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Брой 2, м. март 2012 
ПГЕЕ “Мария Кюри” 

Гордея се, че учих в ПГЕЕ “ Мария Кюри “ 
   Марин Кавръков 
е завършил ПГЕЕ 
“Мария Кюри.” 
О б л а с т е н 
управител на 
Област Сливен 
от 2009г. Бил е 
о б щ и н с к и 
съветник и зам.-

председател на Общински съвет 
Сливен. Дългогодишен управител на в. 
“Сливенско дело”. Носител на 
наградата ”Благодеятел на България“ 
през 2006г. , която му е присъдена за 
оказване на помощ и съдействие на 
болни, бедни и изпаднали в беда хора. 

 Господин Кавръков, Вие сте възпитаник на 
нашата гимназия. Разкажете ни за 
Вашите ученически години? 

- Аз съм от първия випуск, който се 
премести да учи в новопостроената 
сегашна сграда. Моята специалност беше 
“Електростанции, подстанции и системни 
мрежи”. Тогава провеждахме учебната си 
практика в новия завод “Динамо”, който 
беше с най - модерно оборудване по 
онова време. Там се произвеждаха 
динама и стартери за всички руски 
автомобили. Имахме възможност да се 
запознаем с най-високите технологии. Ще 
ви разкажа една смешна история от моите 
ученически години - в края на учебната 
година ни изпитваха за оформяне на 
успеха. Бях много притеснен, защото 
имах шестици, двойки, тройки, единици 
дори. Не бях ученик с постоянен успех, 
имах всякакви оценки, трябваше да ме 
оформят по три предмета. По химия имах 
шестица и единица за подсказване, по 
основи на електротехниката - също. 
Трябваше да ме оформят и по ел. 
материали. Предният ден баба ми хвърля 
карти и ми казва, че ще имам радостен 
хабер от 3 жени - чернокоса, руса и 
кестенява. Най-напред ме изпитват по 

химия, изписах 3 дъски с формули. 
Накрая чернокосата ми писа отличен. 
Следващият час ме изпитват по един от 
най-сериозните предмети -Основи на 
електротехниката. И при русата изкарах 
отлична оценка. Последно ме изпитват по 
Ел. материали - и там отличен. Стана 
точно така, както баба ми каза. В един ден 
имах три лични постижения. Лошото 
беше, че я бях докарал дотам, в края на 
срока да ми определят оценките. Много 
спортувахме по онова време. Имахме 
най-добрите отбори по волейбол и 
плуване. Бях много добър плувец, едва 9-
годишен съм преплувал язовир 
“Жребчево”. Ходехме много на бригади. 
Спомням си, че беряхме памук. Аз бях 
високо, голямо,  яко момче. А момичетата 
мънички и сръчни. Затова мен ме 
направиха носач, товарач, хамалин. Идва 
време да ни плащат - момичетата, дето си 
изкарвали нормата, взеха по 60 - 80 лева. 
Идва ред аз да си взема заработката, уж 
работех най-тежката работа, носех 
торбите с памука, че и ремаркето карах, а 
ми удържаха за храна, за квартира и 
накрая получих 2 стотинки, като помолих 
счетоводителката да ми ги даде на 
дребно, че изглеждаха повече. Беше 
весело на бригадите. Вечер - вицове, 
смешки, забави. Интересни бяха 
ученическите ми години, но така се стече 
животът ми, че не се занимавам с 
електротехника, но техниката ми е 
с л а б о с т  и  с е г а . 
Какъв ученик бяхте? 

- Бях отличник, завърших техникума с 
5.63. Тогава много наблягахме на спорта, 
на развлеченията. Обикаляхме с лодки по 
реките, ходехме по балканите, 
изживявахме се като “Сървайвър”, 
четяхме приключенски романи. Правехме 
преходи по 2-3 дни, на палатки, не 
носехме никаква храна, самоизхранвахме 
се, каквото уловим - риба, раци, рапани… 
Искахме да видим колко можем да 
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от стр. 1  
компютри, нямаше Фейсбук.  Имахме 
само книги и един канал по телевизията. 
Но животът ни беше много интересен. 

Какъв беше пътят, който изминахте, до 
назначаването Ви за областен управител? 
-Пътят е много дълъг - учене в София, 
работа тук, после пак учене и пак работа. 
Бил съм общински съветник, зам. - 
председател на Общински съвет Сливен 
и сега съм областен управител. 

