
 

 
 

 

 

 

 

Професионална гимназия по 

транспорт и лека промишленост 

гр.Омуртаг 

Училищен вестник  
                  Бр.1 месец  XI 2014г. 

   Новините  на броя 

 Откриване на учебната 2014-

2015 година по проект УСПЕХ 

 Ученически дейности 

 1 НОЕМВРИ- Ден на Народните 

будители 

 Ученическо творчество 
 

 

 

   На 4.11.2014 започнаха своята дейност 

клубовете по проект BG 051РО001 – 

4.2.05 «ДА НАПРАВИМ 

УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО 

ЗА МЛАДИТЕ ХОРА» 

Училище за 

Себеутвърждаване и 

Подготовка към 

Европейски Хоризонти 

(У С П Е Х ). През учебната 2014-2015 

година в ПГТЛП град Омуртаг ще 

функционират следните ИИД: 

- Област на ИИД от 

Приложение 1 Здравно 

образование, клуб „Скаутски  

лагер”, 13 ученици с ръководител 

Седат Хасанов 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Област на ИИД от Приложение 1 

Здравословен начин на живот, клуб 

„Млад стрелец”, 11 ученици с 

ръководител Николай Савов 
 

 

 

 

 

- Област на ИИД от Приложение 1 

Комуникативни умения на роден език, 



клуб „Училищен журналист”, 12 

ученици с ръководител Галина 

Стоянова 

 
 

 
- Област на ИИД от Приложение 1 

Умения за самостоятелно учене и 

събиране на информация, клуб”Млад 

екскурзовод”, 11 ученици с ръководител 

Галина Дянкова 

 
 

 
- Област на ИИД от Приложение 1 

Граждански компетентности- форми на 

поведение за успешно участие в 

социалния живот, разрешаване на 

конфликти, ателие ”Как да се обличам и 

държа в обществото”, 11 ученици с 

ръководител Марияна Иванова 

 

 

- Област на ИИД от Приложение 1 

Предприемачество, клуб ”Моят живот, 

моите финанси”, 12 ученици с 

ръководител Румяна Смилкова 

 
 

 
 

- Област на ИИД от Приложение 1 

Културни компетентности, ателие 

„Моден дизайн”, 13 ученици с 

ръководител Нели Стоянова 

 
 

 
- Област на ИИД от Приложение 1 

Природоматематически науки, клуб 

„Автомобилно конструиране- картинг”, 

13 ученици с ръководител Здравко 

Зиновиев- нов клуб 

 

- Област на ИИД от Приложение 1 

Математическа грамотност и базови 

познания в областта на науките и 

технологиите,, клуб „Тунинг на 

автомобила”, 9 ученици с ръководител 

Иван Стоянов- нов клуб 



 

- Област на ИИД от Приложение 

1Дигитални компетентности, клуб 

„Изготвяне на презентации и клипчета”, 

13 ученици с ръководител Бирсен 

Алиева- нов клуб 

 

- Област на ИИД от Приложение 1 

Математическа грамотност и базови 

познания в областта на науките и 

технологиите,, клуб „Автомобилът, 

околната среда и аз”, 8 ученици с 

ръководител Зорница Харизанова- нов 

клуб 

 

 
 

 

 
 

През месец ноември започна своята 

дейност училищният ученически съвет 

под ръководството на г-жа Румяна 

Смилкова. В него участват следните 

ученици: 

 Еше Ефраимова Ефраимова - ІХ 

а клас 

 Денис Метинов Алиев - ІХ б клас 

 Хакан Айдънов Хасанов– Х а 

клас  

 Валентин Станимиров Митков– 

Х б клас 

 Мая Мариева Добрева– ХІ а клас 

 Виктор Елмазов Салиев– ХІ б 

клас 

 Мария Златкова Тодорова– ХІІ а 

клас 

 Левент Хасанов Сеидов– ХІІ б 

клас 

 
 

 
 

"...О, неразумни и юроде! Поради что се 

срамиш да се наречеш болгарин и не 

четеш, и не говориш на своя език? Или 

българите не са имали царство и 

държава?...”                                              

          Из "История славянобългарска"  

Всеки народ има своите духовни водачи 

и будители, които в мигове на 

изпитание са поддържали жив 

националния му дух, помагали са му да 

не забравя кой е, откъде идва и къде 

отива. Малко са обаче онези народи, 

които в своя календар имат ден за почит 

към тези велики личности – ние, 

българите, сме едни от тях.        

От повече от век 1 ноември е датата, на 

която си припомняме за своите народни 

будители. Имаме го този празник, дали 

защото отдавна българите изпитват 

преклонение към училището и 

просветата, или защото драматичната 

ни история често е давала повод да се 

нуждаем силно от люде, които да пазят 

духа ни и да ни водят по пътя на 

националното оцеляване и спасение. 

Именно от духовното просвещение на 

народа ни се зароди и национално-

освободителното движение по 

българските земи. Хиляди народни 

будители – кой с кръста, кой с перото, 

кой със сабята, подготвяха българите за 

голямото изпитание – свободата и 

независимостта. И всички те бяха 

вдъхновени от повика на един буден 

светогорски монах – българина Паисий 

от Хилендар. 

               

 
 

БУДИТЕЛИТЕ НА НАЦИЯТА ОТ 

ВЧЕРА И ДНЕС 



Будител! Правя справка в 

тълковния речник на българския език 

и намирам значението на 

думата:Просветен деец през време на 

Възраждането. 

Мисля си, че би трябвало 

всеки от нас да почете паметта на 

онези родолюбиви българи,чиято 

безкористна и всеотдайна служба за 

оцеляването и възхода на българите ги 

е обезсмъртила навеки. “Да почете” е 

повелителна форма на глагола,но тя 

има и друг смисъл.Трябва да 

разгърнем страниците на 

енциклопедии и литератури,и четейки 

за делата на предците, да узнаем за 

подвизите им в името на българската 

нация.Защото истина е,че 

мнозинството от моите връстници не 

могат да изброят дори на пръсти 

имената на няколко народни будители. 

В епохата на Възраждането се 

формира българската нация,създава се 

българският национален език,възниква 

българската национална 

култура,разгаря се 

националноосвободителната борба 

срещу гръцкото влияние и османското 

робство, полагат се основите на новата 

българска литература. 

С тези процеси са свързани имената на 

първите 

будители:Паисий,Софроний,Неофит 

Рилски,Бозвели,Петър Берон,Иван 

Богоров,Раковски,Найден Геров…… 

Не бива да забравяме и народните 

будители в българските читалища-

огнища на просвета и култура.Първите 

са в Свищов-Александър Шишманов,в 

Шумен работи учителят книжовник 

Сава Доброплодни ,Добри 

Войников,Васил Друмев.   

Не е случайно, че думата будител 

свързваме с глагола “будя” и с 

представата за тръбен зов.И до днес 

звучат думите на Хилендарския монах 

Паисий:”О,неразумни и юроде, поради 

що се срамиш да се наречеш 

българин!....Ти,българино знай своя 

род и език!” 

И днес, когато светът е отворен за нас, 

и днес,когато сравнявайки се с други 

европейски народи,често ни липсва 

самочувствие, все по-често трябва да 

си  спомняме думите на 

Паисий,защото България има с какво 

да се гордее. 

Ние сме поколение на 21 век,рожба на 

необятния свят на Internet. И като 

факел в щафетата на вековете и днес 

скромни труженици на просветната 

нива допринасят за моята гордост-

учители,университетски 

преподаватели,научни работници, 

поети, писатели, историци-те всички 

със своя труд се стремят да опазят 

чистотата и богатството на родния 

език, да популяризират универсални 

човешки ценности. 

С книгите си за древните българи и за 

свещената българска земя поф. 

Божидар Димитров допринася за  

заслужената ни 

гордост.Археологическите открития на 

проф.Георги Китов и Николай 

Овчаров ни носят радост и 

международно признание. 

 На всички вас учители по 

българщина,будители от вчера и днес- 

дълбок поклон и най-искрено 

почитание! 

Аше Ефраимова, 9а клас 

 

 
 

 



 

 
 

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 ) 

Ръководител:Госпожа Галина Стоянова- 

преподавател по български език и 

литература и руски език 

 

                
 

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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