
 

 
 

 

 

 

 

 

Професионална гимназия по 

транспорт и лека промишленост 

гр.Омуртаг 

 

Училищен вестник  
                  Бр.7   месец IV 2014 г. 

Новините  на броя: 

 

 Интервю с Директора на ПГТЛП 

гр. Омуртаг инж. Г. Генков по повод 

50- годишния юбилей на училището 

 Алекс Митков от 10б клас 

участва със свои снимки на изложба 

в гр. София 

 

 

 
 

 

Продължава поредицата, в която ви 

представяме учителите от ПГТЛП . Те 

разговарят с учениците от 11 А клас 

от клуб  „Училищен журналист” по 

проект BG051PO001-4.2.05„Да 

направим училището  привлекателно за 

младите хора” Училище за 

Себеутвърждаване и Подготовка към 

Европейски Хоризонти 

(У С П Е Х ) . 

 

В този брой ви представяме Директора 

на ПГТЛП гр. Омуртаг  

инж. Генчо  Генков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въпрос: Трудна ли е професията на 

директора? 

 

Отговор: Всяка една професия има 

своите добри и лоши страни. Човекът в 

трудоспособна възраст сам избира своя 

път на професионална реализация. 

Смятам, че говори ли се за трудности в 

професията, веднага излиза на преден 

план несъответствието между качества 

и заемана длъжност. Според мен 

професията на директора е отговорна по 

своя характер и изисква отдаденост, 

желание и всеотдайност. 

Въпрос: Как се промени животът Ви, 

след като станахте директор? 

Отговор: Животът е хубав, когато има 

последователни и съвпадащи с 

придобитите умения и компетенции 

промени. Винаги съм искал да се 

доказвам не за сметка на заемана 

длъжност, а чрез възможности за 

достоен и честен труд. Дали съм 

постигнал това, ще покажат времето и 

хората. 

Въпрос: Кои са предимствата и 

недостатъците на професията? 

Отговор: Това е въпрос с повишена 

трудност, изискващ обстоен и 

обоснован отговор. Моето становище е , 

че човек, отдаден ли е на работата си, не 

обръща сериозно внимание на 

предимствата и недостатъците. Най- 

прекрасното в професията е работата с 

млади и жизнерадостни хора, 

интелигентни и отговорни личности. 

Въпрос: Бихте ли се съгласили да 

оставите училището в ръцете на 

учениците за 1 ден? 

Отговор: Това е възможност да се 

проследят пропуските в работата ми. 



Управлението от млад и жизнерадостен 

човек,  макар и за един ден, е 

положителен фактор за всеки един 

ръководител. 

Въпрос: Смятате ли, че нашето 

поколение има по-нисък коефициент 

на интелигентност и по-бедна обща 

култура? 

Отговор: Това е въпрос на гледна 

точка. Считам, че няма да бъда честен 

към себе си и към другите, ако такива 

мисли витаят в моето съзнание. Във 

всеки един човек има достатъчно 

интелигентност и култура. Необходимо 

е да се създадат условия за обогатяване 

и насочване в полза на обществото. 

 
 

Въпрос: Децата в днешно време 

прекарват много време в интернет. 

Смятате ли, че той помага или по-

скоро пречи на образованието? 

Отговор: Всяка една техническа и 

технологична новост са полезни за 

човека и способстват за развитието му 

като обществено- полезна личност. 

Използването на Интернет е 

наложително и задължително само в 

посока за обогатяване на личността и 

създаване на облекчаващи условия за 

творческото му развитие и 

професионална реализация. Учителят 

има определяща роля за ползотворното 

приложение на ИКТ.  

Въпрос: Разкажете ни за ежедневието 

на един училищен директор? Кои са 

основните предизвикателства в 

работата Ви? 

Отговор: Ежедневието на директора не 

се отличава от ежедневието на всеки 

един човек. Важното е да се идва на 

работа с желание и отговорност за 

изпълнеие на служебните задължения. 

Предизвикателства винаги има и 

директорът трябва да ги приема в 

тяхната особеност и наложителност. 

Никога не трябва да имаме 

предубеждения, а да ги разглеждаме от 

тяхната положителна страна и да ги 

приемаме спокойно и обективно.  

Въпрос: Има ли достатъчно 

разбиране от страна на родителите по 

отношение на учебния процес и 

ролята им в съвместното възпитание 

на подрастващите? 

Отговор: Ролята на родителя в 

оформянето личността на ученика като 

творческа в процес на развитие е от 

особено голямо значение. Всеки един 

родител обича своите деца. Обаче за 

ученика е полезно, ако в семейството 

обективното, положителното, 

прогресивното е на преден план, а не 

субективното, нихилистичното и 

консуматорско поведение към 

предизвикателствата на днешния ден. 

Без правила, без отговорност, а само с 

хленчене не се постига нищо. 

Въпрос: Към кого сте по-взискателен 

– към учителите или към учениците? 
Отговор: Надявам се да съм еднакво 

отговорен, обективен и  взискателен 

към всички  при изпълнение на 

професионалните отговорности, права и 

задължения. 

Интервю на учениците от 11 А клас от 

клуб  „Училищен журналист” по 

проект BG051PO001-4.2.05„Да 

направим училището  привлекателно за 

младите хора” Училище за 

Себеутвърждаване и Подготовка към 

Европейски Хоризонти (У С П Е Х ) 

 



Алекс Емилов Митков от 10 б клас 

със свои снимки на изложба в град 

София 

 

              По случай Международния ден 

на ромите, осми април, Посолството на 

Съединените американски щати стана 

домакин на фотоизложба, организирана 

от Сдружение с нестопанска цел 

„Асоциация Интегро“, под наслов 

„Всички заедно в едно общество – ръка 

за ръка“. На фотоизложбата бяха 

представени фотографии на ученици от 

клубовете в ПГТЛП Омуртаг, ПГВМЗ  

гр. Лозница, ПГМСС с. Средище, СОУ 

град Сливо поле, ПГ Кубрат, ПГЗ град 

Каварна и СОУ гр.Ветово. Снимките 

бяха одобрени от Росен Иванов-  главен 

оператор и фотограф в Нова телевизия.           

