
Уважаеми колеги, скъпи ученици!
През тази година  честваме 50 години от създаването на 

ТЕТ „Георги Раковски”. По този повод искам да поздравя 
всички бивши и настоящи колеги и да изразя уважението 
си към всеотдайния труд и професионализъм, с които съв-
местно успяхме да обучим и възпитаме до този момент 8627 
електротехници.Те са гръбнакът на енергетиката в нашия 
регион, всепризнат като енергийното сърце на България.  

Значимостта на нашата професия може да се определи 
като се има предвид, че съвременният свят е немислим без 
електроенергия.

Да си електротехник е отговорност.
Да се подготвят електротехници е призвание.
Честит празник!

Райчо ИВАНОВ,   
настоящ директор  

на ПГЕ “Г.С. Раковски”

Патронът на училището

Георги Раковски - 
изключителна личност от 
Българското възраждане. Има 
недълъг 46-годишен жизнен път, 
колосална обществена, революционна 
и книжовна дейност. Неговият 
живот е низ от премеждия, 
постоянни срещи с опасности, които 
често грозят живота му. 
Осъждан два пъти на смърт, на два 
пъти лежал в затвора, постоянно 
преследван в родината си и извън 
нея, в много случаи се спасява 
благодарение на случайността и 
на безразсъдната си смелост и 
находчивост.

50 ГОДИШНАТА ИСТОРИЯ НА  
ЕДНО УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА  

И СПОМЕНИТЕ НА ХОРАТА,  
КОИТО МИЛЕЯТ ЗА НЕГО

НаЧалото
 Преди 50 години, 15.09.1962 

година. Топъл приятен есенен 
ден. То беше радост, удовлет-
ворение, опиянение. Новата 
просторна, слънчева сграда по-
среща първите 14-15 годишни 
момчета и момичета, жадни за 
знания, устремени към необят-
ния свят на електротехниката, 
за да бъдат част от техническия 
прогрес на нацията. Със стоти-
ци кандидати те са се явили на 
конкурс по математика, издър-
жали са успешно изпита, зато-
ва сега се усмихват доволни и 

щастливи от успеха си. Лицата 
им греят, белите блузки на мо-
мичетата, белите ризи на мом-
четата трептят под слънчевите 
лъчи. Красива гледка! Дирек-
торката инж.Донка Накова ги 
поздравява с „Добре дошли” и 
им пожелава „На добър час”! 

Първите учители са до тях, 
също празнично облечени. И те 
тръгват по неотъпкан още път, 
по свой път, избран от сърце, 
ще растат заедно  с израства-
нето на училището, ще градят 
своя и неговия авторитет, ще 
го утвърждават като едно от 
най-елитните и привлекателни 
училища в окръга. Ще създават 
нови традиции. Във всяко нача-
ло има трудности, но има и кра-
сота, романтика, когато знаеш, 
че има  и перспектива, мечти, 
които утре ще станат реалност. 

Продължава на стр. 2

„Любовта към 
отечеството превъзходи  

всички световни 
добрини и тя е  

най-утешителната 
мисъл за човека” 

Г.С.Раковски

ИМЕНа На РаКоВСКИ:
СЪБИ /САВА/ СТОЙКОВ – рождено име;
САВАС СТЕФАВИЛУС – подписва се с това име 
докато учи в Цариград;
ГЕОРГИ МАКЕДОН – използва го когато заминава  
за Браила;
ГЕОРГИ РАКОВСКИ – след завръщането си  
от Франция след 1844г.до смъртта си;

МИСлИ На РаКоВСКИ:
„Любовта към отечеството превъзходи всички 
световни добрини и тя е най-утешителната мисъл  
за человека на този свят”

„Аз, додето ми държат крака и ръце и додето 
усещам и най-малкая умна сила в себе си, не ще 
пристана да работя в ползу народа си кого съм от 
младости толкова силно възлюбил и от кого нямам 
друго по-драгоценно и по- свято нещо на тоя свят.”

„Моят дух не търпи никога господар на себе си.”

Продължава на стр. 4
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50 ГОДИШНАТА ИСТОРИЯ НА  

ЕДНО УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА  
И СПОМЕНИТЕ НА ХОРАТА,  
КОИТО МИЛЕЯТ ЗА НЕГО

Недялка Начева

От стр. 1
Когато през 1966 год. за-

вършва този първи випуск, на 
празничната манифестация на 
24 май, нашите абитуриенти 
бяха най-прекрасни. Момчета-
та вече 19 годишни, възмъжа-
ли, високи, стройни, елегантни 
в новите си костюми, сякаш 
въплътили античния идеал за 
хармония между физическа, 
интелектуална и душевна кра-
сота. Девойките бяха очарова-
телни. Няма да ги забравя! 

Първата задача в началото 
беше да се избере патрон на 
техникума. От многото предло-
жения с учителката по история 
Лиляна Пелтекова и мнение-
то на учениците се определи 
светлата личност на Георги С. 
Раковски. Той, по думите на по-
ета, беше „мисъл и желязо”… и 
щеше да бъде пример и вдъхно-
вение. Всички бяха доволни от 
избора и носеха с гордост не-
говото име. Втората цел беше 
избор на емблемата. Обявихме 
конкурс. Заваляха предложе-
ния. Беше приета идеята това 
да бъде електрическата мъл-
ния, знак върху ученическата 
емблема. Взема се решение на 
всеки празник на патрона да се 
издава вестник. Учениците из-
браха името „Млад енергетик”. 
По-късно се прие традицията 
да има през пет години среща 
на курсовете, а по специален 
повод на целите випуски. 

ИзРаСтВаНЕто
С годините техникумът вър-

веше успешно по своя път. Спе-
циалностите се утвърждаваха, 
откриваха се нови. Кабинетите 
се обогатяваха с електроуреди 
и апаратура. Учениците с лю-
бов, старание и вдъхновение 

се включваха в работата по об-
завеждането, за да станат ис-
тински творчески лаборатории. 
Например под ръководството 
на инж.Драганов - Васил Гунев, 
Иван Желев, Иван Неделчев и 
други допринесоха много със 
своя труд и умения за кабинета 
по електрообзавеждане. Ръко-
водени от преподавателите спе-
циалисти Русчев, Христо Па-
шов, Христо Карацанов, Илия 
Симеонов, Жельо Атанасов и 
други те усвояваха знания и 
технически опит. Беше създа-
ден ученически завод „Ломоно-
сов” - директор Бончо Бонев от 
ІVд  курс, главен инженер Нецо 
Монев  от ІІІ курс. Те учеха, 
ръководeха със самочувствие. 
В този завод работеха всички 
курсисти. Те не само работеха, 
те мислеха, творяха. 

Създаде се и клуб за есте-
тическо възпитание. Особе-
но активна и атрактивна беше 
секцията по спортни танци. 
Под ръководството на инж.

Цанка Ташева те доставяха ес-
тетическа наслада по различни 
поводи. Явяваха се на много 
състезания, стигаха до нацио-
нално ниво, печелеха овации. 
Секцията по художествено сло-
во с учителката по литература 
Стефка Кабаиванска работи 
с вдъхновение и са главните 
участници във всички културни 
тържества. 

Учителите по математика 
Златка Георгиева и Иван Димов 
завладяха учениците с девиза 
на Георгиева, че всичко в живо-
та е математика и на Димов, че 
на крилете на математиката ле-
тят ракети. И наистина техните 
възпитаници бяха отлично под-
готвени по математика и почти 
всички влизаха във ВМЕИ-та 
,в  Морското училище, подма-
мени от морската шир, някои 
момчета постъпиха във ВВС 
в Плевен, Долна Митрополия- 
съблазнени от небесните виси-
ни. Много курсисти отидоха в 
чужбина в прочутите универ-
ситети в Москва, Ленинград 
(днес Петербург), в Тула, във 
Врацлав-Полша.

Спомените нахлуват в гла-
вата ми, образите оживяват, 
чувствата напират да се изле-
ят: Мои мили, скъпи ученици 
и колеги, пазя вашите образи 
в сърцето си. В храма на моята 
душа те ще бъдат там, докато 
съм жива.

                                      
Недялка Начева - учителка по 

литература от първия ден до пен-
сионирането си

Ако има чудеса и връщане на-
зад, пак бих започнала отначало. 
Но чудеса има само в приказките.
Единственото велико чудо се нари-
ча Живот! Поетът завеща: „За него 
- Живота -  направил бих всичко...”

Спомени от първия директор на ТЕТ

инж. Донка Иванова Накова, 
директор на гимназията 21 
години - от 1962г. до 1983г.

Електротехникумът беше 
открит през 1962г в но-
вопостроената сграда 

на Механотехникума. Бях  на-
значена за директор на двете 
училища.

Разрешен беше прием на 
ученици само в една елек-
тропаралелка, но новооткри-
тото училище породи толко-
ва голям интерес, че се сфор-
мираха четири. Така започна 
първата учебна година.

Още същата календар-
на година започна изграж-
дането на нова сграда за 
техникума. Строежът беше 
към ОНС, финансиран от 
АТЗ (Азотно торов завод). 
Работеше се много интен-
зивно и успяхме да открием 
следващата учебна година 
в новата сграда. Интересът 
към това училище ставаше 
все по- голям – вече приех-
ме ученици в 6 паралелки, в 
следните специалности: „Ел. 
централи, подстанции, мре-

жи и системи”, „Електрооб-
завеждане на промишлени 
прдприятия”, „силнотокова 
промишленост”, „Радиотех-
ника и телевизия”, „Тежка 
руднична механизация”, 
„Ел транспорт на рудници”. 
Сформираха се паралелки 
вечерно и задочно обучение. 
С редовните, вечерните, за-
дочните паралелки и УПК, 
учениците стигнаха до 1000 
на година. Приемът се осъ-
ществяваше от цяла Югоиз-
точна България.

След няколко години по-
строихме работилниците и 
лабораториите, а по-късно - 
физкултурния салон, спорт-
ната площадка и общежити-
ето. 

Учениците провеждаха 
своята практика в много ба-
зови предприятия в региона. 
В училищните работилници 
имаше производствен план 
и произведената продукция-
та се реализираше на пазара.

Провеждаха се много из-
вънкласни форми- кръжоци, 
олимпиади, спортни срещи. 
Обменяхме опит с много 
сродни училища в страната.

Много учители бяха на-
градени с орден „Кирил и 
Методий”. Аз ,като директор 
на училището ,бях награде-
на  със званието отличник на 
Министерството на просве-
тата и орден „Кирил и Мето-
дий” - IIстепен.

Навсякъде нашите уче-
ници бяха на първите места, 
много желани в предприяти-
ята и    впоследствие заеха 
ръководни постове.

Пожелавам на всички 
бивши и настоящи учители 
и ученици крепко здраве и 
добра реализация в живота!

С обич: инж. Накова

Златка  Георгиева, учител 
по математика  

от основаването му  
през 1962г. до 1989г.

  „Пристигнахме със съпру-
га ми  в гр. Стара Загора през 
август 1962г. В молбите си за 
работа пожелахме да бъдем 
назначени за учители по мате-
матика в горния курс на обу-
чение, където има място. Съ-
пругът ми получи назначение 
в Строителния техникум, а аз 
- в Електротехникума. Когато 
подавах молба за работа, ня-
маше такова училище в Стара 
Загора. 

Отидох в отдел „Просвета“ 
да проверя. Господин начални-
кът ми отговори:

„Госпожо Георгиева, доп-
реди една седмица нямаше та-
кова учебно заведение, но сега 
има. А Вие сте първата учител-
ка, която назначаваме там”.

Техникумът се откри в съ-
жителство с техникума по ме-
ханотехника, в неговата сграда 
с неговия директор госпожа 
Донка Накова. 

Приехме четири паралел-
ки с курсови ръководители 
Недялка Начева - по българ-
ски език, Назиф Демирев -по 
руски език и Тончо Тонев по 
специален предмет.

По химия преподаваше 
Ма рия Робова, по физическо 
възпитание - Христина Пен-
чева. Започнахме учебната 
1962/1963 година всички с го-
лямо желание и старание да 
сложим началото на ТЕТ и да 
го изградим като водещо учеб-
но заведение.

Учениците бяха подбра-
ни и се включваха във всички 
мероприятия, които учителите 
провеждаха - активно участие 

в учебния процес, кръжочна 
дейност, спорт и художествена 
самодейност. Вземаха първи 
места  в спорта. Още първата 
година се класираха на първо 
място на олимпиадата по мате-
матика в града и на второ мяс-
то в страната. 

В ТЕТ се изгради съзнател-
на трудова дисциплина. Това 
продължи и следващите годи-
ни. Всички учители, които ид-
ваха в годините, се включваха 
активно в учебния процес. 
Техникумът стана не само во-
дещо училище, но и производ-
ствено предприятие. 

Построи се ученическият 
завод с планирано производ-
ство с ръководител Стойчо 
Стойчев.

Випускниците ни завърш-
ваха без слаби оценки, вземаха 
призови места по олимпиади, 
приемаха ги във висши учебни 
заведения масово и най-важно-
то ставаха отлични специа-
листи по ел. техника. Много 
от нашите ученици са научни 
работници, дори в чужбина, 
ръководители на енергийни 
обекти.”