Откъде тръгна интересът Ви към 
политиката? 

-Политиката винаги е интересна. 
Предполагам, че и на вас ви е интересно. 
Всяко нещо в живота е интересно, ако 
човек е любопитен. Каквото и да правиш, 
дори и канал да копаеш, пак е интересно. 
Ако не се занимаваш с политика, 
политиката се занимава с тебе. Моята 
позиция е, че всички трябва да се 
занимават с политика. Да я познаваме, да 
се интересуваме, да изразяваме 
собственото си мнение - само така можем 
да въздействаме. Моето лично убеждение 
е, че политиката е за всички.  

Удобен ли е столът на областния 
управител? 

-Усещам алегорията във въпроса ви. 
Съжалявам, че длъжността и функциите 
на областния управител се възприемат 
като стоене на стол. Работата на 
областния управител не е да стои на 
стола, а да не стои. Аз по характер не съм 
свикнал да бъда затворен, да ми носят 
папки и да подписвам. По натура съм 
отворен човек. Когато дойдох тук се 
опитах да променя някои неща, натиснах 
газта. 

Вие сте начело на Сливенска област от 3 
години. Какво според Вас успя да се 
промени в областта? 

-Най-големият ми успех е, че от 1-ви юни 
2011г. Сливен стана първата областна 
администрация в България, която е в 
с ъ с т о я н и е  д а  и з в ъ р ш в а 
административни услуги по електронен 
път. Областна администрация - Сливен 
бе наградена от Българската асоциация 
по информационни технологии (БАИТ). 
Наградата е в категорията “Публична 
администрация” за реализирането на 
п и л о т е н  п р о е к т  “ Е л е к т р о н н о 
правителство” за Област Сливен. По моя 
инициатива се създадоха и комисии по 

различните направления, които сега 
работят много добре. Успях да 
организирам дейността на всички 
държавни служби на територията на 
областта. 

Разкажете ни за участието Ви в 
Обществения съвет за определяне на 
новите чудеса на България. Разбрахме, че 
Вие сте единственият областен 
управител в този съвет. 

-Ако питат мен, искам всички чудеса на 
България да са от Сливен. Специалисти 
от този съвет ще дават своите 
предложения за културните ценности от 
материалното и нематериалното 
културно наследство. А конкретно за 
Сливен гражданите ще имат възможност 
да гласуват за сливенско чудо в 
специално създаден за целта сайт. 
Световната наука е определила 
Карановската могила като еталон за 
археологическите  епохи.  Както 
килограмът е мярка за тегло, както 
метърът е мярка за дължина, така 
Карановската могила е световен еталон 
за археологическите епохи. Там е 
намерена и първата писменост в света. 
Лошото е, че не е разгадана, още не са я 
разчели. Затова искам да предложим 
Карановската могила за световното 
материално културно наследство. Този 
обект трябва да получи своето 
признание. 

Древноарабска поговорка гласи: “Бог ни 
дава дните - останалото са само 
възможности”. Виждате ли възможности 
за нас, младите хора, в града ни? 

-Аз съм роден в кв. “Клуцохор” . Учех във 
2-ро ОУ “Христо Ботев”. Всеки ден като 
ходех на училище ме блъскаше 
сливенският вятър и си казвах, че като 
порасна ще се махна от този град. Но 
какво стана?  Отидох да уча в София, 
имах възможности да живея в София или 
в Бургас, но предпочетох родния си град. 
Вие трябва да продължите да учите 
някъде и после да се върнете в Сливен. 
Градът ни има нужда от вас.  

К а к  в и ж д а т е  б ъ д е щ е т о  н а 
професионалното образование в Сливен? 

-На преден план трябва да се изведе 
връзката на бизнеса с професионалното 
образование. Да се направи един 
сериозен анализ какви кадри ще са нужни 
след 5-10 години. Аз не мога да го 
направя този анализ,  ва ше то 

Живот и кариера след ПГЕЕ “Мария Кюри” 
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те, да се развиват специалности, които 
имат смисъл. Например след 2-3 години в 
електроенергетиката ще има сериозен 
глад. Тези, които завършват тази 
специалност, със сигурност няма да 
останат без работа. А и заплащането в 
тази сфера е сериозно. Наоколо няма 
училище като нашето. ПГЕЕ има големи 
възможности. И в следващите 20-30 
години ПГЕЕ “Мария Кюри” ще бъде сред 
водещите учебни заведения. Радвам се, 
че преди 2 години въведохте новата 
специалност “ Електроенергетика “, 
благодарение на “ЕВН България 
Електроразпределение” АД. Днес в ЕВН 
работят около 800 човека и това са 
основно хора, завършили нашия 
електротехникум. По мое време в него 
учеха всички момчета и момичета от 
Бургас до Стара Загора, които имаха 
интереси в тази област. Върхът на 
сладоледа (извинете ме за жаргона) бяха 
ТЕТ “Киров” - София и ТЕТ “Мария Кюри” 
- Сливен. Това бяха техникумите с най-
висок рейтинг, с най-висок авторитет, 
които даваха много добра подготовка. 
Нашето училище поддържаше модата в 
този бранш. И сега трябва да е така. 
Затова ЕВН помогнаха, те осъзнаха, че да 
се развива бизнес в България, освен ноу 
хау, което ще внесат от Европа, освен 
инвестициите, които ще 
направят в България, всичко 
това не може да се случи без 
хора, които могат да 
р е а л и з и р а т 
и н в е с т и ц и о н н и т е  и м 
намерения. 

Ако днес трябва да избирате 
училище, кое ще бъде то, 
защо? 

-Пак ще избера моето 
училище, къде другаде, та то най-много 
ми допада. Аз съм човек, който иска като 
направи нещо, да го пипне. Три пъти съм 
развалял един електродвигател, но 
накрая тръгна. Така искам, като правя 
нещо, после да видя резултата. Затова 
със сигурност отново бих избрал да уча в 
ПГЕЕ “Мария Кюри”. 

Какво бихте казали на кандидат-
гимназистите от Сливенска област? 

-Ако им е интересно това, което ще учат, 
да кандидатстват в ПГЕЕ, ако не, да 
отиват в друго училище. Всеки трябва да 
си избере това, което най-много му 
допада по характер, по манталитет, по 
физика дори. Да учат това, което искат и 

им е интересно, а не, което майките и 
бабите им казват. Иначе нищо не става. 
Всяко нещо, колкото повече се 
задълбочаваш в него, толкова по-
интересно става и виждаш, че човешкото 
познание е една безкрайна, безкрайна 
в е р и г а . 
 

На всички тържества Вие сте сред нас. С 
какво чувство прекрачвате прага на 
любимото училище? 

-Със смесени чувства. Всеки път, когато 
прекрачвам прага на  моето училище, ми 
става мило и хубаво, че се връщам 
отново в младежките си години. От друга 
страна си казвам : “Боже, колко 
безвъзвратно и безметежно съм 
остарял!” и съжалявам за това време. 
Винаги ми става драго. 

Какво е Вашето послание към учениците 
от ПГЕЕ?  

-Учете в ПГЕЕ така, че след 20 и 30 години 
като минете край училището или влезете 
в него, да ви трепне нещо в душите и да 
кажете като мен :“Горд съм, че учих в 
това училище! Колко хубави неща ми се 
случиха в живота! И ако не беше това 
училище може би нямаше да бъда 
толкова полезен.” 

Какво ще пожелаете на читателите на в. 
“Хармония в техниката” ? 

-Четейки “Хармония в 
техниката”, читателите да 
открият хармонията в 
живота. А вие, младите 
журналисти, така да пишете 
във вестника, че да 
п о ма г а те  н а  с в о и те 
съученици да откриват 
хармонията в живота. Успех! 

 

От името на клуб “Млад журналист” 
поканихме областния управител на 
тържеството ни по случай 24-ти май. 
Г-н Кавръков прие поканата  с 
удоволствие. След двучасов разговор се 
разделяме с невероятно интересния ни 
събеседник, който на няколко пъти в 
интервюто ни призоваваше да се 
научим да откриваме интересното в 
живота. Е, той наистина е интересен 
човек.  
 
Интервюто взеха: Николай Радев - 11 Б клас и Даниел 
Димитров - 11 В клас 

Оператори: Любомир Миланов и Даниел Колев - 11 Б клас 
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134   Г О Д И Н И    О Т    О С В О Б О Ж Д Е Н И Е Т О   Н А   Б Ъ Л Г А Р И Я 
 
            Трети март – незабравима дата, дата 
свещена, изстрадана, чакана столетия. Символ 
на духовността, енергията и саможертвата на 
поколения българи. Хиляди родолюбци от цялата 
страна се поклониха пред паметта на героите, 
дали живота си за свободата на България. Сред 
тях бяхме и ние, учениците от клуб „Млад 
журналист” при ПГЕЕ „Мария Кюри”. 
             Мразовитото време не ни  попречи да се 
изкачим на връх Шипка, да развеем националния 
трибагреник и поднесем цветя на признателност. 
              Прибрахме се одухотворени, осъзнали заветите на нашите предци, 
осъзнали, че трябва да бъдем единни, че трябва да носим в сърцата си гордия 
български дух. Защото този, който не се бори за свободата си всеки ден, не 
може да бъде свободен. Свободата трябва да се отстоява от всички. 
               ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!!! 
 