 

 
 

 
 

Изложбата бе открита на 9-ти април 

2014 година в Американския културен 

център София от посланика на 

Съединените американски щати в 

България Марси Рийс с приветствена 

реч и с послание за мир и толерантност, 

както за мирно и сплотено общество, 

където се зачитат правата на всички 

граждани, независимо от техният етнос, 

раса и религия. 

   „Както всички останали граждани, 

ромите трябва да имат правото да 

живеят свободни от дискриминация, да 

се радват на еднакъв достъп до 

качествено образование, здравеопазване 

и трудова заетост и да развиват своите 

таланти, така че от името на 

Американското правителство се радвам 

да отпразнуваме Международния ден на 

ромите заедно с вас и да се насладим на 

изключителния талант на нашите млади 

фотографи.“ 

Още снимки от изложбата – на 

страницата на посолството на САЩ в 

България:  

http://bulgaria.usembassy.gov/roma2014.ht

ml 
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Реч на посланика на Съединените 

американски щати  Госпожа Марси 

Рийс: 

   Не само в България, но и в цяла 

Европа, ромите се борят за по-голямо 

зачитане на своите човешки права и 

човешко достойнство. Усилията на 

гражданското общество, като 

настоящата фотоизложба, както и 

програмите, които се изпълняват, дават 

своят ценен принос към стимулирането 

и окуражаването ви на включване сред 

обществото. 

   Едно след друго, поредица от 

българските правителства са приемали 

много програми и стратегии с цел 

включване на ромската общност във 

всички аспекти на социално-

икономическият и културно-

политическият живот. Въпреки това все 

още не сме стигаме до момента, в който 

можем да кажем, че ромите са 

интегрирани във всяко ниво на 

обществото. 

За да се постигне това е необходимо по-

силно ръководство на всяко равнище. 

Трябва да има активен диалог с 

гражданското общество, за това как да 

се решат най-наболелите въпроси сред 

ромите в България днес. Особено много 

са ни нужни местни лидери и активисти, 

които да споделят преживяното от 

положителните промени, които се 

случват в техните региони, в резултат на 

включване на ромите  във всички 

области като образованието, бизнеса, 

политиката и културата и практическите 

мерки, които са предприети, за да може 

да се случи това. 

Също така е необходимо по-активно 

участие от страна на ромските 

общности и млади лидери, които са на 

позиция да предизвикат промени в 

общественото отношение. Преди 

всичко, наша обща отговорност е да 

работим, за да променим мнението на 

обществото, да отправим 

предизвикателства пред 

предразсъдъците и да обобщаваме 

толерантност, както и да поощряваме. 

   Понеже темата на изложбата е „Едно 

общество“ (One society), искам да 

обменя някои мисли с вас, какво 

означава самата идея „Едно общество“, 

съгласно американският опит. От 

основаването си, Съединените щати 

интегрират хора от целият свят, като 

пребиваващи в нашата страна и като 

граждани, в това число и много хора от 

България. Американците нямат общ 

етнически произход, но ги свързва една 

обща идея – това е именно идеята за 

свобода и равенство за всички. 

  Въпреки че нашата история не е 

лишена от своите бурни времена, днес 

нашата визия за етническите 

американци не познава расовото, 

религиозното и етническото разделение. 

В случая с нашата визия, бих искала да 

обявя началото на третата година на 

нашата лятна стипендиантска програма 

за роми в Посолството на САЩ. Тази 

година планираме да бъдем домакини 

на петима стипендианти. През това лято 

да им дадем възможност за 

професионално развитие на роми 

студенти в университетите или наскоро 

завършили. Миналата година имахме 

четирима изключителни стипендианти, 

а тази година се надяваме да имаме 

много квалифицирани кандидати, така 

че поощрявам ви да разговаряте с екипа 



по правата на човека към посолството 

Кристин Стол и Евгени Тодоров за 

програмата. Надявам се, че ще се 

обърнете към тях и ще обмените 

информация с всички потенциално 

желаещи кандидати. 

   Както всички останали граждани, 

ромите трябва да имат правото да 

живеят свободни от дискриминация, да 

се радват на еднакъв достъп до 

качествено образование, здравеопазване 

и трудова заетост и да развиват своите 

таланти, така че от името на 

Американското правителство се радвам 

да отпразнуваме Международният ден 

на ромите заедно с вас и да се насладим 

на изключителният талант на нашите 

млади фотографи. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Вестник „От игла до кормило” се 

издава от ученици, участващи в клуб 

„Училищен журналист” по проект 

BG051PO001-4.2.05„Да направим 

училището  привлекателно за 

младите хора” Училище за 

Себеутвърждаване и Подготовка към 

Европейски Хоризонти 

(У С П Е Х ) съвместно с участниците 

в клуб „Граждански журнализъм” по 

проект на Асоциация Интегро „Да 

направим средното образование 

достъпно и атрактивно за ромските 

младежи от селските райони”. 

 

                  
 

Професионална гимназия по 

транспорт и лека промишленост 

Адрес Индустриална зона 

гр.Омуртаг 7900 

тел:+359 0601  22 -17 

E-mail pg_tlp@abv.bg 

www.pgtlpomurtag.dir.bg 
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