Така започва песента, коя-
то учениците от курса 
на Златка Георгиева бяха 

съчинили и изпяха на един от 
училищните фестивали.Пееха 
я вдъхновено, с искрящи от 
гордост очи, със самочувстви-
ето, че имат привилегията да 
се учат в своя „малък Кейм-
бридж”. 

Може да е „малък”, но все 
пак…Кеймбридж! Не беше 
куха самоувереност, а дълбоко 
убеждение, че са извоювали 
място в училище, което може 
да мери ръст с един от най-ав-
торитетните университети в 
света.

Такава беше оценката на 
учениците от ТЕТ „Георги 
С.Раковски” преди повече от 
две десетилетия.А тя тежи 
повече от всяка друга инсти-
туционална оценка, защото 
тъкмо учениците са в едно учи-
лище като радар, като най-точ-
ния барометър за стойността 
на образованието в него. Те са 
всекидневните и най-критич-
ните „инспектори” на своите 
учители. 

И им пишат оценките си 
всеки учебен час, всяка минута 

„О, ТЕХНИКУМ,  
МОй МАЛъК КЕйМбРИДж!

в него! Нищо не убягва от очите 
им! Именно те написаха с пе-
сента си повече от ОТЛИЧЕН 
/6/ за любимите свои преподава-
тели. За знанията, които им да-
ват с любов, за всеотдайността и 
способността да им се посвеща-
ват изцяло, без остатък! 

За самовзискателността и 
взискателността към тези, кои-
то обучават! За грижата и топ-
лотата на взаимоотношенията! 

За високото качество на 
подготовката, която беше най-
значимият атестат за старта им 
в живота! За изключителния 
професионализъм! 

Да, това беше песен – дъл-
бок поклон пред учителите, в 
който благодарността бликаше 
ведно с възхищението. 

Благодарност, която не е из-
бледняла и до днес! Не е изли-
няла, защото е скътана дълбоко 
в сърцата и пулсира непрестан-
но в тях! И досега!

Да пребъде в десетилетия-
та занапред този „малък Кейм-
бридж”!

Мария Бончева – учител 
методист по български език 

и литература
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„Приятели, моят Електро-
техникум и вашето училище е 
на 50 години, половин век!

Помня го от началото на 
пътя му и по време на златни-
те му години. Помня първа-
та среща с него – посреща ме 
свежата зеленина на бухна-
лите храсти и израстналите 
вече дръвчета(върби) в двора, 
по средата му весел водоскок. 
Спортната площадка подреде-
на, разчертани игрищата, пя-
съчниците, пистите. На север-
ната страна се откроява сгра-
дата на техникума, с резедавия 
цвят на фасадата, който прели-
ва в светлосиньото на чистото 
небе. И най-впечатляващото: 
грамадна гирлянда от червени, 
дъхави рози, които почти скри-
ват западната ограда на двора. 
Красота!

А курсистите оживено разго-
варят, насядали по скамейките 
на алеята, водеща от булеварда 
до главния вход на училището. 
Когато учителите минават по-
край тях, те се изправят, снемат 
фуражки и учтиво поздравяват, 
не защото минава другарката 
Славова ( те още не ме позна-
ват), а защото минава учител. В 
училище, учениците пристъп-
ват като в храм, защото там е ду-
хът на респекта и уважението, а 
знанието - голяма цел.

Чест е да нося дневника 
наред с първите учители в тех-
никума, с инженерите-пионери 
на електротехническата наука в 
училище. Да им бъдат ученици 
пък – достатъчно основание  за 
самочувствие за цял живот.

Стефан Колев Матанов, 
учител по физика, заместник- 

директор и директор на  
ТЕТ „Г. С Раковски”,  

гр. Стара Загора

В техникума започнах ра-
бота в далечната 1963г. 
Тогава бях млад учител. 

Зад гърба си имах едва две-три 
години преподавателски стаж. 
Назначиха ме за учител по фи-
зика в новооткрития Техникум 
по електротехника. Новото учи-
лище нямаше собствена сграда 
и по съвместителство водеше 
занятия в сградата на Мехaноте-
хникума.

Следващата учебна година 
ме назначиха за заместник- ди-
ректор по учебната част,  на коя-
то длъжност работих почти два-
десет години. През 1982г. ста-
нах директор на техникума на 
мястото на инж. Донка Накова, 
която излезе в пенсия. На тази 
длъжност бях още десет годи-
ни. Спокойно мога да твърдя, че 
активната ми трудова дейност 
протече в ТЕТ „Г. С. Раковски”.

Кое е най-важното останало 
като спомен от тези тридесет 
години?

В техникума работеше един 
високо квалифициран, ентуси-
азиран колектив от учители по 
общообразователните и специ-
алните предмети и учителите по 
учебна и лабораторна практика. 
Те не само преподаваха уроците 
си, но и сами ежедневно се уче-
ха. Търсеха и експериментираха 
нови подходи, нови методи в 
своята преподавателска и въз-
питателна дейност. Ненапразно 
учителският колектив, учили-

щето като цяло, се считаха за 
едни от водещите в града. По 
проблема за прилагане и из-
ползване на техническите сред-
ства в обучението бяхме пример 
за много училища в страната.

 Много добри постижения 
имаха учителите по практиче-
ската подготовка  на учениците. 
Те не само онагледяваха и зат-
върждаваха теоретичната под-
готовка, но и изграждаха трайни 
професионални умения и нави-
ци. Практиката се провежда-
ше в  действителна обстановка 
върху реални производства. Не 
случайно учениците наричаха  

сградата по учебна практика 
„Ученически завод”.Много от 
изделията , върху които работе-
ха , директно постъпваха в тър-
говската мрежа и бяха търсени и 
предпочитани от клиентите.

 Сега, когато се връщам със 
спомените си към първите го-
дини на развитие и укрепване 
на Техникума, не може да не 
спомена за отличните връзки с 
базовите предприятия. Всички 
поделения на „Марица- изток”, 
тогавашните Електроснабдява-
не – Стара Загора, ЗЗУ гледа-
ха на училището като на свое. 
Осигуряваха места за текущата 
практика и летните стажове, 
помагаха с материали и техни-
чески съоръжения.

Учениците завършваха с 
много добра теоретична под-
готовка, с трайни професио-
нални умения и навици. Бързо 
се адаптираха към конкрет-
ните условия на работа. Бяха 
търсени и желани от всички 
предприятия. Една голяма част 
завършваха висшите учебни за-
ведения  и се реализираха като 
отлични специалисти.

По случай петдесет годиш-
ния юбилей на Професионална-
та гимназия по електротехника 
„Г. С. Раковски”, пожелавам на 
всички учители, ученици и слу-
жители много здраве и още по-
големи успехи в подготовката 
на кадри за нашата енергетика 
и електротехника.

инж. Мария Люцканова

През времето от сеп-
тември 1983г. до ме-
сец ноември 1991г, 

бях заместник- директор по 
учебната част на Техникум 
по електротехника „Г. С. 
Раковски”. Отговарях за ор-
ганизацията на учебната ра-
бота в техникума, както и за 
педагогическата и методиче-
ска подготовка на учителите.

Техникумът бе от първи-
те учебни заведения в града, 
обзавело компютърна зала с 
20 компютъра. Тя постепен-
но се превърна в център за 
внедряване на електронната 
техника в учебния  материал. 

Училището разполагаше 
с отлично обзаведени лабо-
ратории по Ел. измерване, 
Ел. машини, Автоматизира-
но ел. задвижване, Автома-
тизация на производството 
и др.

През учебната 1983/84г. 
приехме и първите ученици  
от XI клас на ЕСПУ-II и III 
степен. 

Много усилия костваше 
както на ръководството, така 
и на учителите, за да пре-
устроят работата си за това 
ново предизвикателство на 
колектива.

През учебната 1985/86г. 
част от преподавателите по 
електроника отидоха в сгра-
да на ДЗУ, където се обособи 
филиал по електроника към 
техникума. 

По-късно той прерасна в 
Техникум по електроника. 
През първата година фили-
алът и техникумът бяха под 
ръководството на ТЕТ.

Всичко това не можеше да 
се постигне без всеотдайния 
труд на учителите. Те бяха 
разпределени в  методически 
обединения в зависимост от 
специалността им и препо-
даваните предмети и между 

тях се водеше непрекъснато 
съревнование. 

Водеше се   творческа 
дей  ност, разработваха се до-
клади за участие както във 
вътреучилищни, така и в ок-
ръжни и национални чете-
ния. 

Изнасяха се много откри-
ти уроци, които спомагаха за 
педагогическото и методиче-
ско израстване на учителите. 
Учителският колектив набро-
яваше около 50 учители, от 
които имаше с II клас ква-
лификация, старши учители, 
базови учители на Регионал-
ния инспекторат, наградени с 
държавни и правителствени 
награди. Всичко това реално 
се оценяваше чрез успехите 
на учениците. За пример ще 
посоча средния успех на учи-
лището за 1985/86г. - Много 
добър 5, 13.

На всички бивши, насто-
ящи и бъдещи учители и въз-
питаници на Професионална 
гимназия по електротехника 
„Г. С. Раковски” много здра-
ве, щастие и успехи в живота.

ПЕТДЕСЕТ ГОДИШНАТА МЛАДОСТ  
НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУМА

Децата ни потеглиха по собствени пътеки.
Благословен е полетът на техните криле!

инж. Златка Славова

Помня творческата атмос-
фера в часовете, тишината и 
спокойствието по коридорите 
в междучасията. Курсистите са 
отговорни, задълбочени, лю-
бознателни и работливи. След 
напрегнатата работа за усвоя-
ване на сложните  ел. техниче-
ски дисциплини, учениците се 
включват активно и в многото 
кръжочни форми, където осмис-
лят изученото в час, изработват 
нагледни пособия и уреди.

Нашите ученици са и тво-
рци. Показват завидни певче-
ски и танцови умения. Подгот-
вят се сами, осигуряват необ-
ходимия реквизит, изработват 
декори, фотографии, филми, 
участват в състезания и конкур-
си. И печелят награди!

Много години работих и 
с ученици, обучаващи се без 
откъсване от производството. 
Това са работници главно от 
базовите предприятия: „Ма-
рица-изток”, „Електроснаб-
дяване”, ДЗУ. Обучението се 
реализира при много сложни 
условия. Класните стаи не дос-
тигат, учителите се пренатовар-
ват. А по време на режима на 
ток в страната, във вечерните 
паралелки, обучението се води 
на газени лампи и фенери. Не 
беше лесно, но се справяхме. 
Въпреки трудностите и несго-
дите, училището и учениците 
вървят напред!

Сега в училището са нови-
те ученици. Те изучават учебни 
дисциплини, наложени от но-
вото време, използват компю-
три, интернет... И новите учи-
тели. Много от тях са учили в 
същото училище.

Те – днешните ученици, 
учители и директори пишат по-
редния лист от голямата книга 
на ПГЕТ „Г.С.Раковски”. Мно-
го издръжливост и търпение им 
трябват в тежкия и свят кръст 
на професията. А награда за 
това винаги има – една сълза на 
раздяла,едно цвете след време, 
един родител, който записва 
сина си в своето училище.

На всички бивши и насто-
ящи учители и ученици, честит 
50- годишен юбилей!

Нека делото на нашия па-
трон Георги С. Раковски ни 
вдъхновява  за достоен път в 
името на България и нейното 
бъдеще!”

Техникумът по електро-
техника „Г. С. Раковски” 
е удостоен с престижното 

държавно отличие - орден „Ки-
рил и Методий” - първа степен 
през 1987г. по случай 25-та го-
дишнина от основаването му и 
за постигнати високи резултати 
в учебната дейност. Същата 
година е присъдена награда на 
името на Райна Кандева и на 
педагогическия колектив.

Носители на орден „Кирил 
и Методий” през годините са 
били и някои от директорите 
и преподавателите в училище-
то – инж. Донка Накова, Тончо 
Тонев, Златка Георгиева, инж. 
Жечка Михова, Лало Гетов.  Ме-
дал за трудово отличие е присъ-
ден на инж. Златка Славова. 

„Отличник на Министер-
ство на Енергетиката” при-
тежават: Инж. Донка Накова, 
Стефан Матанов, Живка Да-
ракчиева, Кольо Павлов, Хрис-
то Карацанов, Христо Пашов, 
Илия Симеонов, Иванка Бала-
банова, Инж. Нонка Димитро-
ва, Инж. Мария Люцканова, 
Инж. Ренета Мирчева, Жельо 
Атанасов, Стойчо Стойчев.

Наградата на МОН „Нео-
фит Рилски” достойно носи 
инж. Мария Люцканова. Тя 
също така притежава грамота 

ДОйДЕ вРЕМЕ И ДА СЕ 
ПОХвАЛИМ...

на Софийския университет 
„Климент Охридски”,  „Де-
партамент за информация и 
усъвършенстване на учители 
за отлично защитена писмена 
разработка с висока стойност 
на приложимост на иновацио-
нен продукт  за модернизира-
не на българското средно об-
разование” през 2004г. Автор 
е на два учебника по „Елек-
трически машини и апарати” 
през1991г. и 2003г.

Ръководените от инж. Ге-
орги Георгиев творчески ко-
лективи за периода от 1978 
до 1988 г. са се класирали на 
всички общински, окръжни 
и национални прегледи на 
ТНТМ и са удостоени с дипло-
ми за отличие. Първите златни 
значки в област Стара Загора 
за постижения в техническо-
то творчество са присъдени 
на инж. Георгиев и ръководе-
ния от него екип ученици. На 
първото международно изло-
жение на младите рациона-
лизатори и изобретатели в 
гр. Пловдив, ръководеният 
от инж. Георгиев творчески 
колектив е защитил авторско 
свидетелство с разработка на 
тема „Взривозащитно автома-
тично управление на бензино-
колонки, тип ТЕСЛА-ТЕОС”. 

Продължава на стр. 5
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аВтоБИоГРаФИЧНИ 
тРУДоВЕ:
„Показания на Георги 
Македон”
„Неповинен българин”  
„Житие на Г.С.Раковски, 
написано от него самия”

ПоЕзИЯ:
1856 г. - в Нови Сад: 
„Предвестник” и „Горского 
пътника”
1856 г. -  поемата „Горски 
пътник”

ВЕСтНИЦИ:
„Българска дневница”
„Дунавски лебед”
„Будущност”
„Бранител”

Патронът на училището

Георги Раковски и Иваница Хаджиконстантинов - Виена 1856 г. 
Снимката се публикува за първи път

КНИЖоВНа ДЕЙНоСт На РаКоВСКИ:

ПУБлИЦИСтИКа:
„Глас на едного българина”
„Българский за независимо 
им свещенство днес”
„Отговор на богословская 
гръцка брошура”
„Преселение в Русия или 
руската убийствена политика 
за българите”
ФолКлоРНо - 
ЕтНоГРаФСКИ тРУДоВЕ:
1859 „Показалец”
1860 „Краткое разсъждение”
1860 списание „Българска 
старина”
ИСтоРИоГРаФ:
Събира материали и ги издава
1860 „Няколко речи Асеню 
първому”
1867 „Българските хайдути”

РЕВолЮЦИоННа ДЕЙНоСт На РаКоВСКИ:
„ Мечом българите своята свобода изгубили, мечом пак трябва 
да я добият”

ПлаНоВЕ за оСВоБоЖДЕНИЕ На РаКоВСКИ:
1858г. в Одеса- първи план за  Освобождение на България;
1861г.в Белград- втори план за Освобождение на България;
1866г. “Върховно българско гражданско началство”;
1867г  „Привременен закон за народните чети”;

ЧЕтНИЧЕСКа ПРаКтИКа:
Минаване на чети в България, които да се обединят във 
въстаническа армия за общонародно въстание, съобразено с 
международната обстановка и постигане на договореност с 
другите балкански народи

1862 ПЪРВа БЪлГаРСКа лЕГИЯ В БЕлГРаД:
Обучавани много български младежи от различни краища във 
военен отряд и получили униформено облекло. Отличителен 
знак било лъвчето на калпаците, стъпило върху турското знаме. 
Подпомагани от сръбски инструктори, младежите усвоявали 
стрелковото и военно  изкуство.

Малко известен е фактът, че Раковски пръв въвежда 
трибагреното знаме, развява го като водач на българската 
легия в Белград.

Средното ми образование! 
Ако ги поставя на една 
теглилка  с висшето, не 

съм сигурен кое би натежало 
повече, кое е формирало по- 
ясно и пълноценно в мене чо-
века и специалиста, който съм 
сега. Но едно е ясно. Средното 
постави началото в мен, изгра-
ди основата, върху която след 
това беше лесно и безпроблем-
но да се надгражда. 

Наученото в техникума тол-
кова години ми държа влага, 
че завърших института с нео-
бичайна лекота, все едно съм 
прочел вестник. А на приемни-
те изпити в него отидох без да 
съм отгърнал дори и страничка 
да науча нещо ново, защото то 
нямаше нужда. Всеки, който 
сериозно беше усвоявал учеб-
ния материал в техникума, по-

стъпваше направо автоматично 
в МЕИ или кой да е институт. 
От всяка паралелка я имаше 
един двама дето не следваха, я 
нямаше. И нямаше как да не e 
така. Математиката! Тази цари-
ца на науките. Какви знаещи и 
можещи хора преподаваха ма-
тематика в техникума в онези 
години: Златка Георгиева, Иван 
Димов... Това бяха не само до-
бри математици, но и прекрас-
ни педагози. 

Когато постъпих в технику-
ма от нашето селско училище, 
където бях пълен отличник, 
първата оценка , която Златка 
Георгиева ми завъртя още на 
17 септември в първи курс,  бе 
двойка. На мен, на когото сел-
ските учители се замисляха 
дълбоко, дори когато се налага-
ше да ми пишат петица. Ужас! 
И така трябвваше да бъде, за-
щото аз с труд събирах една 
втора плюс една трета. Идеше 
ми да се хвъря в Канала след 
тази двойка. А всъщност тя ме 
направи човек. Тя ме научи, че 
всичко се постига с много труд 
и постоянство, с упорство и се-
беотдаване на знанието.

Боя се в късата си дописка 
да не пропусна да кажа  добра 
дума  за всички  мои учители. 
Между тях имаше стари, които 
направо бяха корифеи в про-
фесията си. Имаше и млади, 
направо от студентската ска-
мейка, който си бяха  запазили 
все още като  нас и детското в 
себе си. Но имаше нещо общо 
между тези две поколения. 
Всички  те, освен че бяха из-

ключителни специалисти, бяха 
и големи чешити. Имаха пре-
красно и интелигентно чувство 
за хумор, защото също като нас 
бяха обучавани от мастити  и 
интелигентни професори. Това 
правеше часовете и препода-
вателския процес интересни и 
запомнящи се.

Обучението тогава беше 
една романтика. И тогава има-
ше ученици, които пушеха, 
макар и по- малко от сега. И 
тогава имаше фалшиви меди-
цински бележки… Но общата, 
преобладаващата маса ученици 
се трудеха да натрупат знания, 
за да могат с тези знания да се 
реализират в живота. И успя-
ваха. Питам ви днеска. Къде 
е българската химия, за която 
бяха обучавани хиляди спе-
циалисти? Къде е българското 
машиностроене, заради което 
маса институти ежегодно бъл-
ваха десетки хиляди инженери? 
Къде е електрониката? Няма 
ги. Отидоха си тези отрасли и 
то само защото в тях нямаше 
ярки инженери и учени, които 
да създадат продукт, който да 
се конкурира с челните в света. 

А между впрочем българ-
ската енергетика продължава 
да съществува и да е водеща на 
Балканите. Кой може да отрече 
днес решителния принос и на 
нашия техникум в този успех. 
Да, той вече не е онази инсти-
туция, която беше през тези 50 
години. Но съм убеден, че вре-
мето ще го застави да стане от-
ново, онова, което беше. Само 
времето и нищо повече.

Митко Динев

Учил съм в Техникума по 
електротехника от 1966 
до 1970г. Първата годи-

на курсов ръководител ми беше 
Иванка Балабанова, а след това 
Илия Симеонов - един изклю-
чителен човек, един изключи-
телен преподавател и приятел, 
от който сме научили много. 
Бяхме курс от 41 ученика, само 
момчета, много буйни. Накрая 
завършихме 25 – 26 човека, но 
пък за сметка на това всички се 
реализирахме в живота. Около 
90%  завършиха висше обра-
зование и намериха сериозно 
място в бизнеса и стопанския 
живот на държавата. Бяхме 
също така и един курс, в който 
имаше много спортисти. Вина-
ги печелехме първите места по 
футбол в града. 

Училището  ми даде много 
по отношение на средното ми 
образование. В онези години 
техникума даваше едни високо 
квалифицирани кадри за енер-
гетиката. Разбира се след това 
аз продължих образованието си 
във висше учебно заведение, но 
това, което научих по време на 
обучението и по време на ста-
жовете в Мини Марица – изток 
ми помогнаха много, особено 
когато бях народен представи-
тел в икономическата комисия, 
защото условията на работа в 
Мините са ми познати. Разбира 
се сега има много по- мощни 
багери там. В електроцентра-
лите има нови инвеститори от 
водещи световни компании, но 
иначе сградите са си същите 
и всеки път, когато отида там, 
ми навяват едни много мили 

За училището... с любов

спомени от нашите юношески 
години. Ние реално там израс-
нахме в Мините като мъже.

Аз винаги съм казвал, че 
тази основа, която получих в 
Електротехникума, по отно-
шение на хуманитарните и 
точните науки – математика, 
физика и други, е нещото, кое-
то впоследствие ми даде въз-
можност да се справя с всички 
науки, които след това изучавах 
в университета. И пак искам да 
кажа, че голяма част от това по-
коление, от моя випуск, са вече 
на сериозни, икономически и 
стопански позиции, някои от 
тях са капитани на кораби... За 
съжаление има и някои, които 
ги няма вече на този свят и за 
които много скърбим.

Искам да кажа на младите 
колеги, на които сега им пред-

стои да завършат, да знаят, че 
бившият Техникум по електро-
техника, сега гимназия по елек-
тротехника „ Георги Раковски” 
е една ковачница на кадри и 
е една образователна инсти-
туция, която дава основните 
кадри  на енергийното сърце 
на България. Дава сериозни 
кадри, защото голяма част от 
учениците от ПГЕТ завършват 
висше образование и след това 
някои работят в атомната енер-
гетика, други работят извън 
страната. Това ми дава право 
да съм горд, че съм завършил 
Техникума по Електротехника 
‘Г. С. Раковски” или ПГЕТ „Г. 
С. Раковски”.

Пожелавам на всички пре-
подаватели да имат сили, тър-
пение и големия професиона-
лизъм , който винаги е битувал 
в професионалната гимназия 
по електротехника. Да продъл-
жат със същия хъс, със същите 
умения  да обучават новите ка-
дри за енергетикатa. Пожела-
вам на всички ученици, които 
ще станат наши колеги след 
няколко месеца, преди всич-
ко да знаят, че излизат с едно 
солидно образование , че им 
предстоят отговорности, които 
трябва да упражняват в произ-
водството на електроенергия, в 
управлението на енергетиката 
на България, защото Стара За-
гора и Старозагорска област е 
център на енергийната система 
в България. Така, че бъдещето 
на България зависи и от бъде-
щето и реализацията на всички, 
които учат и завършват ПГЕТ 
”Г. С. Раковски”.  

Недялко Недялков  
Областен управител
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неочакван подарък и те връща в 
младежките ти години, и сякаш 
се чувстваш на точното време и 
място. 

Завършила през 1980г Елек-
тротехникума, никога не съм 
предполагала, че през 2003г ще 
започна работа като учител пак 
в моето училище. Никога не съм 
мислила, че ще ходя пак по същи-
те коридори и ще  чувам весели 
ученически гласове.

Моето училище! Първите ми 
спомени са свързани със слънче-
ва сграда, усмихнати учители 
и съученици. Разбира се, че сме 
правили лудории, имало е двойки 
и класни работи и номера, от 
всичко, както си му е редът. Но 
винаги са доминирали младеж-
ката дързост и безгрижие. 

Моето училище! Това са мо-
ите успехи, моите знания, схеми, 
навици, моите учители и съуче-
ници. Учители, които ще помня 
цял живот: г-н Драганов, г-жа 
Павлова- нашите класни ръково-
дители, г-н Пашов, г-н Симеонов, 
г-жа Люцканова, г-жа Мирчева, 
г-жа Даракчиева, и още, и още..., 
всеки дал частица от себе си. С 
моите съученици останахме при-
ятели за цял живот. Виждаме се 
рядко, по традиция на всеки пет 
години, но се обичаме и си пома-
гаме в житейските несгоди.

Моето училище! От осем 
години то стана мое за вто-
ри път. Това, което имам като 
професионален и житейски 
опит, го предавам на моите уче-
ници. Сега аз работя да има още 
нови електротехници и електро-
инженери, защото енергетика и 
електротехника винаги ще има. 

50-годишнината от основа-
ването на  ПГЕТ „Г.С.Раковски”- 

град Стара Загора, е значимо 
събитие както за мен, така и 
за всички, които са получили тук 
своето образование. 

инж. Нина Пенчева

Уважаеми колеги, необикно-
вен и неповтарящ се е всеки миг 
в училище, всеки ден е едно ново 
предизвикателство и едно ново 
начало. Да бъдем учители, това 
е голямо богатство, страхотен 
късмет и огромна отговорност, 
защото от една страна ни е пре-
доставена невероятна възмож-
ност да водим всекидневна бит-
ка с незнанието, страха, пред-
разсъдъците, невежеството и 
апатията, а от друга – да бъдем 
творци, откриватели, новато-
ри, имащи прекрасната способ-
ност да изградим основата на 

знанието, на любознателност-
та, на творчеството, на логи-
ката, да показваме пътя към 
красотата, към щастието и 
към любовта, да откриваме та-
лантливите, да подаваме ръка 
на тези, които се нуждаят, за 
да подготвим всяко едно дете за 
най-строгия учител – живота! 
      Нека заедно имаме смелост-
та да бъдем учители!

Скъпи ученици, Вие трябва 
да сте щастливи, че сте сви-
детели на този юбилей! Това е 
празник, който Ви дава повод да 
се замислите за извървения път, 
за преодолените трудности, за 
постигнатите успехи, за пред-
стоящите планове. Искрено се 
надявам и очаквам да се реали-
зирате като добри електротех-
ници. Вярвам, че всеки един от 
вас е открил своята творческа 
страна, именно тук в училище и 
имате способността да ги раз-
вивате и усъвършенствате и в 
бъдеще. 

Честит юбилей на всички би-
вши и настоящи учители и уче-
ници от ПГЕТ „Г.С.Раковски‘‘ 
- Стара Загора.

инж. Пенка  
Златанова Атанасова

Всеки първи учебен ден си 
спомням 15 септември 1970 г., 
когато г-жа Даракчиева посрещ-
на майчински и с много топлота 
нас - плахите момичета и мом-
чета от І”Г” курс. На входа на 
Техникума „зайците” бяхме по-
срещнати с моркови и зеле - еко-
логично чисти, отглеждаха се в 
градините до училище.  

Незабравими за мен са часо-
вете по математика при г-жа 
Георгиева , която преподаваше 
предмета си с  много любов. В 
нейните часове цареше дисци-
плина и се  изявяваха матема-
тиците. В междучасията не 
се ходеше на кафе при „Мара”, 
а Петър Чуков и Валентин По-
ломски обясняваха нерешените 
задачи. А часовете по литера-
тура бяха емоционални, често 
водехме спорове под вещото ръ-
ководство на курсовата ни ръко-
водителка г-жа Начева.   

В часовете по практика при-
лагахме наученото по теория. 
С интерес следяхме лампата 
да светне в часовете при г-жа 
Балабанова, успешно ли сме ре-
монтирали  двигателя в часове-
те при г-н Атанасов и г-н Кара-
цанов. Как търсeхме къде сме 
допуснали грешка при свързване 

на схемите по ел. машинна лабо-
ратория при г-н Пашов. „Какви 
електротехници ще ставате, 
след като не знаете от къде да 
започнете търсенето на повре-
дата”, казваше ни той.  С какъв 
интерес проследявахме схемите 
за управление на ел. обзавежда-
нето при инж.Драганов. Мно-
го приятни бяха часовете и по 
електроснабдяване при г-жа 
Москова - млада, модерна и ин-
тригуваща.

Толкова бързо изминаха че-
тири години, плахите момиче-
та и момчета се превърнахме в 
уверени електротехници, които 
се насочиха към ВМЕИ-София, 
Варна, Русе, ВИНС, ВВУ, към 
предприятия, рудници, ТЕЦ-ове.  
След пет години, през април 
1979 г., съдбата ме върна отно-
во в ТЕТ „Г.С.Раковски”, този 
път в ролята на учител. Отново 
моите преподаватели бяха на-
среща - инж. Златка Славова, 
инж. Драганов, инж. Москова 
ми помагаха. 

Благодаря на всички мои учи-
тели, за всичко, на което са ме 
научили като ученичка и препо-
давател. Дано през тези години 
съм успяла да предам моите зна-
ния на ученици си и успешно да 
съм ги мотивирала по пътя към 
избраната от тях професия. 
Колко вълнуващо е, когато от 
бивши ученици чуеш:

„Здравейте, Госпожо!” или 
„Благодаря Ви,  Госпожо!”.

инж. Недка Славова 

Честит юбилей! Поздравява 
ви една бивша ученичка и насто-
ящ учител в гимназията по елек-
тротехника. 

Много бързо изминаха годи-
ните от моето завършване през 
1985г. Спомням си с голямо удо-
волствие и носталгия за всички 
мигове - и приятни, и не толкова 
понякога. В ТЕТ „Г.С.Раковски” 
ме научиха на труд, постоян-
ство и  непрестанен стремеж 
към по-високи резултати. Имах 
щастието да ме обучават ис-
тински професионалисти и хора, 
които искаха да направят от 
нас добри електротехници. Вяр-
вам, че повечето мои съученици 

се реализираха благодарение на 
наученото в нашето училище. 
Искрено се надявам, че вървя по 
техния път и се старая като 
преподавател да науча ученици-
те си  на най – важното- да вър-
вят само напред и нагоре. Успех 
на всички бивши и настоящи ко-
леги и ученици. Дано посрещнем 
още много юбилей заедно!

инж. Даниела Пашова

Ученическите години създа-
ват незабравими спомени, а съ-
учениците са близките ни при-
ятели завинаги. Техникумът по 
електротехника „Г.С.Раковски” 
е важна част от живота ми. 
Той беше любимото училище, 
тук научих и най-важните уро-
ци – за знанието, за доброто, за 
приятелството, за истината. 
Имах щастието да бъда обуча-
вана от най-добрите преподава-
тели, получените знания и опит 
са ми полезни и до днес. Благо-
даря им!

Гимназията по електро-
техника „Г.С.Раковски” е мое-
то настояще. Тя е работно ми 
място вече 14 години. Чинове-
те, стаите, коридорите, сгра-
дата ... уж всичко си е същото, 
а е толкова различно. Днес уче-
ниците са безгрижни, жизнени 
и смели в мечтите си, колкото 
бяхме и ние, за съжаление не 
толкова амбициозни и упори-
ти. Опитвам с много ентуси-
азъм и вяра в техните способ-
ности да им предам същите 
уроци, които тук получих и аз. 
Надявам се  да се реализират 
толкова успешно, колкото мно-
гото завършили преди тях, да 
имат самочувствието на хора 
с професия, актуална, заначи-
ма и с бъдеще.            

Уважаеми колеги и ученици, 
имаме прекрасен празник – на-
вършват се 50 години от основа-
ването на нашето училище. Го-
дини, изпълнени с много успехи, 
спечелени битки и постигнати 
цели. Да бъдем здрави, да вярва-
ме в себе си и смело да следваме 
мечтите си. Да сме горди, че 
учим и работим точно в това 
училище, нашето училище..

инж. Валентина Димитрова

За училището... с любов

Възпитаник съм на Техни-
кума по електротехника 
„Г.С.Раковски” гр. Стара 

Загора. Кандидатствах  през да-
лечната 1979г. с приемен изпит 
по математика. Приет бях  в 
специалността „Електрически 
централи, мрежи и системи”. 
Тогава, а надявам се и сега, 
беше атрактивна специалност. 
Бяхме 36 човека в клас. Първа-
та ми курсова ръководителка, 
в продължение на две години, 
беше Румяна Белчева. Препо-
даваше ми по математика. След 
това – госпожа Лидия Минева, 
преподаваше ми по „Ел. мре-
жи”.  Завърших през 1983г. Ди-
ректорката Донка Накова, Илия 
Симеонов, госпожа Робова, Де-
мирев и още много са учители-
те, които никога няма да забра-
вя. Доволен съм от това, което 
Техникума ми е дал, а предпо-
лагам, че и не само на мен. От 
срещите, които правим с моите 
съученици, знам, че повечето 
са се реализирали в системата 
на енергетиката. Има разбира 
се и други, които имат собствен 
бизнес или практикуват други 
професии.

Обучението в Техникума по 
електротехника беше на  много 
високо ниво, училището имаше 
изградена репутация в система-
та на средното образование и 
беше едно от водещите учебни 
центрове, подготвящи кадри за 
системата на енергетиката.

Пожелавам на бъдещите 
млади колеги да се учат, да се 

Стоян Петров,  
ръководител на ЕСО ЕАД - 

МЕР Стара Загора

трудят и да следват пътя, който 
са избрали, защото в бизнеса 
и в индустрията като цяло са 
нужни обучени кадри.

Искам да честитя 50-годиш-
ния юбилей на Професионална 
гимназия по електротехника 
„Г.С.Раковски” гр. Стара Заго-
ра. 

Поздравявам Ви искрено с 
празника и желая много здраве, 
сили и късмет, щастие и бъде-
щи успехи в реализацията на 
всички  лични и професионал-
ни планове.  Още дълги годи-
ни да продължавате да влагате 
целия си опит и умения при 
изпълнение на благородната си 
мисия на учители.

инж. Георги Георгиев

от стр. 3
Внедрени са две рациона-

лизации в ТЕЦ-1 и две в ДСО – 
Петрол – гр. Стара Загора. Под 
ръководството на инж. Георги 
Георгиев и с негово участие е 
проектиран и изработен първи-
ят електронен часовник в град 
Стара Загора, който е монтиран 
в центъра на града върху покри-
ва на хотел „Верея”.

За Деня на народните бу-
дители 01.11.2011г., НТС гр. 
Стара Загора присъди награ-
дата „Учител на годината”на 
инж. Пенка Атанасова – стар-
ши учител по електрически 
машини и апарати в ПГЕТ 
„Г.С.Раковски”. Наградата връ-
чи председателят на НТС доц. 
д-р. Владимир Заманов.

За участие на отбора на 
ПГЕТ „Г.С.Раковски” в нацио-
налното състезание за Раков-
ски, ръководителите  Безценна 
Стайнова и Ренета Ковачева 
получиха поздравителни ад-
реси за постигнати отлични 

ДОйДЕ вРЕМЕ И ДА СЕ 
ПОХвАЛИМ...

резултати на регионално и на-
ционално равнище.

Госпожа Валентина Васи-
лева е носител на приз в края 
на учебната 2007/2008г. за 
класиране на гимназията ни 
на първо място по успех от 
всички професионални гимна-
зии по външно оценяване – ан-
глийски език.

инж. Пенка Атанасова (отпред), инж. Валентина Димитрова, 
инж. Недка Славова, инж. Даниела Пашова  

и инж. Нина Пенчева  (отляво надясно)
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В своята петдесет годишна история, нашето училище може 
да се похвали с много свои възпитаници, които са се ре-
ализирали успешно в областта на енергетиката или са 

достигнали върхове в избраното от тях поприще. Те са много 
и ние със сигурност ще пропуснем малцина, не защото сме ги 
забравили или сме подценили техните лични победи и успехи, а 
защото тази страничка на вестника е твърде малка, за да побере 
имената на: Здравко, Бончо, Веселин, Пенка, Боряна, Георги,  
Тодор, Павел, Соня и още,  и още...

Не можем да не изброим обаче онези специалисти, които след 
завършване на Техникума по електротехника „Г.С.Раковски”, 
гр. Стара Загора, се дипломираха като инженери в Технически-
те университети и заеха ключови позиции и ръководни постове 
в системата на енергетиката. Инж Руси Данев – бивш главен 
директор на СОО „Марица Изток” и бивш депутат, инж Щерьо 
Щерев – член на Управителния съвет и бивш генерален дирек-
тор на Мини Марица  – изток, инж. Георги Златев - Изпълни-
телен директор на „Брикел” ЕАД, инж. Иван Марков – бивш 
зам. министър на енергетиката, председател на Управителния 
съвет на Асоциация „Български въгледобив”, заместник- пред-
седател на  Управителния съвет на Българската минно-геолож-
ка камара, член на Управителния съвет и на изпълнителното 
бюро на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и 
металургия, инж Стоян Петров – управител на Енергиен сис-
темен оператор, Стара Загора, инж. Атанас Димитров – бивш 
Изпълнителен директор на ТЕЦ „Марица-Изток”-2, инж. Ев-
гени Близнаков – управител на Рудник „Трояново-север”, инж. 
Стоян Зайков – бивш управител на „Брикел” ЕАД.

Собственици на едни от най- успешните фирми в града са 
възпитаници на ПГЕТ:

инж. Божидар Колев – собственик на  „Технополис”;
инж. Светозар Терзиев- собственик на „Зара газ”;
инж. Еньо Енев- собственик на „Хранмаш”;
инж.  Станчо Пантов – управител на  „Контрагент 35” ЕООД;
инж. Динко Пантов - зам.-управител и търговски директор 
на  „Контрагент 35” ЕООД ;
инж. Митко Динев – съдружник в Холдинг „Загора”; 
Христофор Бунарджиев – собственик на „Булагро”;
инж. Любомир Митев – собственик на Печатница 2М;
Динко Червенков- директор на „МАХ”ЕОД;
инж Нягол Христов – управител на „Елконтрол”;
Таньо Христов Танев  - собственик на комплекс „Тангра’;
Боян Станков – управител на „Стабос 92” и дългогодишен 
председател на Училищното настоятелство;
Христо Шидеров – управител на „Шидеров”;
Димитър Териев – управител „Темко”ЕОД;
инж. Димитър Панев – управител на „Платеник”ЕОД;
Достойно място в нашия списък заемат и 
Недялко Недялков – областен управител на област Стара 
Загора, който е завършил средното си образование в ТЕТ 
„Г.С.Раковски”; 
Христо Манчев – бивш заместник главен прокурор и пред-
седател  на Върховната касационна прокуратура ;
инж. Пламен Тенев Русев – настоящ депутат в Народното 
събрание;
инж.Златко Златев - депутат от 38 и 40 Народно събрание.
Наши ученици са били: Проф.д-р Веселин Стаменов Брезин 

– Ректор на Лесотехнически университет, Иван Колев –зам.рек-
тор на ТУ – Русе, гл.ас.инж.Николай Матанов – преподавател в 
ТУ София, генерал Николай Томов, ген.Георги Каръмчев, инж.
Петър Стефанов Тодоров – артист мим, Костас Канидис - поко-
рил връх Еверест.

В семействата на много от настоящите ученици професионална 
гимназия по електротехника оставя трайна диря. Тук получават свое-
то образование няколко поколения. Можем да изброим много имена:. 
любослав тенев лешев е ученик в 11 „Б” клас, специалност „Елек-
троенергетика”.  През 1968г. е завършил дядо му ,Лешо Петров, спе-
циалност „Ел. обзавеждане на промишлени предприятия”, който след 
това професионално се реализира и работи в годините само като елек-
тротехник. Родителите му: Таньо Бонев и Радка Бонева също са въз-
питаници на гимназията и са завършили специалност „Електрически 
мрежи и системи”. Баща му работи като диспечер управление мрежа 
средно напрежение към „ЕВН – България” Стара Загора

Неделина Енева от 8”А” клас е избрала професията „електротех-
ник” по съвет на своите родители Дияна Георгиева Енева и Георги 
Петров Енев, получили своето образование също в нашето училище.

Като ръководител на ВЕЦ работи Митко Кънев Караколев, който  
завършва специалност „Ел. централи, мрежи и системи” през 1979г. 
Днес синът му ,Йордан Митков, е ученик в 11 „Б” клас и един от от-
личните ученици на гимназията. 

По професионалния път на своите родители вървят и Видко 
Петров Пенев от 11 „Б” клас, Петко Христов Станев - 11 „В” клас ,  
Кристофър тенчев Кирилов от 10 „А” клас, теньо тенев и Ивелина 
Недялкова от 8”А” клас, чиито бащи са се дипломирали като електро-
техници в ПГЕТ. Гергана Балева е майка на Божидар Видев Балев 
от 10 „В” клас. Тя е завършила през 1991г. специалност  „ Ел. монтьор 
на мрежи за високо и ниско напрежение”. И Стела Петрова насочва 
сина си атанас Петров от  8”А” клас да запише  училището, което  тя 
е завършила. Тук са учили и бабите на Петьо Пламенов Ценов от 12 
„А”клас  и Руслан Стоев от 8”А” клас.

По професионалния път на моите родители

УСПЕЛИ бИвШИ УЧЕНИцИ,  
ДОСТИГНАЛИ СвОИТЕ МЕЧТИ

„ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА - МОЕТО бъДЕЩЕ” 
На 13.04.2011г. възстанови-

хме традицията и проведохме 
поредното състезание по елек-
тротехника под мотото „Елек-
тротехниката – моето бъдеще”. 
Състезаваха се отбори от трите   
специалности: ‘Електроенерге-
тика”, „Електрообзавеждане на 
производството” и „Автомати-
зация на непрекъснати произ-
водства”. Всеки отбор се със-
тоеше от четирима участници, 
ученици от 12 клас. 

Те отговаряха на 15 въпроса 
от областта на електротехни-
ката и се оценяваха от жури в 
състав: инж. Пенка Атанасова, 
инж. Лена Сандулова и Въл-
чо Костинков. След оспорвана 
битка на първо място се кла-
сира отборът от специалност 
„Електрообзавеждане на про-
изводството”. Наградата за по-
бедителите бяха цифрови мул-

тимери. На второ място се кла-
сира отборът от специалност 
„Електроенергетика”, с награда 
комплекти отвертки. Третото 
място остана на отбора от спе-
циалност „Атоматизация на 
непрекъснати производства”, 
които получиха за награда по-
ялници. 

Състезанието „Електротех-
никата – моето бъдеще” за тази 
учебна година, се проведе на 
21.03.2012г. Участваха отбори-
те от трите специалности, със-
тавени от ученици от 12 клас. 
Те отговаряха на 30 въпроса, 
свързани с професията на  елек-
тротехника. 

Журито, в състав инж. Пен-
ка Атанасова, инж. Лена Сан-
дулова и инж. Румяна Илиева 
беше безпристрастен арбитър в 
оспорваната битка на отборите, 
които показаха добра подготов-

ка и отговориха вярно и точно 
на повечето въпроси.

Водещ на състезанието 
беше  Антони Антонов Петров 
от 12Б клас. Благодарение на 
неговото участие, състезнието 
стана интересно и забавно. Той 
умело се справи с поставената 
задача, което допринесе за на-
строението в залата.  

Призовото място заеха мом-
четата от специалност „Елек-
троенергетика”, които получи-
ха за награда – веригопровери-
тели. Втори се класира отборът 
на учениците от  „Електрооб-
завеждане на производството”, 
които ще могат да използват 
спечеления от тях комплект 
инструменти. Класиралият се 
на трето място отбор на „Ав-
томатизация на непрекъснати 
производства” беше награден с 
Hi-Fi audio слушалки.

Училището ни има установени кон-
такти със сродни училища от Чешката 
република. На база сключен  договор с 
професионално училище от град Оло-
моус, област Моравия и от град Прага, 
ежегодно с цел провеждане на произ-
водствена практика, групи наши учени-
ци пътуват за Чехия, а ние посрещаме 
гости от там.

В град Оломоус производствената 
практика се провежда в ТЕЦ , която е 
преоборудвана за изгаряне на 30 % би-
тови отпадъци, централата е екологич-
но чиста. В околностите на град Оломо-
ус се намира и ПВЕЦ – Dlouhe Strane. 
Тя е известна с екопроекта, който не 
нарушава природния баланс в района. 
Има два генератора с мощност 325MW 
с реверсни турбини Францис.

В свободното време учениците ни 
разглеждат историческите забележи-
телности: Карловия мост, катедралата 
света Вита, Храдчане, крепостта Бол-
зов, много  замъци, музеи.

Производсвената практика, провеж-
дана в Чешката република, обогатява 
професионалните знания и умения на 
учениците и остава незабравим спомен 
за тази прекрасна страна.

ПРОИЗвОДСТвЕНА ПРАКТИКА в ЧЕХИЯ

„ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА - МОЕТО бъДЕЩЕ” 
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На 29.04.2011 година в 
град Варна се проведе кон-
ференция на тема „Енергия 
на бъдещето”. Организатор 
на събитието беше Профе-
сионална гимназия по елек-
тротехника град Варна, с до-
макинството и участието на 
ЕОН - България и със съдей-
ствие на: Асоциация на про-
изводителите на екологична 
енергия, Техническия универ-
ситет  - Варна и Регионален 
инспекторат по образование – 
Варна. В конференцията взе-
ха участие два екипа от ПГЕТ 
„Г.С.Раковски” – гр. Стара 
Загора. Представени бяха  два 
макета на тема „Слънце и вя-
тър” и „Природа и енергия”. 
Автори на макетите бяха уче-
ници от 11а клас: Кристиан 
Димов Димов, Денис Гали-
нов Симеонов, Георги Иванов 
Атанасов, Петъо Пламенов 
Ценов и Продан Николаев Ки-
рицоев под ръководството на 
инж. Пенка Атанасова. Те по-
лучиха награда за оригинално 
изпълнение на макетите.

И тази година наши екипи 
ще участват в конференцията 
„Енергия на бъдещето”, която 
ще се проведе на 27.04.2012г. в 
гр.Варна. Те подготвят своите 
проекти и реализират всички 
си идеи в часовете по свобод-

„ЕНЕРГИЯ НА бъДЕЩЕТО”
На 03.04.2012 година се проведе състезание за Георги Раков-

ски, посветено на 145-годишнината от смъртта му и половин ве-
ковния юбилей на училището. В него взеха участие учениците от 
единадесети клас. Надпреварата премина през три кръга. В пър-
вия – учениците отговаряха на въпроси за живота и смъртта на Ге-
орги Раковски. Във втория се представяха презентации, изготвени 
от единадесетокласниците, свързани с революционната дейност 
на големия български възрожденец. Третият кръг включваше най-
малко познатата книжовна дейност на патрона на училището като 
поет, публицист, етнограф, фолклорист и историограф.

Състезанието спечели отборът на 11В клас. Втори останаха 11А 
клас, а на трето място е 11Б клас. Така учениците обогатиха зна-
нията си за живота и разностранната дейност на Георги Раковски, 
а публиката научи повече за тази изключителна личност с голям 
принос към израстването на българския народ в годините на ос-
манското владичество. 

СъСТЕЗАНИЕ ЗА РАКОвСКИ

ноизбираема подготовка „Възоб-
новяеми източници на електри-
ческа енергия” под ръководство-
то на инж. Пенка Атанасова.

Кристиян Димов, Георги 
Атанасов, Петьо Ценов и Про-
дан Кирицоев от 12А клас ра-

ботят по проект “Еко-кораб и 
свързване на соларен парк с 
електрическата мрежа”. 

Денис Симеонов от съ-
щия клас  изработва „Еко-
бензиностанция”, а Кристиян 
Митев - презентация на тема 
„Енергия от космоса”. 

Александър Сашев Геор-
гиев и Тихомир Пенчев Пе-
тков от 12Г  клас творят „Умна 
къща”.

Димитър Янков Турлаков 
и Живко Пенков Пеев от 11В 
клас са авторите на  проекта 
„Еко-селище”.

Християн Митков Митев 
от 12В клас направи филма 
„Зелени технологии”, a пре-
зентацията му на тема „Ал-
тернативни източници на 
електрическа енергия” е кла-
сирана на финалния кръг от 
комисията на конференцията 
„Енергия на бъдещето”. 

Пожелаваме успех на на-
шите момчета. Дано и тази 
година впечатлят всички със 
своите амбиции и изобрета-
телност.

В последните години Про-
фесионалната гимназия по 
електротехника се включи в 
множество проекти: 
	 национална програма 

„Училището – територия на 
учениците”;
	 клуб „Творчески инте-

реси” за изработване на съвре-
менни дидактически средства 
за обучение; 
	 национална програма 

„Модернизация на материал-
ната база в училище”- бяха 
закупени нови столове, маси и 
монтирани бели дъски в учеб-
ните стаи;
	 национална програма 

„Модернизиране на система-
та за професионалното обра-
зование”; 
	 Красимира Янкова, 

библиотекар в гимназията, 
написа проект по програмата 
„Български библиотеки-съвре-
менни центрове за четене и 
информираност”. За училище 
са спечелени 1448 лева, с които 
са закупени 162 тома книги и 
учебници.

	 Нашата гимназия 
участва и беше одобрена в 
проект на тема „Качествена 
професионална подготовка, 
чрез модернизация на матери-
алната база в професионална 
гимназия по електротехника 
„Г.С.Раковски” гр. Стара За-
гора”. Съфинансирането на 
проекта се осигури от „ТЕЦ 
Марица изток 2” ЕАД. Благо-
дарение на реализацията на 
този проект, специализирани-
те кабинети в     гимназията 
бяха  оборудвани с актуална, 
нова материално-техническа 
база, съответстваща на съ-
временното ниво на развитие 
на енергетиката. Това е важна 
предпоставка за повишаване 
на мотивацията на учениците 
за усвояване на нови професио-
нално значими знания и умения, 
развива способността им да 
работят със съвременна техни-
ческа документация, основана 
на международните стандар-
ти, действащата нормативна 
база и компетенция за прила-
гане на конкретни изисквания 

от стандартите за управление 
на качеството, безопасните и 
здравословни условия на труд. 

* * *
Наши ученици получиха 

сертификат за участието си 
в Националната научнопрак-
тическа конференция „Учили-
щето – желана територия на 
ученика”. Участниците бяха 
от 12 клас, специалност „Елек-
трически машина и апарати”.  
Запрян Стоянов Запрянов и 
Иван Динев Иванов изработиха 
Стенд за изпитване електри-
ческата якост на изолацията, 
а Камен Иванов Господинов, 
Иво Красимиров Желев и Геор-
ги Стефанов Касъров - Стенд 
за изпитване на контактори. 

* * *
Грамоти за участие в кон-

курса „PLAY ENERGY” полу-
чиха учениците от 11В   клас: 
Димитър Турлаков, Георги 
Петров, Мирослав Янков, Йор-
дан Златев, Койчо Хубенов и 
Радостин Христов от специ-
алност „Електрообзавеждане 
на производството” - за изра-

Проект “Успех”
От учебната 2011/2012г, в ПГЕТ „Г. С. Раковски”, стартира 

проект „Успех”. В тази връзка бяха сформирани осем клуба, 
шест секции, едно ателие и едно студио, които имаха за цел да 
обхаванат свободното време на учениците и привлекат тяхното 
внимание в извънкласни форми в желано от тях направление и 
дейност. Голям интерес предизвикаха клубовете: „Еко раница”, 
„Млад еколог”, „Пътешественик”, „Аз-фотографът”, „Архи-
мед”, „Компютърни игри и интернет”, „Трудният диалог в учи-
лище”, „ Родолюбие и историческа памет”, секциите „ Истори-
ята на моя род”, „Историята на моето селище”, „Историята на 
българските институции”, „Да разкажа историята на патрона 
на моето училище – Г. С. Раковски”, „Скаутски здравен лагер”, 
„Екоразходки, запозаване с природата, туристически походи”, 
ателието „Изготвяне на презентации и табла” и Градинарското 
студио. 

ботването на макет на нулев 
дом на сграда на университе-
та в Пекин. Ръководители бяха 
инж.Стефка Танева и Безцен-
на Стайнова. 

* * *
На 24 ноември 2011 учени-

ците от 11A  клас Павлин Стай-
ков и Минчо Кънчев участваха 
в конкурс по художествено 
слово «Език мой, Ангелогла-
сен», организирано от народно 
читалище «Свети Климент 
Охридски 1858 «, Стара Заго-
ра и получиха грамоти, а съу-
ченикът им Петър Петров взе 
поощрителната награда.

