловната капсулна пушка,

личен подарък от Васил Левски на прабабата

на Маринов – баба Парашкева. Освен това

бяха представени и хладни оръжия, капсулни

пистолети, револвери от Руско-турската война.

Учениците облякоха военни камуфлажни

униформи, получиха оръжие и заживяха в

строгия ритъм на българската армия.

Голямо вълнение и респект у тях предизвика

сутрешното издигане и вечерното спускане на

българското национално знаме под съпровода

на националния химн. Дните на обучението

преминаха неусетно, изпълнени с целодневни

уставни занятия и развлекателни мероприятия.

В лидерските състезателни игри взеха участие

седем отбора. Учениците от ПГ „Велизар Пеев“

завоюваха първо място с впечатляващи времеви

и интелектуални постижения.

„Изучаване и съхраняване на традициите и 

историята на българската армия“

Училищен вестник
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Исторически кът, посветен на 

българската армия в ПГ 

„Велизар Пеев“

Училищен гвардейски отряд



В периода 5-6 септември, 2022г., ПГ „Велизар Пеев“ се включи в 30-тото юбилейно издание на

специализираната изложба за хляб и хлебни изделия „Булпек“ в Интер Експо център в София. Тази

година събитието се проведе под мотото „Да ти е сладък хлябът – гурме и традиции“. Поканата за

участие в инициативата бе отправена лично от г-жа Мариана Кукушева – председател на УС на

Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите в България.

По традиция ПГ „Велизар Пеев“ участва с щанд с

атрактивна изложба от изделия, създадени от

ученици и учители. Гимназията впечатли гостите

с вкусни, току-що приготвени тестени изделия.

Учениците замесваха и приготвяха различни

вкусотии пред очите на посетителите, които имаха

възможност да опитат традиционни тестени

изделия.

За отличната подготовка и за доброто си

представяне възпитаниците на гимназията бяха

поздравени от Негово Преосвещенство

Белоградчишкият епископ Поликрап, викарий

Негово Светейшество патриарх Неофит,

Бейхан Мехмед, заместник-главен мюфтия,

омбудсмана Диана Ковачева, заместник-

министъра на земеделието - Тодор Джиков,

шефа на фонд „Земеделие“ – Георги Тахов,

производители и участници в БУЛПЕК.

Сред гостите, които уважиха поканата на ПГ

„Велизар Пеев“, бяха г-жа Росица Иванова –

началник на РУО – София област, както и г-жа

Ваня Кастрова – началник на РУО – София

град. За достойното представяне на училището

г-жа Мариана Кукушева връчи диплом и

плакет на г-н Станчо Атанасов – директор на

гимназията.

Училищен вестник
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С отпадането на епидемиологичните ограничения

учениците от XI клас имаха възможност за VIP

кетъринг и обслужване по повод първа копка на

жилищни сгради на Тервел Пулев. Сред гостите

бяха Ники Кънчев и Боби Ваклинов.

Участие в БУЛПЕК, 2022 година
„Да ти е сладък хлябът – гурме и традиции!“

Разнообразна година за 

учениците от специалност 

„Кетъринг“

Подготовка на учениците за заснемане на 

рецепти за представяне в изложение БУЛПЕК
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В дните преди Великден ученици и

учители от ПГ „Велизар Пеев“

организираха акция за почистване на

двора на училището и засадиха пролетни

цветя и дръвчета.

КАМПАНИЯ
"Да посадим дърво" 

В подкрепа на кампанията ученици от

Професионална гимназия "Велизар Пеев"

сортираха, смачкаха и приготвиха събраните

чували с капачки, кенчета и пластмасови

шишета за предаване.

"КАПАЧКИ ЗА БЪДЕЩЕ" 



Ученици, учители и непедагогически

персонал от Професионална гимназия

„Велизар Пеев“ се включиха в

кампанията „Да изчистим България

заедно“ на bTV Media Group.

Училищен вестник
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ПОДАЙ РЪКА НА 

ПРИРОДАТА

ПГ „Велизар Пеев“ подкрепя

програмата „Място България“ 

на сдружение „BG Бъди

активен“ за промяна на 

средата, в която живеем

Ученици решиха, съвместно със своите учители,

в часовете по практика да изработят голямо

шише, в което да се събират пластмасови

опаковки. Така нареченият „Шишеяд“ ще бъде

постaвен в двора на училището. Целта е да се

повиши мотивацията сред учениците за разделно

събиране на отпадъци и рециклиране.

30 септември 2022г. мина под мотото „Спорт без

отпадъци“ В двора на ПГ „Велизар Пеев“ бяха

поставени интересни табели, подканящи към

изхвърляне на отпадъци само на определените за

това места.



В това са убедени учениците от клуб "Да творим" към

ПГ" Велизар Пеев". Те за първи път изпитаха тръпката

да играят на голямата сцена, пред многобройна и

критична публика по време на участието си в двадесет и

петото издание на Национален ученически театрален

фестивал "Климент Михайлов", гр. Русе. Той се проведе

по традиция от 27.06. до 03.07.2022г.

