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ПГЕЕ “Мария Кюри” 

   2 4    М А Й 

 

Ученици и учители от 
ПГЕЕ „Мария Кюри” 
участвахме в 
официалната 
церемония по повод 24 
май – Ден на 
българската просвета 
и култура и на 
славянската 
писменост. 

Тържеството започна с 
празнично шествие от 
градската градина, 
продължи по главната 

улица на града, предвождано от военен духов оркестър, и 
завърши на площад  „Хаджи Димитър”. 

В него се включиха дейци на просветата и културата, ученици от 
всички сливенски училища, участниците в 16 Международен 
танцов фолклорен фестивал „Приятелство без граници” и много 
граждани. 

На официалната церемония присъстваха Марин 
Кавръков – Областен управител на Сливенска област, Кольо 
Милев – Кмет на Община Сливен, Соня Келеведжиева 
Председател на Общински съвет Сливен, Иван Славов – Зам.-
кмет на Община Сливен, Иван Петров – Председател на 
Постоянната комисия по образование, наука, култура и 
вероизповедания при Общински съвет Сливен, Бисерка Василева 
– Началник на РИО Сливен. 

               ЗАБАВНО МАТЕМАТИЧЕСКО  
  СЪСТЕЗАНИЕ 

На 9 май в 
Актовата 
зала на 
ПГЕЕ 
„Мария 
Кюри” се 
проведе 
забавно 

математическо състезание.  

Участваха смесени отбори от ПГИ „Проф. д-р Д. 
Табаков”, ПГХТ „Акад. Н. Неделчев”, СПГСГ  
„Арх. Г. Козаров”, НХГ „Д. Добрович” и ние, като 
домакини. 

Преди началото на състезанието мажоретките 
от Иконома повдигнаха настроението на 
състезатели и гости. 

Журито бе в състав: Стефан Попов – 
Председател на Съюза на математиците в 
Сливен, Коста Костов – дългогодишен учител по 
математика в нашето училище и Директорът 

УСПЕХИ НА НАШИТЕ СПОРТИСТИ 

 

На 21 май 2012 в зала „Васил Левски” се състоя тържествено закриване на „Ученически игри 2011/2012”. Специални гости 
бяха: Кольо Милев – Кмет на община Сливен и Георги Иванов – Директор на Детски комплекс – Сливен. 

Наградени бяха отборите, спечелили призови места в спортовете: волейбол, баскетбол, хандбал, тенис на маса, лека 
атлетика и футбол. Спортистите от ПГЕЕ „Мария Кюри” завоюваха следните отличия: 

 

   I място 9-10 кл. – хандбал 

   II място 11-12 кл. – хандбал 

   III място 11-12 кл. – волейбол 

   III място 11-12 кл. – баскебол 

   II място 9-10 кл. – лека атлетика 

   II място 9-10 кл. – тенис на масса 

    

      БРАВО МОМЧЕТА!!! 
        

       Репортер: Даниел Колев – 11 Б 

          Фотограф: Даниел Димитров – 11 В  
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 от стр. 1 

Почетохме силата на 
писменото слово, 
благодарение на 
което сме оцелявали 
като нация и в най-
тежките изпитания. 

       В този най-
светъл български 
празник ние си 
даваме ясна сметка, 
че от храбростта на 

нашите 100 войводи 
нямаше да има 
смисъл, ако липсваха 
книжовните школи, 
българските 
просвещенци и 
острите пера на 
литературата. 

       В 
приветственото си 

слово кметът Кольо Милев поздрави всички сливенски 
учители и ученици, всички пишещи и четящи българи, които 
съумяват да пазят и ценят силата на думите! 

       Да обичаме и тачим родната земя, корените 
български, е нашето призвание. 

Да пазим и обичаме Словото е наш морален дълг! 

Да пазим паметта на Солунските двама братя, първите 
вдъхновители и радетели на съвременна обединена Европа, 
е свято и благословено дело! 

  Репортер: Даниел Димитров - 11 в клас 

  Фотограф: Любомир Миланов - 11 б клас 

от стр. 1 

Четирите отбора имаха на разположение по 5 
минути за решението на всяка една задача. 
Максималният 
брой точки, 
които журито 
поставяше, 
бяха 5. 
Капитаните на 
отборите 
трябваше да 
обяснят 
решението на 
задачите пред 
гостите, журито и другите отбори и да изложат 
аргументите си. 