* * *
На 22 ноември 2011 уче-

ниците от 11Б клас Любослав 
Лешев и Кънчо Стефанов 
участваха в конкурс за есета, 
организирано от народно чи-
талище «Свети Климент Ох-
ридски 1858», Стара Загора и 
получиха грамоти, а съучени-
кът им Божидар Семерджиев 
взе поощрителна награда за 
есето си «Моята представа за 
свободата».

* * *
В чест на 190 години от 

рождението на Георги Раков-
ски група ученици от профе-
сионалната гимназия изгот-
виха презентация за живота, 
книжовната и революционна 
дейност на патрона на учи-
лището. Материалите бяха 
представени по време на ини-
циативата на ВМРО “Защо 
моят патрон”.Учениците: 
Петър Петров и Атанас Дя-
ков от 11A   клас, Любослав Ле-
шев и Кънчо Стефанов от 11Б 
клас, Димитър Турлаков от 11В 
в клас и Георги Ангелов от 9A  
клас получиха грамоти за учас-
тието си .

* * *
На шести януари, Йорда-

новден, по стара традиция бе 
извършен ритуалът по хвърля-
не на кръста. За наша гордост 
кръстът бе изваден от ученика 
от 11А клас от Професионална 
гимназия  по електротехника 
„Г. С. Раковски” - Теодор Бел-
чев. Поздравления за смелата 
му постъпка!

Александър Сашев Георгиев  със своята “умна къща”

Петьо Ценов, Кристиян Димов и Продан Кирицоев
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Колко често си говорим, 
че колелото на живота 
се върти, върти. По-

някога със съгласие за нещо 
несвършено, друг път пък с 
надежда за бъдещи успехи в 
живота, за справедливост в 
отношенията.

Колелото се върти, както 
и животът си отива, така се 
раждаме и умираме. Живо-
тът е устрем нагоре, нагоре и 
вечно движение като неспир-
ния кръговрат в природата. 
Живеем в свят, изпълнен с 
омраза, лъжа, лицемерие, 
егоизъм. 

Човешките отношения 
винаги са били неразбирани, 
дори и от професори, защото 
повечето гледат своята лична 
облага в този живот на теж-
ки времена. Опорната точка 
е оцеляването в измъченото 
ни битие, с този неуморим 
стрес и напрежение покрай 
нас самите. С всеки изминал 
ден хората се опитват да из-
копчат всяка една възможна 
надежда, искрица за преби-
ваване в това време на хаос, 
страдание и позор. 

Животът е като сценарий, 
който с трудност и големи 
жертви се изиграва.

Човек трябва да мечтае, 
да е със свободен дух, за да 
стане част от устрема на веч-
ното движение, както мечтае 
и поетесата Елисавета Багря-
на. 

Сблъскваме се с какви 
ли не непосилни задачи, не-
достижими, недостъпни за 
човек, ала няма невъзмож-
ни неща, с упоритост, труд, 
честност, почтеност,с вяра 
всички ние ще намерим пътя 
за щастливо продължение, а 
не за край на живота.

Обществото е като зад-
вижвано колело, което следва 
всички неравности по пътя. 
Мизерията, гладът, безха-
берното водене на разгулен 
начин на живот е умопомра-
чително. 

Човек е алчен и се опит-
ва да извлече всичко нужно и 
ненужно. 

Народът е обеднял, заж-
аднял за малкото останало 
вода в кладенеца, а какво 
ли ще стане, когато тя свър-
ши? А водата е  най-ценното 
нещо, без което не може да 
има живот. Нима ние не сме 
част от тази красива природа, 
която ни заобикаля и налага 
магичното си равновесие на 
земята? 

Бъдещето е в младите 
хора, те са надеждата на на-
рода като нация да продъл-
жи с нови идеи, да се стреми 
към по-добър начин на живот 
както за тях, така и за след-
ващите поколения. Светът е 
колкото хубав, толкова и не-
справедлив. 

Всеки трябва да получи 
шанс за един по-добър жи-
вот, настояще и бъдеще, с 
което да се реализира и да се 

Боже, каква тема - мисля 
си, но заставам пред 
огледалото. Всеки ден 

се поглеждам в него, но сега 
размишлявам. Какво виждам ?

Виждам едно момче със 
светли очи и спокойно лице, 
харесвам се, красиво лице, още 
не e сбръчкано, не e озлобено от 
несбъднати мечти, не e изнервено 
от кризата, от безработицата, от 
дългия преход. Красиво лице на 
оптимист, на млад човек, пред 
когото стои целият живот.

Младо лице, което не е 
корумпирано, не е потъпкано и 
изкривено от лъжи. Вглеждам 
се в моите приятели, всички 
сме позитивни, засмени, някак 
светли и озарени. Имаме мечти, 
които още не сме сбъднали 
и сме в процес на тяхното 
осъществяване, още държавата 
не ни е виновна за неуспехите, 

„Който търси – намира.“ 
А в търсенето на  „опори“ 
и намирането на „пътеки“  
днешният модерен човек се 
оглежда в материалното  и 
ежедневното, за да открои 
духовното и вечното. 

Дали  модерният човек 
през  третото хилядолетие  
изпитва терзанията на душа-
та за смисъла на изкуството, 
за проникването отвъд види-
мото, за онова невидимо, кое-
то изкушава с неизвестността 
си? Или пък модерният млад 
човек  материализира мечти-
те си.

Днешните младежи счи-
тат за модерно да покажеш 
нов модел телефон, маркови 
дрехи, да печелиш повече 
пари, а доброто образование 
дори остава на по– заден 
план. Стигаме до един пара-
докс– колкото повече пари 
имаш, толкова по– готин си, 
толкова повече власт имаш. А 
къде отиде духовността у мо-
дерния човек? „По- модерно“ 
стана да излезеш на улицата 
и да извикаш „Долу!“, да се 
присъединиш към някоя гру-
па във FACEBOOK, отколко-
то да отидеш на театър, на-
пример.

Дали е „непосилен товар“ 
да се замислим за това как-
во правим и защо го правим, 

Имат ли учениците соб-
ствено мнение за неща-
та?

Да имат, но само някои от 
тях могат да го изразяват сво-
бодно. Другата част са тези, 
които се страхуват да предста-
вят гледната си точка. Днес, по-
вечето ни връстници ръководят 
живота си от стереотипи.

Да си популярен в училище 
е нещо, към което всеки от нас 
се стреми. Друг е въпросът под 
каква форма ще се осъществи 
тази популярност.

Отговорност ли е да си из-
вестен сред кръга от приятели 
или не? Искаме да бъдем ха-
ресвани от всички и за всичко, 

усъвършенства, да помага на 
другите хора около него.

Никак не е лесно да се 
изградиш като почтена лич-
ност, но с борба, кураж и сме-
лост ще се стигне до успех. 
Когато човек рискува заради 
нещо, самият той трябва да 
прецени дали може да по-
несе последствията от това. 
Хората трябва да са умерени, 
истински, да знаят какво ис-
кат и как да го постигнат без 
насилие.

Всички ние сме част от 
вечното движение на коле-
лото на живота. Дали движе-
нието напред всъщност не ни 
отвежда към нещо познато, 
което да видим и оценим, за 
да сме мотивирани да вървим 
напред?

Животът е онази сила, 
която ни кара да видим све-
та и малките неща в него, да 
променим мисленето си и да 
отстояваме мнението си,  да 
се борим най-вече за нашата 
лична свобода, защото без 
нея ние не разбираме истин-
ския смисъл на думата живот.

Този живот на устрем и 
движение аз избирам за себе 
си.

Кристиян Митев,  
12а клас

„Върти се, върти  колелото на живота – 
животът е устрем и вечно движение“

„Колело“-Елисавета Багряна

ГЛЕДАМ СЕ в ОГЛЕДАЛОТО И КАКвО вИжДАМ?
мечтаем, че ще можем да 
правим каквото обичаме, че ще 
се грижим за света около нас и 
той ще се грижи за нас- хората. 
Дано само след една година, 
когато вече няма да съм ученик, 
и се погледна в огледалото, 
да видя пак същото момче- 
необременено и нестъпкано от 
трудния живот. Дано тогава да 
виждам тези светли очи, които 
гледат с любов природата, 
родината, подрастващите. И 
дано тогава нашето поколение 
живеем добре, и поколенията 
след нас да живеят добре. 
Защото ние сме бъдещето на 
България. Това искам да видя 
в огледалото- едно лице, което 
успява да остане незасегнато от 
времето. 

Гледам се, а огледалото ми 
кимва одобрително.

Наньо Павлов, 12Б клас

ДУХОвНИТЕ ТъРСЕНИЯ НА МОДЕРНИЯ ЧОвЕК
или това ни носи най- големи-
те проблеми и терзания. Колко 
сме безчувствени или в дейст-
вията си грешим. Като в Дал-
чевото стихотворение „Камък“ 
: „...камък, ти стоиш все същ!“.

В такива ли „ предмети“ ще 
се превърнем– без душа, без 
ценности, без възприятия.  Да 
стоим на едно място и да ня-
маме проблеми. Да се оставим 
на инерцията и да не правим 
нищо. Но ние живеем в мо-
дерни времена със забързани 
млади хора, които в динамика-
та на материалното ежедневие 
се сблъскват с „дребни неща“ 
като истина и неистина, чест-
ност.

Отново към Далчев : „...
вечно и свето е само мътр-
вото, / живото живее в грях.“                       
Едно познание за света и лю-
бопитство към човешкото съ-
ществуване, което не трябва да 
бъде безполезно.

Духовното издига човека. 
Духовните търсения в любовта 
могат да облагородят човека, 
но и да го доведат до големи 
терзания. А любовта е вяра- в 
хората и в доброто. Тя  същест-
вува откакто  ги има хората и 
това е обяснимо. Тази вяра ни 
показва пътя и ни дава дух, 
без който сме изгубени, а как-
то знаем нашият живот е само 
преходен.

Духовните търсения на 
модерния човек трябва да 
следват ценностите, които 
правят хората уникални съ-
щества. 

Не просто да съществу-
ват, а да живеят. Вярно е, че 
можем да сме един камък без 
проблеми и чувства, но няма 
да спечелим нищо от това.

Диян Петров, 12б клас

живота си заради злобата на 
свои „приятели”.

Това показва, че светът в 
днешно време не е толкова 
красив, както е представен 
по филмите. Трудно е да из-
разяваш себе си, да бъдеш 
разбран от хората около теб, 
но пък трябва ли да си „на-
гаждач”, за да имаш „прияте-
ли”. Такъв не съм!

Аз мисля, че всеки има по 
малко вина за това. И бъдей-
ки толерантни към мнението 
на околните, ние ще създа-
дем едно по– светло утре.

Утре, в което няма страх 
да бъдем себе си.

Михаил Косев , 12б клас

а за да постигнем това често 
казваме и правим неща, които 
не са типични за нас. Попада-
ме в неподходящи компании 
и  дори по някакъв начин  не-
съзнателно гласуваме за идеи, 
които не подкрепяме. Но това 
ли сме ние всъщност, а това ли 
искаме да бъдем? В стремежи-
те си да сме “готини” загърб-
ваме собственото си аз. Някои 
не се опълчват от страх да не 
си навлекат гнева на вече из-
вестните. Затова свидетелстват 
истории, разказани във вестни-
ците, доста пъти сме чели за 
деца, станали жертва на наси-
лие от съучениците си– отлич-
ната ученичка, която загуби 

МНЕНИЕТО НА УЧЕНИцИТЕ ДНЕС
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Днес, в това материал-
но общество, в което 
живеем, думата човеч-

ност е изгубила своето значе-
ние. Дори рядко се използва и 
прилага.В една песен се пее: 
„Ако до всяко добро съще-
ство застане поне още едно, 
ех, ще започне такъв живот 
...”. Но едва ли всички мислят 
така. Много по-лесно е да си 
безсърдечен, груб, завистлив, 
лесно е да потъпкваш чуж-
дото достойнство и да караш 
другите да се чувстват по-низ-
ши от тебе. Може би са забра-
вили крилатата мисъл: „Пред 
винкело всички сме равни”.

Всекидневно гледаме по 
телевизията за убийства, из-
насилвания и други подобни 
злодеяния. Но пък и научава-
ме как хората помагат на дру-
ги, изпаднали в беда. И тук 
идва човечността.

Напоследък актуалната 
тема с наводненията ни показ-
ва колко добри и състрадател-

Каква е представата ни за 
живота? Ние определяме 
живота  като времето, в 

което един човек съществува, 
от момента, в който се появи, 
до момента на смъртта му. Но 
животът е нещо много повече 
от това и най-важното в него е 
не просто самото време, в което 
сме съществували, а какво сме 
свършили за това време,  какви 
избори сме направили. Не по- 
маловажно е, че сме се родили 
хора, а и това къде точно сме 
отрасли, дали сме се научили да 
обичаме и да споделяме радост-
та и болката. Дали това е всичко, 
което определя живота ни  и не-
говото развитие? Или е изборът 
ни, който прави всеки един чо-
век различен и уникален. Важно 
е всяко едно наше действие още 
от малки- дали ходим на учили-
ще, дали се срещаме с подходя-
щи хора, дали слушаме родите-
лите си и учителите си, караме 
ли се с другите, имаме ли много 
приятели.

Животът е постоянна про-
менлива, а за да можеш да го из-
живееш добре, трябва да си сигу-
рен в това, което вършиш,  да не 
се колебаеш, но и да не избърз-
ваш, винаги да преценяваш ситу-
ацията. Важно е да вярваш в себе 
си и да използваш възможност-
ите си, но не бива да се срявня-
ваш с никого, тъй като няма как 
да знаеш какви възможности са 
имали другите и какви избори са 
направили- затова е погрешно да 
се вглеждаш в живота на други-
те. Да оцениш това, което имаш и 
да го споделиш с другите, е вели-
кодушно. Завистта и омразата са 
грехове на смъртните и са онези 
„нещица“, които лишават човека 
от малките радости, от удовлет-
ворението. Доблестно е да спо-
делиш радостта на победилия и 
достойно да приемеш загубата. 
А колко е трудно да се усмихваш, 
когато ти се плаче! Иска ти се да 
изкрещиш колко си онеправдан и 
нещастен, а честност и справед-
ливост за тебе няма. Ще имаш ли 
воля да промениш себе си?

Често в живота ни сполетяват 
трудности и беди, но ако сме сил-
ни и имаме добри приятели, ако 

За да бъде ясно, точно и категорично,
ще подходя към въпроса много лично.
Получих аз задачка с краен срок
и почувствах се като във Удсток.
Нагласям рими за годишнината наша
и забърках се идеално във гореща каша.

Навърши професионалната гимназия
петдесет години като на фантазия.
Изнизаха се те във морен ход,
във търсене на правилен подход.
Излизаха зад чиновете класни
не випуск, два и три прекрасни.
Ученици, оплетени във цветни жици,
завършваха като добри математици,
надеждни, оправни техници.
И сменяха се в този ред
учители, директори безчет.
Но бяха и СА верни всички
на каузата като пчелички.
Затуй със гордост уточняваме,
че орденът си заслужаваме.
Със „Кирил и Методий” ни удостоиха
и за всичко друго нам простиха.

В училищните дебри поживях.
Намерих време и за малко смях.
Не трябва винаги да сме сериозни,
нито пък толкова помпозни.
Не може само със хвалебствия,
явяват се и дни на бедствия.
Във времената трудни, днешни
излязоха ни нужди спешни.
Еех, а бяха дни на песен и банкет...
Сега нуждаем се от нов паркет!
Подвява севернякът в дюшемето,
защото ни е лабаво и дограмето.
Ту някой кран избил в стената
и шурнала навред водата...
На стола седнал млад левент
и проснал се на пода като бент...
И хайде пак във склада ни под катинар
да се поправи изпочупения инвентар.
Във прозата затънахме до шия,
каква ли ще е тази орисия?

Аз Буки Веди и всякакви глаголи
в съвремието ни хванаха мазоли.
Все по-трудно стана да се разчете
на някой ученик скроеното есе.
И юношите ни красиви, напористи
увиснаха по лостовете като циркови  
артисти.
Там ваят плочки, мускули,  релеф,
но работата не е само чар и кеф...
Налага се да влязат стройно в ролята

и да поискат помощ от Неволята.
А тя е тук и потрива си ръцете,
докато чака да използваме си умовете.
Защо решавате проблемите с юмруци,
увиснали пред стаите като сюртуци,
като е лесно, просто и понятно
да се усмихнете един на друг приятно?...
Че ние май не ставаме добри,
а хванахме дълбоките гори.
Току погледнем се със злост в очи
и тръгнали едни ми ти кавги...
„Казана дума – хвърлен камък”
заключва народът и пламък
обгаря душите до болка голяма,
понеже обидата не ражда промяна.

Под зоркото око на титуляра
възвръща ни се всяка вяра.
И негова е трудната задача
да ни измъква от зоната на здрача.
Макар и времената да променят облик,
държавата нуждае се от вещ работник.
Затуй ще стягаме мишци, колани и прочие
школото наше да продължи с многоточие.
Юбилеят светъл да ни е честит със адмирации
за всички дали своя труд и атестации!
Да бъдем здрави, усмихнати, успешни
и малко да са стъпките погрешни!
НЕКА ГО ИМА ТОВА УЧИЛИЩЕ,
ЗАЩОТО ТО Е ИСТИНСКО СВЕТИЛИЩЕ!

                                                 Красимира Янкова 
    библиотекар към ПГЕТ „Г.С.Раковски”

ЗАЩО ДА НЕ бъДЕМ ПО-ЧОвЕЧНИ?
ни можем да бъдем. А казват за 
българите, че всеки гледа себе 
си, но не е така. 

Многобройните кампании, 
провеждани по телевизията, 
милионите смс-и и дарения за 
подпомагане на каквато и да е 
добра кауза показват колко чо-
вечни можем да бъдем.

Какви са хората днес? Гру-
би, потиснати, завистливи, 
живеещи в един несправедлив 
свят, изпълнен с омраза. Пре-
обладаващи са страданието и 
страхът, които не позволяват на 
хората да изкажат своето мне-
ние и да предприемат някакво 
действие срещу неправдите в 
този озлобен живот. Но дали 
всички са такива?

Всекидневно се сблъскваме 
с проблемите на хората, които 
търсят решение на своите нес-
годи, но това се оказва непо-
силна задача. Те не престават 
да вярват в доброто у човека и 
по този начин се пробужда она-
зи част от същността ни- чове-

колюбието, и надеждата в но-
вото по-успешно, изпълнено с 
милосърдие и разбирателство, 
бъдеще.    Да помогна или не? 
Това е противоречието, което 
не ни позволява да направим 
правилния избор. Но накрая 
милосърдието в душите ни 
надделява и оказваме помощ 
на нуждаещите се. Нали за това 
сме хора- за да си помагаме, 
но понякога нуждаещите се  от 
помощ не заслужават нашата 
подкрепа и съпричастност и  
злоупотребяват с добротата ни. 
Но дори и тогава трябва да сме 
по- човечни, да дадем, без да 
чакаме отплата.

Всекидневно ни спират 
по улиците просяци с молба 
да дадем малко, за да спасим 
техния или нечий друг живот. 
Има много болка и страдание 
на тази земя, а ние не полага-
ме усилия да намалим мъките 
и нечестностите. Обгръща ни 
пасивността и отчаянието, за-
почваме да живеем ден за ден, 

без да мислим за бъдещето.
Но всички ли сме такива 

или е останал някой сам да се 
бори срещу нечестностите и 
неправдите?

Първият човек, за когото се 
сещам, е жена от Русе, която 
е помогнала на едно момче да 
вземе българско гражданство, 
защото системата го е пропус-
нала, докато е бързала да дос-
тигне европейските стандарти.

Друг пример е за 94-годиш-
на старица от малко родопско 
село, която живее само на хляб 
и вода, и дарява цялата си пен-
сия за построяването на храм, 
където съселяните й да се по-
молят за наранените си души.

Чувството за взаимопомощ 
е заложено в същността на 
човешкия разум. Най-лесният 
пример, за който се сещам, е, 
когато видим в автобуса стар 
човек или бременна жена, пър-
вото което правим, е да станем 
и да ги поканим да седнат на 
нашето място.

И тук трябва да се зами-
слим „защо да не бъдем по-
човечни”? Толкова ли е труд-
но да направим онези малки 
неща– да се лишим от поред-
ния шоколад и с парите да ку-
пим закуска на бездомния. Не 
мисля! Когато правим добро 
ни се отговаря с добро!

Георги Атанасов,
12a клас

ДА  ПРОДъЛжИМ  НАПРЕД!“Радвай се на живота, без да го сравняваш 
с живота на другите”

полагаме труд, бихме преминали 
през тях с лекота. Неволите са 
за това- да ни правят по- силни 
и устойчиви. Фридрих Ницше е 
казал: „Това, което не ни убива, 
ни прави по-силни”. Налага се 
сами да изковем бъдещето си, да 
се трудим, сами да печелим бит-
ките си. Трябва да проявим воля 
в това, което правим, да се разви-
ваме, защото на този свят  няма 
подаръци, животът не е шега- „ не 
работиш ли, не трябва да ядеш”. 
Да убедим най- напред себе си, 
че положените усилия рано или 
късно ще се възнаградят. 

Но днес сякаш повечето хора  
не са доволни от живота си, по-
стоянно го сравняват с живота 
на другите  и го свързват с това, 
че „другите живеели“ по-добре 
от тях, че нямали добра работа 
и развитие. Но не осъзнават, че 
това зависи изцяло от тях, от 
техните решения, това, че  всеки 
ден вършат едно и също и  живо-
тът им няма напредък, се дължи 
на самите тях.

Време е хората да разберат, 
че ако не вземат живота си в 
ръце и не „обуздаят юздите“ на 
съдбата си, животът им няма 
да се подобри. А ще става все 
по- зле. Важно е да гледаш пози-
тивно на живота и да го цениш, 
да се радваш на големите и мал-
ките неща, да зачиташ и цениш 
приятелите и роднините си .

И най-важното е да  не се са-
мосъжаляваш, а да се стремиш  
да живееш  добре и с достойн-
ство!

Петьо Ценов, 12а клас
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ПГЕТ „ Г.С.Раковски” се 
гордее с успехи на своите 
ученици, които са активни 
спортисти и печелят призо-
ви места с клубовете, в кои-
то тренират обичаните от 
тях спортове. Въльо Димев 
Стойков е ученик от 9 А клас, 
специалност „Електроенерге-
тика”. Той тренира борба от 
6 години към „Берое” Стара 
Загора. Състезава се активно 
от 4 клас. Печелил е 36 пър-
ви места на Държавни лични 
първенства, Международни 
турнири, Награди за най-тех-
ничен състезател. Има 42 ме-
дала. 

Николай Живков Михай-
лов от 9Б клас, специалност 
„Електоренергетика”, тренира 
борба свободен стил. Печелил 
е призови места от национал-
ни турнири, държавни пър-

венства, традиционни между-
народни турнири. Гордее се със 
своите награди и мечтае за още 
по-големи успехи.

Живко Господинов Стойчев 
е ученик от 10А клас, специ-
алност  „Електроенергетика”. 

Тренирал Kickboxing & Muay 
Thai към спортен клуб „Хара” 
Стара Загора. Спечелил е вто-
ро място при юноши старша 
възраст на SAN DA в Бургас, 
а във Варна на състезание по 
Muay Thai - трето място. На 

15.05.2011г. в гр. Каварна на 
републиканския шампионат 
по Кик бокс, стил „Фул кон-
такт”, юноши, младша възраст 
той спечели първо място и 
стана републикански шампи-
он. Сега се занимава с култу-
ризъм и фитнес в СК „Кобра” 
Стара Загора и се надява след 
много тренировки и усилия да 
излезе на подиума и да печели 
награди.

Успехи извън училище

СПОРТъТ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

Когато през 1963г. се 
преместихме в ново-
построената сграда на 

ТЕТ „Г.С.Раковски”, в часове-
те по физическо възпитание 
трябваше да си строим спорт-
на площадка - заравнявахме 
терена, копаехме канали за 
отводняване, положихме 
първата настилка – червена 
пръст. През зимата часовете 
провеждахме на коридора на 
първия етаж. Скачахме коза, 
кон, висок скок и разучавахме 
народни хора. 

През следващата година 
беше завършен и физкултур-
ният салон. Макар и малък, 
го оборудвахме с най - необ-
ходимите уреди и пособия. 
Своевременно сформирах 
спортни секции по основните 

Христина Пенчева - 32 години преподавател по  
физическо възпитание в Техникума по електротехника:
спортове и започнахме трени-
ровки. Успехите не закъсняха. 

През 1965г. се класирахме 
на първо място по лека атле-
тика на зоналното първен-
ство. Същата учебна година 
победихме всички отбори от 
югоизточна България по бас-
кетбол и лека атлетика. 

На републиканското пър-

венство пък се класирахме на 
трето място по баскетбол и 
на четвърто по лека атлетика. 
Дълги години бяхме на пър-
вите места в града и окръга по 
лека атлетика, спортна гим-
настика, волейбол, баскетбол, 
хандбал и футбол. Отборите 
бяха ръководени от колеги, 
преподаватели в техникума: 

Иван Димитров - учител по 
математика, тренираше от-
бора по волейбол, Илия Си-
меонов - преподавател по ел. 
машинна лаборатория и Рай-
чо Иванов - преподавател по 
релейна  защита, водеха  от-
бора по футбол, а Нонка Ди-
митрова-учебна практика, се 
занимаваше с участниците в 
отбора по ориентиране.

След години вече имахме ас-
фалтирана спортна площадка, 
разчертана и оборудвана с две 
баскетболни, две волейболни и 
едно комбинирано хандбално и 
футболно игрище, трап за ви-
сок и дълъг скок, шест кръга за 
тласкане на гюлле.

В техникума се обучаваха 
много добри спортисти, които 
разнасяха славата на учили-
щето ни в страната и чужбина. 
Гордеем се със Стефан Сте-
фанов – първият българин, 
преодолял 5,20м на овчарски 
скок, с многото републикан-
ски шампиони по лека атлети-
ка през годините – Миролюб 
Дойчев, Димитър Недялков, 
Ботьо Чалъмов, Веселин Га-
джев, Кольо Пейчев,  Стоянка 
Николова, Мария Люцканова, 
баскетболистите Тотьо Вичев, 
Димитър Недялков, Димитър 
Михнев, Кънчо Генов, Свето-
зар Терзиев, Стоян Попов.

Учителският колектив 
на ТЕТ „Г.С.Раковски” 
работеше упорито не 

само за професионалната под-

 „Животът е трагедия за този, който чувства  
и комедия за онзи, който мисли.”  
инж. Цанка Ташева си спомни за нас:
готовка на учениците, но и за 
привличането им в спортни 
секции, клубове, музикални 
и танцови състави. Осъзнава-
хме, че само така, запълвайки 
свободното им време с по-
лезни занимания, ще спомо-
гнем както за тяхната добра 
физическа подготовка, така 
също и за придобиване на до-
пълнителни знания, умения, 
за създаване на условия да се 
развиват духовно като творят 
красота.

През 1977г. ръководство-
то на техникума ми възложи 
задачата да създам клуб за 
естетическо възпитание на 
учениците. Осъзнавах, че да 
се издигне равнището на ес-

тетическото съзнание на уче-
ниците, да се разгърнат твор-
ческите им сили е изключи-
телно трудна и отговорна цел. 
Направих проучване и уста-
нових, че желанията на пове-
чето са насочени към създава-
нето на музикален състав, или 
към състав за спортни танци. 
Преодолявайки немалко труд-
ности, успях да отговоря и на 
двете желания. Създадохме 
музикален състав „Аполон”, 
успяхме да закупим инстру-
менти, уредба. Момчетата 
подготвиха програма, в ре-
зултат на което по празници-
те имахме подходяща музика. 
За да създам клуб за спортни 
танци, се наложи да потърся 

художествен ръководител от 
Димитровград. Инж.Стани-
лов се отзова на нашата молба 
и в продължение на няколко 
години редовно пътуваше до 
Стара Загора, за да подготви 
танцьорите. Пристигнаха и 
първите покани за участие в 
музикалните програми. Бла-
годарение на тях бяхме забе-
лязани от ръководството на 
Младежкия дом в града. От 
там получихме така необхо-
димото ни финансиране. Клу-
бът се разрастна. Дойдоха и 
първите участия в регионални 
турнири, а с тях и първите ни 

успехи, донесени от Атанаска 
Дунева и Георги Шидеров. 
Интересът към нас беше го-
лям. Желаещите да се занима-
ват със спортни танци се уве-
личи многократно. Клубът по 
спортни танци се развиваше 
успешно. Двойките участваха 
в регионални, републикански 
и международни турнири. 
Спечелиха много отличия и 
награди благодарение на но-
вия художествен ръководител 
Наталия Чемодурова. Изявите 
на Тинка и Михаил Ракаджи-
еви, на Маргарита Йордано-
ва и Димитър Димитров, на 
Павлина Михова и Венцислав 
Ташев, на Ваня Стефанова 
и Николай Колев, Марияна 
Дралчева и Димитър и още 
много други направиха клуба 
известен и обичан в града, до-
несоха много награди.

Всички тогавашни учас-
тници се пръснаха из Бълга-
рия и по света, а други и днес 
танцуват в клуба на Стефан в 
клас „Сеньори”, Атанаска Ду-
нева, Тинка и Михаил Рака-
джиеви създадоха свои клубо-
ве в града и водени от любо-
вта към танца, към красивото 
и съвършеното продължават 
традицията на клуба.

От дистанцията на изми-
налите години мога с увере-
ност да кажа, че както аз, така 
също и всички участници в 
клуба по спортни танци, па-
зим в душите си оня красив 
спомен за времето, когато 
вложихме толкова физически 
и духовни сили, за да постиг-
нем радостта от творчеството.

Живко Стойчев

Въльо Стойков и Николай Михайлов
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Спортът в ПГЕТ „Георги 
С. Раковски” е със стари тра-
диции, които датират още от 
основаването на техникума 
през 1962г.

Марияна Сивова и Нели 
Христова -  преподаватели по 
физическо възпитание, рабо-
тят в гимназията от 1996г. 
През тези 16 години със свои-
те ученици са участвали във 
всички състезания на общин-

ско ниво по спортовете: фут-
бол, волейбол, баскетбол, лека 
атлетика, шах, тенис на маса, 
хандбал, бадминтон, плуване. 
Класирането на отборите 
всяка година е на едно от при-
зовите места. Гордеят се с ус-
пехите на своите ученици:

• Първо място на репу-
бликанското първенство по 
бадминтон в гр. Хасково през 
2009г. – 8-10 клас

• Второ място на републи-
канското първенство по фут-
бол в гр. Сливен през 2008г – 11 
и 12 клас

• Трето място на републи-
канското първенствопо бад-
минтон в гр. Дупница през 1997 
г .

Участвали са в традицион-
ния турнир по плажен волейбол 
в с. Ягода, имат изяви в тур-
нира по лека атлетика, който 
се провежда всяка година под 
наслов „Празник на леката 
атлетика на Стара Загора”, 
а също така и в състезания-
та по стрийтбол, организира-
ни от общината. Провеждат 
ежегодни турнири по футбол, 

волейбол, тенис на маса меж-
ду класовете в гимназията със 
състезателен характер.

На общинското съсъте-
зание по хандбал 2012г  за 
ученици, отборите  на ПГЕТ 
„Г.С.Раковски”  се клсираха 
съответно: 11-12 клас – вто-
ро място, 8-10 клас на трето 
място.  

Във връзка с петдесет го-
дишния юбилей на гимназия-
та, на 19.04.2012г, се проведе 
приятелска среща по футбол 
между отборите на ПГЕТ 
„Г.С.Раквски” и Хуманитарна 
гимназия „Св. Св. Кирил и Ме-
тоди” гр. Велико Търново. 

В училището има и обособе-
на фитнес зала, която учени-
ците използват с удоволствие 
през свободното време.     

Последен звънец

Едно, две, три…..единадесет, дванадесет!
В кое училище, което изпраща своите дванадесетокласни-
ци коридорите не са били  огласяни от това броене?
И тази година те кънтят от множество весели гласове…
Щастливи, развълнувани, изпълнени с надежда и оптими-
зъм абитуриентите на ПГЕТ ”Г.С.Раковски” поемат по 
своя път.
Тази година в нашето училище има четири дванадесет кла-
са:
12а – със специалност „Електроенергетика”
12б – със специалност „Автоматизация на непрекъснати 
производства”
12в – със специалност „Електроенергетика”
12г – със специалност  „Електрообзавеждане на производ-
ството”
Целият екип на ПГЕТ ”Г.С.Раковски” им пожелава успех  и 
упорство в постигане на целите.  
Бъдете силни! 
Бъдете смели и упорити!
Бъдете себе си!
На добър час, скъпи абитуриенти!!!

ПГЕТ „Г. С. Раковски” гр. 
Стара Загора обявява прием 
за 2012/2013 учебна година 
по следните специалности:
След завършен 7 клас:
• „Автоматизация на непре-
къснати производства” с раз-
ширено изучаване на англий-
ски език
• „Електроенергетика” с раз-
ширено изучаване на англий-
ски език
Балът на кандидатите се об-
разува от сбора на: 
1. утроената оценка от 
външното оценяване по ма-
тематика
2. оценките от външното 
оценяване по български език 
и литература 
3. оценките по физика и пър-
ви чужд език от удостовере-
нието за завършен 7 клас.
След завършен 8 клас:
• „Автоматизация на непре-
къснати производства”  
• „Електрообзавеждане на 
производството”
Балът на кандидатите се об-
разува от сбора на:
1. удвоената оценка по ма-
тематика
2. оценките по български език 
и литература, физика и ин-
формационни технологии от 
свидетелството за завърше-
но основно образование.
Уважаеми кандидат - гимна-
зисти, ПГЕТ “Г. С. Раковски” 
гр. Стара Загора ви предлага:
• Образование с европейско ка-
чество по актуални професии 
и специалности
• Диплома за средно образо-
вание, свидетелство за про-
фесионалана квалификация и 
възможност да продължите 
образованието си  или да се ре-
ализирате като професиона-
листи с добро заплащане
Очакваме Ви при нас!

ДОбРЕ ДОШЛИ! 

12A

12Б

12В

12Г

Марияна Сивова и Нели Христова

Отборът по хандбал 8-10 клас

Отборът по футбол 11-12 клас
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Уважаеми колеги, бивши и настоящи възпитани-
ци на ПГЕТ „Г.С.Раковски”, с удоволствие сядам пред 
компютъра, отделяйки част от свободното си време, 
за да ви поздравя за половин вековния юбилей на Елек-
тротрхникума. Аз имах възможност да бъда 22 годи-
ни част от неговия колектив. Сега пиша от 6000 мили 
разстояние, от другата страна на Атлантическия 
океан – Америка.

Бях истински щастлива, имайки шанса да работя 
с толкова много колеги, професионалисти в своята об-
ласт. На всички тях пожелавам от сърце да не губят 
никога „огънчето, с което да самозапалят в себе си 
сърцето”. Да сте живи и здрави, уважаеми колеги, за 
много години напред! Да празнувате още много юбилеи 
и да намирате винаги повод за удовлетвореност от ми-
налото, смисъл в настоящето и основание и желание 
за празненства в бъдещето!

И понеже нашата професия няма смисъл, ако ги 
няма учениците, отправям моите най-добри пожела-
ния за крепко здраве и добруване, лични и професионал-
ни успехи и към нашите бивши и настоящи ученици. 
Уважаеми „момчета” и „момичета”, бъдете живи и 
здрави и не губете никога желанието си да се усъвър-
шенствате и вървите напред във всеки добър смисъл на 
това пожелание.

На добър час и Честит Юбилей!
Ще празнувам заедно с Вас в сърцето си!

инж. Василка Тонева 

Уважаема редакция на юбилейния вестник,
Използвам страниците ви, да поздравя всички уче-

ници, преподаватели и служители, всички мили и добри 
хора с празника!

За половин век професионалната гимназия по елек-
тротехника, този дом на младост и  дръзновение, от-
гледа и възпита хиляди достойни граждани на нашата 
родина. Израстнаха и възмъжаха под крилото и грижа-
та на умни и талантливи преподаватели. В този век на 
неограничени технически възможности намират своето 
достойно място в живота.

Безбройни са читателите на библиотеката, за това 
не мога да назова всички, но мисля, че и учители, и уче-
ници, ползвайки скромния фонд, вслушвайки се в моите 
съвети и напътствия, отнесоха по малко обич и от мо-
ето сърце. 

На всички желая много здраве и дълъг живот!
Ние всички бяхме едно задружно семейство. 
Много прекрасни колеги вече не са между нас, но за-

винаги са останали в спомените и сърцата ни и в сърца-
та на своите ученици!

Честит празник!
И както е казано в поезията:
„Тя книгите обича до самозабрава, но хората обича 

повече все пак!”
С обич и уважение!

Цена Денчева

Това може да бъде смисъл на един трудов път! 30 го-
дини, всяка сутрин заставах пред жадните погледи на 18 
ученика. След време, вече преоткривах себе си у тях – кое 
как съм казала или направила. Благодаря на съдбата, че 
попаднах в това прекрасно училище с прекрасни ученици! 
Благодаря, че целия си трудов път, прекарах с един интели-
гентен, образован, коректен колектив! Благодаря на дирек-
торката инж. Донка Накова, на заместник директорите 
Стефан Матанов и инж. Стойчо Стойчев за съветите и 
обучението им как да бъда по-добра учителка!

   Пожелавам на настоящите учители подобен късмет! 
Пожелавам на всички настоящи и минали учители, здраве 
и благоденствие!

Нека с гордост носят в сърцата си патрона на техни-
кума „Г.С.Раковски”!

До следващият юбилей! 50 години не са достатъчни!
С обич: Иванка Балабанова

Старши учител с втори клас квалификация – пенсионер

Преподавах физика през най-добрите за училището го-
дини, когато нуждата от електротехници насочи към него 
прекрасни ученици. Разполагах с един от най-добрите каби-
нети по физика в града, оборудван с най-актуалната за вре-
мето техника: лазер, телескоп, електронни уреди. Ученици-
те обичаха предмета ми и представяха техникума блестя-
що на състезания, олимпиади, изложби, във ВУЗ и най-вече в 
работата си. Общуването ми с много млади и умни хора ме 
направиха богата и щастлива. Връзката ми с много от тях 
продължава и до днес.

     Честит юбилей на всички колеги и възпитаници на 
ТЕТ „Г.С.Раковски” и на гимназията, продължила традици-
ите му.

Живка Даракчиева – преподавател по физика

Честит празник с най-добри чувства и пожелания към 
всички бивши и настоящи колеги и ученици на ПГЕТ „Геор-
ги Раковски” гр. Стара Загора. Много успехи в областта 
на енергетиката и дълги години професионален растеж!

Служителите на ЕСО ЕАД – МЕР Стара Загора

Честит 50 годишен юбилей!
На учителите в ПГЕТ „Г.С.Раковски”, които про-

дължават добрите традиции, желая много здраве, 
упоритост и големи успехи в работата. На учениците 
успехи в училище и в живота.

инж. Събчо Събев - випуск 1969г