ПГЕЕ РЕПОРТЕРИТЕ—От мястото на събитието 

На Шипка всичко е спокойно! 

С вицепрезидента Маргарита Попова и 
министър Цветан Цветанов 

Пред храм “Рождество Христово” в с. 
Шипка 

С колегата Антон Хекимян от БТВ Експозицията в паметника Шипка 

Репортери: Любомир 
Миланов и Гено Славов—11 Б 
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На учителя с любов! Учителите в ПГЕЕ -  наши приятели! 
 Весела Маргенова - старши учител по 
матема тика .  В  уг ово рения ч ас 
представители на вестника се срещаме в 
кабинета й. Точна е като науката, която 
преподава. Дъската, както винаги, е 
изписана със задачи. Г-жа Маргенова с 
удоволствие отговаря на нашите въпроси. 
 

Г-жо Маргенова, математика е красота, а 
красотата се подчинява на законите на 
м а т ем а т и ка т а .  К а кв о  е  з а  ва с 

математиката? 
 

- З а  м е н 
математиката е 
н а й - д о б р а т а 
наука, която ни 
кара да мислим. 
Тя развива ума, 
т ъ й  к а т о 
решаването на 
всяка задача, 
каквато и да е 

тя, е специфичен дар на ума, а умът е 
специфичен дар на човека. Затова мисля, че 
математиката най-добре развива ума, помага 
на всички други науки, помага и за по-
нататъшната реализация в живота, помага за 
справянето с всякакви проблеми. За мен 
математиката е и изкуство, и дар. 
Матенатиката е царица на всички науки. Неин 
фаворит е истината, а простотата и 
очевидн ос тта  са  нейн и оде жд и. 
 

Как и защо избрахте да учите математика? 
 

-Математика избрах да уча съвсем случайно. 
Винаги ми е било лесно да решавам задачи и 
още като бях в по-малките класове исках да 
стана учител. По-късно реших, че искам да 
стана архитект, но за съжаление рисуването 
не ми е било достатъчно добро и се върнах 
към детската си мечта. И се чувствам  добре 
к а т о  у ч и т е л . 
 

Казват, че математикът трябва да бъде поет 
по душа.  Обичате  ли  поезия та? 
 

-Много. Мисля, че всички математици обичат 
поезията, дори търсят най-доброто, най-
красивото, най-елегантното решение на 
задачите. Аз съм от Чирпан - градът на 
Яворов и той е любимият ми поет. Знам 
много негови стихове, а и други. Със 
стиховете се разтоварвам, защото красотата 
на думите наистина е нещо, което може да 
улесни и разговорите ни, може да улесни и 
ж и в о т а  н и .  
 

Харесвате ли професията си на учител? 

Откога работите в ПГЕЕ? 
 

-Харесвам много професията си. В ПГЕЕ 
работя от 15 години, преди това съм 
работила в училище в по-малките класове, но 
се чувствам добре с по-големите  ученици. 
Ако не бяхте учител, щяхте да сте? 
 

-Знам ли, съдба. Мисля, че най-добре се 
ч у в с т в а м  к а т о  у ч и т е л . 
 

Какво от опита, натрупан досега, Ви помага за 
успешното справяне със задълженията Ви на 
учител? 
 

Опитът наистина помага. С годините разбрах, 
че най-важно е да установиш точната 
дистанция. Между учителя и ученика трябва 
да има дистанция - да не бъде прекалено 
голяма, да не бъде и прекалено малка. 
Учениците да те чувстват близък, но не чак 
толкова, че да си позволяват волности и да 
говорят като на улицата. Всъщност учителят 
трябва да помага на учениците да се държат 
по друг начин. Защото ролята на учителя не е 
само да обучава. Ние не сме професори, 
които само обучават. Учителят трябва да 
възпитава и да разгаря желанието на ученика 
за знания. Един велик педагог е казал: 
“Главата на ученика не е за наливане, а 
ф а к е л  з а  р а з п а л в а н е ” . 
 