Смесените отбори от млади математици бяха: 
Алфа, Безкрайност, Радикал и Пи. 

На първо място се класира отбор Алфа, на второ – 
Безкрайност, а трето място разделиха отбор 
Радикал и отбор Пи. Победителите получиха 
награди – флаш памет. 

Забавни математически задачи имаше и към 
публиката. Най-малката математичка в залата, 
която отговори на първата задача, бе 
първокласничката Стилияна Емилянова. 

Състезанието е част от мероприятията, посветени 
на 50-годишния юбилей на нашата гимназия. 

Нашите математици бяха най-добри! 
                  Репортер: Любомир Миланов – 11 б клас 
      Фотограф: Даниел Колев – 11 б клас 

              172 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА 
ХАДЖИ ДИМИТЪР 

               

 На 10 май  клубовете 
„Млад журналист” , „Аз и 
моят роден град” и 
ученици от 9 а клас 
посетихме родната къща 
на Хаджи Димитър. По-
късно поднесохме цветя 
пред паметника на 
войводата и с минута 
мълчание почетохме 
паметта му. 

ПГЕЕ РЕПОРТЕРИТЕ—От мястото на събитието 

              По случай 7 май - Ден на радиото и телевизията, 
Ученическият съвет при ПГЕЕ „Мария Кюри” организира 
велообиколка на гр. Сливен под наслов „Не на дрогата”. 

Участваха 50 ученици от 8 до 11 клас с личните си 
велосипеди. Под ръководството на Педагогическия 
съветник г-жа Соня Гегова  учениците  потеглиха по 
сливенските улици. От велосипеда на всеки един се 
вееше българският трибагреник. 

Обиколката бе част от мероприятията, посветени на 50-
годишния юбилей на гимназията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Репортер: Марио Петров - 9 в клас 
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ПГЕЕ РЕПОРТЕРИТЕ—От мястото на събитието 
 ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА 

    На 11 май 
тържествено 
отбелязахме 
деня на 
Светите братя 
Кирил и 
Методий, на 
славянската 
писменост, на 
българската 
просвета и 
култура,  на 
българския 
учител. От 
предния ден 

учениците от 11 б клас украсиха входа на гимназията с 
пъстри пролетни цветя до лика на солунските двама братя.. 

 Наши гости на този светъл ден бяха: Марин Кавръков – 
Областен управител на Сливен и възпитаник на гимназията, 
Иван Славов – зам.-кмет на Община Сливен, Иван Иванов – 
зам.-председател на Общински съвет – Сливен, Иван 
Петров – Председател на Постоянната комисия по 
образование, култура, наука и вероизповедания при 
Общински съвет – Сливен и възпитаник на гимназията, 
Йордан Берберов – отдел „Образование, култура и 
вероизповедания” в Община Сливен, Минко Стефанов – 
юрисконсулт на Община Сливен и възпитаник на 
гимназията, Георги Далакчиев и Кольо Великов – 
дългогодишни директори на гимназията, много учители, 
отдали най-хубавите години от живота си за училището. 

Тържеството започна с ритуал за смяна на знаменосците. 
Достойните приемници, които заеха своя пост до знамето, 
са Светлозар Танев – 11 А кл., Николай Радев – 11 Б кл. и 
Кънчо Узунов – 11 В кл. 

Приветствие от името на ръководството поднесе г-н Добри 
Маргенов – директор на 

гимназията. От името на гостите поздравление към ученици 
и учители отправи 

областният управител Марин Кавръков. 

Празничен водосвет за здраве извърши отец Йоан. 

По традиция на този ден бяха връчени награди в различните 
области  на най-добрите завършващи ученици. 

Първенец на Випуск 2012 стана Георги Ангелов от 11 Е кл. 
Обръщение от името на абитуриентите направи Станислава 
Дерменджиева от 12 Д кл. С топли думи на благодарност се 
обърна тя към всички учители и обеща, че завършващите 
ученици от випуск 2012 с гордост ще носят името на 
училището ни. Последва ритуалът за сбогуване със знамето 
на ПГЕЕ „Мария Кюри”. Празникът продължи в актовата 
зала с много усмивки. 

  Репортер: Иван Стойков - 9 А клас 

  Фотограф: Станислав Чолаков - 11 Б клас 

Н А Г Р А Д И   П О   С Л У Ч А Й   2 4   М А Й 

 

    В Деня на 
българската 
просвета и 
култура и на 
славянската 
писменост 
кметът на 
Община  Сливен 
Кольо Милев 
награди 37 
ученици, 
първенци от 
национални 
състезания, 
олимпиади, конкурси. 

Сред отличените бяха нашите съученици Георги Ангелов – 
12 е кл., Валентин Вълков – 11 б 
кл., Пламен Дамянов и Димитър 
Караиванов – 10 б кл 

Те получиха грамоти,подписани 
от кмета книги и стипендии. 

    По-късно в конферентната 
зала на Областна 
администрация Сливен се 
проведе тържествена 
церемония по награждаване на 
отличилите се през 2012 г. 
ученици. 

Областният управител Марин 
Кавръков ги приветства за постигнатите досега успехи, 
пожелавайки им да 
продължават все така в 
живота да бъдат лидери и 
отличници. 

Началникът на РИО 
Сливен Бисерка Василева 
също поздрави 
поканените ученици, 
учители и родители за 
празника 24 май. 

Народните представители Десислава Танева и Юлиана 
Колева връчиха грамоти и сертификати на 50 ученици от 
Сливенска област за отличен успех и постижения в 
национални състезания и олимпиади. Сред тях отново 
бяха Георги, Валентин, Пламен и Димитър. 

      . 

 Репортер и 
фотограф: Николай Радев 
– 11 б клас 

Първенец на випуск 2012-Георги Ангелов 
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 Кичка Терзиева - старши учител по 
математика. Винаги усмихната, с 
удоволствие отговаря на нашите 

въпроси. 
От колко години сте 
учител? 

-От  12 години. Все тук-в 
ПГЕЕ“М.Кюри“ 

Ако не бяхте учител, щяхте 
да сте…? 

-Знам ли? Може би 
счетоводител… 

С какво сте запомнили 
ученическите си години? 

-Много учехме, бяхме 
много дисциплинирани. 
Участвахме в най-
различни извънкласни 
дейности,  занимавахме се 

с повече със спорт...И нямаше такова понятие „неизвинено 
отсъствие“. 

За какво мечтаехте, когато бяхте на нашата възраст-О, 
мечтите тогава бяха много по-различни от мечтите на 
сегашното поколение млади хора. Бяха свързани все с 
работа, реализация, но на ниво духовно удовлетворение, 
не материално, както е сега. Мечтаех да имам семейство и 
смея да кажа, че тази мечта ми се сбъдна - имам го такова, 
каквото исках. Относно работата обаче, не ми се получи. В 
интерес на истината никога не съм мечтала да стана 
учител. Имаше период, в който мечтаех да стана балерина 
или гимнастичка, после – лекар...Но съдбата беше на друго 
мнение. Не съжалявам обаче. Да работиш с млади хора е 
много зареждащо. Покрай тях не остаряваш. Е,поне не 
толкова бързо, надявам се... 

Според Вас каква е причината много ученици да 
демонстрират липса на интерес към преподаваното учебно 
съдържание?  

-Причините са много. Промени се много ценностната 
система у хората. Вследствие на промените в страната 
през последните двайсетина години. Това оказа влияние на 
възпитанието на децата. Растат без цели, без идеали, 
мечтите им са едни такива...комерсиални...Те не осъзнават 
как могат да използват това, което учат в училище, в 
живота. 

Каква е разликата между учениците по Ваше време и 
сегашните? 

-По мое време имаше голямо уважение към учителя и 
въобще към училището като институция. Беше много 
различно, дори няма да разберете, защото вие растете в 
съвсем различна обстановка. Децата бяха по-мотивирани, 
по-устремени, имаха повече хъс, като че ли... Разбира се, 
говоря в общия случай. И сега има ...изключения. 

Получавали ли сте двойка в училище? 

- Да, само една за 12 години. В 9 клас, по метална практика. 
Учителят ни прати с една съученичка за вестник, после за 
кафе, и накрая ни написа двойки, защото не ни бяха готови 
елементите, които правехме. 

Вашето любимо занимание? 

-Нямам най-любимо. Но много обичам да чета, да гледам 
филми, да готвя, да се разхождам с приятели. Да решавам 
задачи...По принцип обичам „по-тихите” занимания. 