Основна цел на организаторите е крайдунавският град

да се превърне в голяма сцена, на която млади таланти

от цяла България, запленени от магията на театралното

изкуство, да покажат своите дарби и артистични умения.

След всеки спектакъл журито провеждаше творческо

обсъждане с участниците. Нона Йотова - член на

тазгодишното жури, даде ценни съвети на учениците, а

те, от своя страна, споделиха трудностите и

предизвикателствата, през които са преминали.

Младите таланти от клуб "Да творим!" представиха

съвременната комедия "Опитвам се да кажа, че аз съм

новият...". Многобройните комични сцени бяха

посрещнати с много смях и бурни аплодисменти.".

"Вълнението беше огромно! Ние нямахме никакъв

опит, но следвахме наставленията на госпожата,

вживяхме се в ролите си и дадохме всичко от себе си, за

да видим усмивката на лицето й! Забавлявахме се

много, работихме упорито и станахме като едно

задружно семейство! Запознахме се с наши "колеги" от

други клубове, някои от които се похвалиха с участието

си в множество фестивали и спечелени награди.

Придобихме опит и увереност. Беше невероятно и

незабравимо изживяване!" - споделиха участниците.

Първи места за ученици от ПГ „Велизар Пеев“ в музикален конкурс

На 5 май 2022г. се проведе III Фестивал на

училищната песен. Събитието има конкурсен

характер и се организира от Средно училище

„Братя Петър и Иван Каназиреви“ гр. Разлог, с

любеното съдействие и подкрепа на община

Разлог.

ПГ „Велизар Пеев“ беше представена от Михаела

Димитрова и Сара Войкова от 8 „в“ клас, които

заеха първите места в категория: „Вокално

изпълнение – 8-12 клас“, раздел: „Популярна

музика“. Талантливите момичета от Своге,

впечатлиха журито със солови изпълнения на

Rihanna – Stay, Dua Lipa – Hallucinate и в дует:

„Непознати улищи“ на Мери Бойс Бенд.

"Магията на театъра е завинаги" -

Училищен вестник
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Юлиана Илиева,  старши учител и

ръководител на клуб „Да творим!“

Кирил Филипов, ръководител на музикална 

формация „Студио Велизар Пеев“



Училищен вестник

Стр. 19

Професионална гимназия

"Велизар Пеев" отбелязва всяка

година в последния петък от месец

септември Европейския ден на

спорта в училище с различни

спортни активности, включващи

ученици от всички випуски.

Спорт

Весела Лечева посети 

ПГ „Велизар Пеев“

На 11.11.2022г. ПГ „Велизар Пеев“ – гр.

Своге, посрещна Весела Лечева – министър

на младежта и спорта. Поводът беше

местната инициатива „Спортът за здравето

на нашите деца“.

По време на посещението Весела Лечева

проведе разговор с училищното ръководство

и ученици. Обсъдени бяха възможностите за

спорт като извънкласно занимание и

състоянието на спортната база. Г-жа Лечева

присъства на демонстрации по футбол и

фитнес, а учениците от клуб „Кондор 2000“,

спечелили успехи от престижни състезания

по таекуондо, проведоха тренировка.

Лечева поздрави младите състезатели, както

и техния треньор, Милен Панчев. Пожела им

успехи, сбъдване на мечтите и изкачване на

олимпийския връх.

Гостите се разходиха из училището.

Запознаха се с материалната и техническа

база, представени бяха възможностите на

STEAM центъра и учебния сервиз за

електомобили.

Г-жа Лечева поздрави г-н Атанасов, директор

на ПГ „Велизар Пеев“, за добрата

организация на учебния процес.



ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ ЯНУАРИ:

• Какво е STEAM обучение?

• Постижения на ученици

• Възможности за изяви

• „Зелени и дигитални умения в класната стая“

• Иновативно училище и проект „Вертикален хоризонт “

• Специалностите в Професионална гимназия „Велизар Пеев“ 

• Среща с реализирали се бивши ученици на гимназията

Училищен вестник
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Училищен вестник на ПГ „Велизар Пеев“

Издава се от клуб „Млад журналист“

с ръководител: Юлияна Геловска

Компютърна обработка: Катя Петрова

За контакти: гр. Своге, ул. „Отец Паисий“ 9 

тел. 0726/98844,  0893615108

е-mail: pg_vpeev@abv.bg, www.pg-vpeev.com

Любо Ганев – връчи дипломите 

на отличниците от випуск 2022

На 24.06.2022 г. в двора на ПГ „Велизар Пеев”

беше организирано тържествено дипломиране

на зрелостниците от випуск 2022.

По традиция училището кани известни

личности, прославили България, за връчване на

дипломите на отличниците.

На дипломирането на випуск 2022 Любо Ганев връчи награди ѝ на отличилите се момичетата

и момчетата от СК Кондор 2000 - клуб по таекуондо с треньор Милен Панчев.

mailto:pg_vpeev@abv.bg
http://www.pg-vpeev.com/