Разкажете ни смешна случка или гаф, който Ви 
се е случвал по време на час? 
 

Много често е весело в час. Има неща, които 
преди години ми се струваха смешни. Те 
основно са свързани с незнанието на 
учениците. Тогава мислех, че всичко е 
смешно, но това е смях през сълзи. Едно е 
смешно за ученика, друго - за учителя.Някои 
от нашите действия, постъпки и изисквания 
сигурно са смешни. Друга част от това, което 
правят учениците, е смешно за нас. Не мога 
да кажа, че съм безгрешна, но винаги се 
старая да коригирам това, което съм 
направила и да си призная грешката. 
 

За какво мечтаехте, когато бяхте на нашата 
възраст? 
 

-Имах много мечти. И продължавам да 
мечтая. Искам да правя неща, които ще 
останат след мен. Затова и вие, не 
спирайте да мечтаете! 
 

Усмивката помага ли Ви в работата с учениците? 
 

-Част от нещата преодолявам благодарение 
на усмивката си. Усмихнатите хора са по-
добри. 
 

Какво бихте казали на бившите си ученици? 

Математиката е царица на всички 
науки 
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с годините са осъзнали, че математиката. 
помага да определят своите ходове в 
живота. Помага за развитието на 
логическото мислене. Надявам се, че са 
запазили добри спомени за мен. Вече уча 
децата на бившите ми ученици. А след 
като ми се доверяват, смятам, че си 
върша работата добре. 

А на настоящите ученици? 
 

-Да имат много мечти и да ги постигат. Да 
не се страхуват, че целите им са много 
големи, защото човек е голям толкова, 
колкото са големи мечтите му. Да бъдат 
разумни, да бъдат напористи и да вярват 
в себе си.  
 

Какво бихте казали на директора? 
 

В кръга на шегата, на директора мога да 
му кажа всичко. По стечение на 
обстоятелствата сме ръководител и 
подчинен. Нашият живот е свързан с 
образованието от 25 години, от 12 
работим заедно. Искам да му пожелая да 
работи със същия хъс за ПГЕЕ, да 
продължи с тази упоритост за постигане 
на целите си, да работи за развитие на 
новите специалности и да продължи с 
тази прозрачност. Аз никога не съм си 
позволявала да се меся в неговите 
решения относно училището. Колкото и да 
изглежда невероятно, вкъщи рядко 
говорим за училище.  
 

Какви са интересите Ви? Любимото Ви 
занимание? 
 

-Най-много обичам природата, разходките 
на чист въздух. Последните няколко 
години се занимавам с йога, тя помага за 
разтоварване, за релакс, за постигане на 
душевно равновесие. Може би ви се 
струва странно, но да си учител е много 
натоварващо психически. Само с разходки 
сред природата и с четенето на хубава 
книга се разтоварвам и съм готова на 
следващия ден отново да се срещна с 
учениците. 
 

Какво мислите за новото ни начинание в. 
“Хармония в техниката” ? 
 

-Това е едно от най-хубавите неща, които 
са се случили напоследък в училище. 
Изключително съм възхитена от това. От 
15 години работя тук и все се говори, че 
ще се издава вестник. Предполагам обаче, 

че ще има хора, които няма да го одобрят. 
Не за друго, а защото идеята не е тяхна, 
защото си мислят, че всяко нещо може да 
бъде направено по-добре. Естествено е, 
че всеки следващ брой ще бъде по-добър 
от предишния. Няма как да бъде другояче 
и се надявам да бъде така. 
Продължавайте! Идеята за издаването на 
вестник много ми допадна. От всички 
клубове по проект“УСПЕХ” (може би и 
другите ще имат изяви), мисля, че вашият 
клуб “Млад журналист” удари десетката. 
 

Какво ще пожелаете на читателите на 
вестника? 
 

-Читателите да стават все повече и повече 
и дано да оценят вашия труд, защото 
издаването на вестник не е никак лесно. 
Да бъдат здрави, смели, весели и 
щастливи! 
 

Редакционният екип на вестника 
благодари на г-жа Маргенова за 
отзивчивостта, за добрите думи и 
уважението, което демонстрира към 
нашия вестник. Тя ни показа, че 
математикът е човек с полет на 
фантазията, с чувство за хумор, което 
често остава скрито зад формалната 
фасада на теоремите, аксиомите и 
другите математически понятия. 
Надяваме се, че интервюто с нея ще 
представлява интерес както за хората, 
обичащи математиката, така и за тези, 
които не обичат да решават задачи. 
Убедени сме, че за да оцени човек 
красотата на математиката, се изисква 
специфичен талант. Г-жа Маргенова 
видимо го притежава. 
 

   Интервюто взе: Николай Радев - 11 Б клас 
   

Оператор - Станислав Чолаков - 11 Б 
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                        С Р Е Щ А   Н А   П О К О Л Е Н И Я Т А 
 

На 02 април 2012година, по инициатива на класните 
ръководители Мария Пенчева, Соня Славова, Людмила 
Петкова и Тодор Тодоров ученици от 9 Б, 9 В, 10 Б и 10 В 
клас посетиха Дом за стари хора – Сливен.  
Инициативата е част от предвидените срещи във връзка 
с обявяването на 2012 година за Европейска година на 
активния живот на възрастните хора и солидарността 
между поколенията. Учениците се включиха в почистване 
на дворното пространство, след което проведоха среща с 
домуващите. Младежите дариха книги за библиотеката в 
дома, както и храна и консумативи, закупени със 
събраните средства от благотворителна кампания. 
Учениците отправиха покана към възрастните хора от 
дома да посетят гимназията на 23 април, в навечерието 

на обявения за  Европейски ден на солидарността между поколенията - 29 април. 

ПГЕЕ РЕПОРТЕРИТЕ—От мястото на събитието 

ТРИУМФ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПГЕЕ „Мария Кюри” 
 

             На 27 март 2012 г. наши съученици участваха в регионално състезание по 
приложна електроника „Мога и зная как” в гр. Варна, организирано от МОМН, РИО-Варна, 
Технически университет – Варна и Търговска верига „Елимекс”. 

              Разделени в две възрастови групи, 9-10 кл. и 11-12 
кл., Пламен Дамянов и Димитър Караиванов от 10 Б кл. и 
Валентин Вълков – 11 Б кл. и Георги Ангелов – 12 Е кл. от 
специалностите „Компютърна техника и технологии” и 
Микропроцесорна техника” се представиха отлично, 
показвайки професионални знания, умения и 
компетентности. Те се класираха за националния кръг на 
състезанието, което ще се проведе в края на м. април в гр. 
Пловдив. Техни ръководители са инж. Татяна Башева, инж. 
Красимир Георгиев и инж. Ангел Ангелов. 

              Георги Ангелов от 12 Е кл. получи лично от ректора на ТУ – Варна сертификат, 
даващ му право да продължи образованието си в университета в избрана от него 
специалност. 

Репортер: Хамиде 
Кьойбашиева и Радостин 
Иванов - 9 Б клас 
Оператор: Марио Петров 
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МИС “Електро” 2012 

Станислава Дерменджиева - 12 Д 

Моника Петрова - 12 Б Хамиде Кьойбашиева - 9 Б 

Редакционен екип: 
Гл. редактор: Петя Георгиева 
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Редактори: Любормир Миланов-11 Б, Хамиде Кьойбашиева-9 Б, Радостин Иванов-9 Б, Мартин 
Стефанов-9 А, Иван Стойков-9 А, Жулиен Чолаков-11 Б, Ибрахим Хюсеинов-10 А, Даниел Колев-11 
Б, Гено Генов-11 Б 
Фотографи: Марио Петров-9 В и Станислав Чолаков-11 Б 
Разпространение: Пламен Господинов-11 Б, Стефан Ботушев-11 Б, Здравко Борисов-11 Б, Тодор 
Хътов-11 Б, Георги Георгиев-11 Б, Добри Дондуков-9 А 
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АБИТУРИЕНТИ СПОДЕЛЯТ 
Петър Петров - 12 А : Вълненията ми са свързани с предстоящите матури, с кандидат-студентските 
изпити и бъдещата ми реализация. Ще запазя прекрасни спомени за ученическите си години в ПГЕЕ. Тук 
се запознах с чудесни хора - съученици и преподаватели. Искам да уча в ТУ - Варна. 
 

Петър Богданов - 12 Ж : Предстоят ми радостни трепети преди завършването на 12-ти клас. Но и 
мъничко се притеснявам от предстоящите матури. Ще съхраня най-добри спомени за моето любимо 
училище. Искам да уча в НСА - София 