Харесва ли Ви нашият вестник? Вашите препоръки към нас, 
младите журналисти? 

-Естествено, че ми харесва. Чудесно е, че го има. Чудесно 
е, че ви има. Препоръки към вас нямам. Мога само да ви 
пожелая да бъдете още по-креативни, още по-смели, да не 
спирате да ни изненадвате! И, разбира се, да 
продължавате да правите всичко с любов! Защото тогава 
човек е истински щастлив. 

Вашето пожелание към читателите на вестник „Хармония в 
техниката”? 

-Да не 
спират 

да 

На учителя с любов! Учителите в ПГЕЕ - наши приятели! 

Правете всичко с любов! 

СКЪПИ АБИТУРИЕНТИ ОТ ВИПУСК 2012, 
Днес вие затваряте един етап от живота си 
и поемате предизвикателствата на света. 

От утре нашето училище ще бъде във 
вашите албуми и спомени. С времето все 
по-малко ще отваряте албума и все по-
рядко ще се връщате към спомените. 

           Сега вие се качвате, образно казано, 
на влака, който се движи без разписание. 

Никой не може да каже какво ви очаква, 
още по-малко, тези, които са останали зад гърба ви. Онова, 
което е сигурно обаче, е, че пътуването е в една посока. 
Затова никога не се застоявайте на една гара, на едно 
място! Бъдете дейни и смели! 

 Училището вече се превръща във ваше минало. То 
ще започне да се смалява, защото влакът е в постоянно 
движение. Погледнете го с цялата благодарност, на която 
сте способни, защото оттук ще тръгнат най-хубавите ви 
спомени и най-успешните ви начинания! 

Днес е дошъл денят, в който както казва Екзюпери, 
трябва да прекрачите някакъв праг, някаква порта, отвъд 
която вие ставате по-големи, а стъпката ви на земята – по-
твърда! 

На входа на възрожденското училище в гр. Котел 
пише: „Помогни ми да те възвися!” Дано училището ни ви е 
дало онази духовна възвисеност, която ще ви бъде нужна в 
живота утре! 

       

        Петя Георгиева 
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Красимир Недев 

Господин Недев, Вие сте възпитаник на нашата 
гимназия. Разкажете ни накратко за Вашите ученически 
години? Какъв ученик бяхте? Кой беше любимият  

 

Ви предмет? А любимият Ви учител? 
 

Нека първо ви разкрия една тайна – узнавате я първи! 
Попаднах в тогавашния Техникум по електротехника заради 
моя татко. Историята е следната: тъкмо се беше появила 
една нова форма в образованието ни, т.нар. ЕСПУ. Сигурно 
нищо не ви говори това. И на мен не ми говореше. Но 
означавало „единно средно политехническо училище”. 
Истината е, че повечето ми приятели щяха да си останат 
там, като продължение на обучението след VІІІ клас. 
Споделям аз намерението си вкъщи да остана в ЕСПУ и 
започвам да наблюдавам скришом родителските реакции. 
Майка, която обикновено не спира да говори, замълча като 
оня големия двигател на двора в училището ви. А татко пък, 
мълчаливец по природа, изрече кармичното: ”Аха, страх те 
е от изпитите”. И толкоз. „Кой бе, мен ли ме е страх???” 
Помня, че оставаха 5-6 дни до изпитите. Денонощно 
зубкане. Е, приеха ме. Това е историята. 

Иначе едно училище е преди всичко ДУХ – учителите, 
приятелите, наученото, радостите, разочарованията... 
Имам приятелства оттогава, та до днес – здрави и 
истински.  

Какъв ученик бях? – знам ли! Вкъщи мислеха – добър! 
Гледах да не ги разочаровам... Но четях основно това, 
което ми беше интересно. Специалните предмети нещо все 
с „витаминче” трябваше да ги преглъщам. Теглеше ме към 
литературата, към знанието за човека и обществото, за 
процесите в социума. Но съм запазил невероятни спомени 
и уважение към всички, подчертавам – ВСИЧКИ  мои 
преподаватели, независимо от предмета, по който са ми 
преподавали. С годините човек си дава сметка, че всеки ти 
е дал нещо от себе си. Дори в дадения момент да си му бил 
ядосан или да си усещал несправедливост дори. Било е 
урок. Силен урок. Траен. 

И понеже знам, че няма да ме оставите намира, докато не 
ви кажа и име – ето ви едно: Антонина Коларова. Това е 
моята курсова /тогава бяхме не в „класове”, а в „курсове”/, с 
която се открихме някак с времето. И това е интересна 
история, поне за мен. Дано не ми се разсърди, че ще я 
разкажа публично: 

Всеки клас си имаше комсомолски секретар. Избираше си 
го класа. По някакви си там съображения тя искаше да 
изберем един от съучениците ни. В моите очи, а и не само, 

той обаче не се ползваше с особен авторитет. Затова 
предложих друго момче /момичетата ни бяха кът – само 6, 
от общо 36 и си ги пазехме/. Направих моята малка 
революция и в крайна сметка битката ми успя – избрахме 
„моя” кандидат. Тя тогава ми се беше поразсърдила, но 
след години ми каза: ”Знаеш ли, гордеех се с теб, че имаше 
сила и смелост да отстояваш позициите си  да не се 
огъваш”. Мил спомен.... 

Иначе правехме много щуротии – особено по бригади /за 
там трябва роман в три тома поне, с едно интервю няма да 
стане и, честно казано, съжалявам, че вие сте лишени от 
тези емоции/, в часовете по практика, на игрището и зад 
него, по разни купони и дискотеки..... Имахме театрални 
кръжоци – със Сашо Маринов и Жоро Мирчев, имахме 
плахи кълнове на рок-музиката с китари по 10 кила едната и 
колони „Vermona” по 100 - вата и килограма…. 

А имахме и „Дни на художествената самодейност”. 
Когато наближаваше поредния годишен спектакъл все 
едно „Оскар”, „Грами” и „Годишните награди на 
Планета” се сливаха в едно. Няма такава тръпка. 
Целият град – буквално!!! – се събираше в салона. 

 

Завършили сте ПГЕЕ „Мария Кюри”, а не се занимавате 
с техника? Как стигнахте до адвокатската кантора в 
София? 
 

С техниката имахме малко хладен „брак”. Имах съученици, 
които просто обичаха да запояват или да се занимават с 
жички и кондензатори. Аз не ги разбирах! – и съучениците, 
и кондензаторите. Но им се радвах - на съучениците, не на 
кондензаторите. 

Всъщност ме плени първо журналистиката –  двайсетина 
години животът ми беше свързан с нея. Пишех в 
„Сливенско дело” – единствената медия по онова време 
още като ученик, на ваша възраст -   в ТЕТ. После в 
студентските си години се докоснах за пръв път до истинска 
електронна медия– в радио „Шумен” беше моят 
прощъпулник. Първо интервю, първи репортаж… В 
Шуменския университет завърших педагогика. Две години 
бях учител в Жеравна, после няколко месеца в Сливен. Но 
пътят ми бил друг – обадиха ми се от създаващия се по 
онова време вестник „Сливен днес”. Това беше през 1992-
ра. Трябваше да избирам между децата в училище и 
редакцията на вестника. Е, избрах! Беше славно 
вестникарско време. Но си ме влечеше ефира. На 
следващата година се появи радио „Канал Ком”. След 
конкурс станах главен редактор на медията. Сливен беше 
част от радиоверига с това име. Трябваше хем да 
усъвършенствам знания и опит, хем да се науча да поемам 
отговорност, ръководейки екип от над 40 души. 

През 1996-97 –ма създадохме вече наше, местно  радио – 
„Омега”. Ако в „Канал Ком” трябваше да се правят 
определени компромиси, продиктувани от това, че беше 
част от някакво цяло, то 

в „Омега” реших да заложим на принципите да е местно, 
честно и силно. Да е близо до хората, до проблемите и 
радостите им, да търси баланса между основните 
функции на една медия – да информира, забавлява и 
образова.  

В един момент си дадох сметка, че голяма част от 
обществените отношения, които като медия наблюдавахме 
и отразявахме, имат юридическа логика и обосновка. 
Разбрах, че ако искам да съм пълноценен като журналист, 
шеф на радио и общественик, имам нужда от знания в 
правото - като наука и логика. 
 

Живот и кариера след ПГЕЕ “Мария Кюри” 

Със Зуека - приятели от 30 и повече години 
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от стр. 5 

и уча хората как да имат пари за моментите, когато ще им 
трябват най-много. 

Обществената ми дейност е свързана с „Отворено 
общество”, председател съм на УС на „Регионален център 
за икономическо развитие”, членувах в „Ротари” клуб. 
Работата в тези организации винаги е била без заплащане, 
безвъзмездно. И така вече почти 20 години. 

Онова усещане, когато даваш на обществото, и то 
безвъмездно е, всъщност твоята награда.  

През 2003 г. с приятели – предимно общественици, 
учители, журналисти създадохме Политическо движение 
„Заедно за Сливен”. Почти без пари, основно с ентусиазъм. 
Участвахме в местните избори. Спечелихме сериозно 
доверие на нашите съграждани и имахме представителство 
в Общинския съвет. Като председател на Комисията за 
децата, младежта и спорта – мандат 2003 – 2007 г. се 
опитах и мисля, че успях поне в две неща: да въведем ясен 
и прозрачен регламент за разпределение на средства от 
публичния ресурс на общината за спортните клубове. Както 
и изработване на Наредбата за подпомагане на 
талантливите деца на Сливен от областта на науката, 
спорта и изкуствата. Тези инструменти за честно боравене 
с парите на всички сливналии работят и до сега. С няколко 
мои колеги показахме, че може да се прави политика в 
името на хората и то без да се краде. И съм много горд с 
това. 

А сега, понеже шило в торба не седи, създадохме едно 
сдружение с една от най-известните и стойностни жени-
журналисти в България. Ще се опитваме да чистим 
позапушените комуникационни канали в България. Така че 
отново сме колеги с вас, нали? 
 

Синът Ви учи тук. Означава ли това, че ако днес Вие 
трябва да избирате училище, пак ще изберете ТЕТ-а? 
 

Имам две деца – Евгения-Самуила завърши миналата 
година „Политология” в Берлин. Тя е невероятен човек и 
боец. Явор също е много интересна личност, стига човек да 
има търпението да го опознае и да не го приема 
първосигнално. „Машинист е моят татко, машинист ще съм 
и аз” - имаше такова стихотворение. Май и на него обаче 
психологията и хуманитарните дисциплини са му повече в 
кръвта, отколкото цифровата схемотехника, примерно. Е, 
постигна известни успехи със смяната на един контакт 
вкъщи, което си е обнадеждаващо..... 

По втората част на въпроса – ако имаше машина на 
времето бих избрал друго училище – опознаване на новото 
и различното за мен е част от смисъла на моя живот. 
Затова бих избрал друго даскало, но само при едно условие 
- ако не загубя спомените, наученото и чувствата си към 
вашата гимназия! 
 

За какво мечтаехте, когато бяхте на нашата възраст?  
 

Да стана национален първенец на олимпиадата по 
химия…. Глупости! – искаше ми се всички момичета да са 
луди по мен. Това, разбира се, не винаги се получаваше. 

 

По какво си приличат и по какво се отличават 
учениците по Ваше време и сега?  
 

Приликата – хората във всички времена и по всички 
географски ширини на планетата, ако не са поставени в 
някакви специални условия на отглеждане, са едни и същи. 
Винаги. Подвластни са на Природата. Така че вие сте като 
нас. Или ние като вас, не знам... 

Разликите са в усещането за свобода. На вас сега ви е 

по-трудно. Защото живеете в измамното усещане, че 
всичко е позволено. Размиват се границите, истинските 
ориентири за добро и лошо са трудно видими. Но вашето 
поколение ще се справи! Знам това.  

Защото сте много по-адаптивни, с по-малко скрупули и 
предразсъдъци. Ако си вярваме взаимно чисто 
поколенчески имаме шанс като нация и народ. 
 

Какво бихте казали на тези, които сега завършват 7 и 8 
клас и се чудят къде да продължат образованието си? 

 

Да изберат моето-ваше училище. Като един човек на 50 то 
става все по-мъдро, смислено. То дава и знания, и 
самочувствие! Струва си да си негов възпитаник. 

 

Любимото Ви занимание? 
 

Да чета. Да наблюдавам хората – не клюкарски, а 
реакциите им. Изучавайки ги да изучавам себе си. Да пея. 
Много обичам да пея. Приятелите ми казват, че не мога да 
го правя с отворени очи. Прави са. 

 

Вашето послание към учениците и учителите от ПГЕЕ 
„Мария Кюри”? 
 

Към учителите – преди всичко благодарност и признание за 
труда им. Като техен колега си давам сметка в каква преса 
са принудени да живеят и работят. Пожелавам им 
търпение, воля, намиране на смисъл в това, което правят. 

Към учениците – да помнят, че 

неграмотността е грях! Убеден съм в това. Посланието 
ми е - Четете. Образовайте се! Бъдете добри и честни – 
с родителите си, учителите си, с приятелите си, с 
непознати хора дори. Опитвайте се да усмихвате 
хората. Всяка тяхна усмивка е бонус за душата ви.  

 

Какво  ще пожелаете на читателите на вестник 
„Хармония в техниката”? 
 

Странно нещо е живота, наистина! – още на ваша възраст 
осъзнах моите ключови думи – те са ХАРМОНИЯ И 
БАЛАНС! Е, вашият вестник носи точно това име. 
Пожеланието ми е очевидно – бъдете хармонични и 
балансирани. Мислете върху това, осъзнайте го! Струва си. 
 

Вие сте участвали в подготовката и честването на 45-
годишнината на гимназията. Тази година е юбилейна, 
навършват се 50 години от създаването на нашето 
училище. Съгласен ли сте отново да се включите в 
организационния комитет за тържествата наесен? 
 

Не „съгласен” – ще бъда БЛАГОДАРЕН, ако ме поканите! 

С Тодор Стойчев - възпитаник и учител в ТЕТ.  
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Руткит – история и видове 
Технологията – това е нещо, което масово е навлязло в рутината на потребителя. 
Тя ни помага да пазим спомени в дигитален формат, без да се губи качеството с 
годините. Тя ни държи свързани помежду си. Наистина, думата технология и 
думата комуникация са ключови думи и водещи компании като Microsoft, Apple, 
Samsung и други се концентрират в тях. Но освен хубавите страни които 
технологиите предоставят, те носят със себе си и редица опасности. Мнозина 
потребители са изложени на риск. Заплахите могат да бъдат: зловреден код 
(stealth,invisible – невидим) режим като руткити, снифъри които да слухтят в 
мрежата и други опасности като пиратски Windows, изтеглен от интернет в който е 
вграден зловреден код, fake- antivirus software( лъжлив антивирусен софтуер), fish-
ing измами и други. В тази статия ще се спрем на руткит . 

Руткит –  понятието идва от английски “Root kit” и означава набор от методи и 
програми за получаване на най-високи (root) права, като по този начин чрез неприсъствен достъп друг потребител 
получава права на отдалечената компютърна система. Root понятието е широко известно и в UNIX средите, където 
потребителя с най- високи права се нарича root. Програмата  позволява на външен потребител да се закрепи в 
заразената система и да скрие всички следи от своето присъствие чрез скриване на процеси и файлове. Руткитите 
отварят вратите на много хакерски инструменти като кейлогери, троянци, снифери, скенери и други. Аналог на думата 
root в Windows OS е Administrator  и естествено целта на различните хакерски и кракерски програми е придобиването на 
администраторски права.   

     Всъщност кралят на руткитите за 2010 година става Stuxnet. Популярността му е голяма, понеже според една от 
теориите той е бил написан от израелските служби специално за противодействие срещу Иран. Този вирус успява да 
прихване и модифицира информационния поток ядрена електроцентрала, който си разменят логическите контролери 
марка SIMATIC S7 и работните станции на SCADA системата SIMATIC WinCC на Siemens (Подробности може да 
прочетете в Историята на Stuxnet – една от най-опасните злонамерени програми за 2010 година. По този начин самият 
Stuxnet минава на заден план. 

2011 година 

     На втори септемри 2011 година китайската компания Qihoo 360 съобщава за нов вирус, съчетан с BIOS руткита Me-
bromi. Този вирус се смята, че е предназначен за китайските потребители и не само заразява BIOS, но и модифицира 
MBR, работи като руткит в ring0 и изпълнява функциите на троянец. Mebromi е първият BIOS-руткит след концепцията 
"IceLord" от 2007 година. 

 

     Руткитите се използват не само от престъпни потребители, хакери и организации. Широко известен е случаят с 
корпорацията Sony, която вгради в своите дискове пътечка, съдържаща подобна на руткит скрита програма, която 
възпрепятства копирането на дискове. