
  

Лятото отмина. Ваканцията свърши. Започна и новата учебна година, с   

очаквания и надежди. Тържествено посрещнахме на 15 септември  новите попълнения -  

осмокласниците в четирите специалности - икономическа информатика, производство 

на кулинарни изделия и напитки, маркетингови проучвания и електрообзавеждане на 

транспортна техника. По традиция, те бяха приветствани от  директора на гимназията 

ни г-н Петър Карпаров и почерпени  с питка с мед и сол от наши съученички в народна 

носия. 

Още в първите дни започнахме преговора по 

различните предмети, за да се справим  след това с 

входните нива.  

На 30 септември ни очакваше  емоционално 

изживяване - Европейския ден на спорта. Включихме 

се масово в осмото издание на  кампанията с 

различните спортни дейности – тенис на маса, 

волейбол, футбол и фитнес.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Така показахме нашата любов към движението и 

доказахме ,  че можем да бъдем активни.  

Във връзка с изпълнение на проектите , финансирани и разработени 

по инициатива на община Раковски и Стопанска Академия Свищов -

„Работилница за управление на проекти”, бяхме посетени от Веселин 

Делипетров - секретар на ОМКБПП и заместник кмета на община 

Раковски - Венцислав  Чавдаров. Те откриха обновената Беседка за 

отдих в двора на гимназията.  



След това направиха обход на  реализираните проекти 

от миналата учебна година:      „Активна библиотечна 

среда”,    „Класна стая на открито”, „Спорт на открито”, 

„Психологически кабинет” и „Билкова градина”.  

За почерпката с питка и сладки се бяха 

погрижили учениците от професия готвач 

Симона Атанасова и Рюя Ахмед от 11 в 

клас  и  Милко Лазаров, Гюлер Колева и 

Мария Минкова от 8в клас.   

 

 

 

 

 

Гордост за нашата Професионална гимназия е активното ни 

участие  в конкурса на АВВ „Технология за по-добро бъдеще на 

Земята и хората” за учебната 21/22 г. Работихме по два проекта 

по тема „Развивай се и мисли”.      Първи проект -  „Изработка на 

велогенератор”.  Той служи едновременно за тренировка на 

учениците и за генериране на електроенергия в акумулатор  за 

зареждане на мобилни телефони и за слушане на 

радиопрограми,  по време на фитнес тренировките.   

Втори проект - изработване на фотоволтаична инсталация. Тя 

се състои от два фотоволтаични панела, които следствие на 

слънчевата радиация произвеждат електроенергия , 

акумулираща се в два акумулатора. От тях електрическата 

енергия  използваме за преобразуване от 24 волта постоянно 

напрежение във 220 волта променливо напрежение.  Същата 

тази акумулирана енергия се използва  

за зареждане на мобилни телефони  и за 

осветяване на околното пространство.  

 Изготвен е трети проект, внесен в община Раковски за 

изграждане на вятърен генератор на покрива на гимназията, 

който ще се използва с  учебна цел и за електро захранване на 

учителската стая. Същият този проект е одобрен от английското 

посолство,  за което имаме и покана по този повод.  



Поздравителен адрес  с почерпка за  Международния ден на 

учителя получиха нашите учители  от Община Раковски в лицето 

на заместник кмета Венцислав Чавдаров и Петя Загорчева 

специалист отговарящ за отдел Просвета.  Най - добри пожелания 

и от нас, уважаеми учители!  

По повод Деня за борба с произшествията по пътищата,  8а клас с 

класен ръководител Кремена Берберова изработиха видео с мото 

„Останете живи! Спасете живот”. Поздравления скъпи 

съученици!    

В два поредни дни / 11 и 12 октомври /, наши ученици участваха  в 

създаването на есенен кът за снимки в парка „Приказна гора” и за 

подготовка на празника Хелоуин. Да ги приветстваме:  Валентин 

Генчев, Валентин Атанасов, Ива Ночева, Йосефина Лукова, 

Кристияна Зайкова, Мариян Ружин, Цветелина Църнова, Ясен 

Павлов, Стефан Гендов и  Станислав Рончев от 8а клас и Милко 

Патазов от 10в клас.   

                         


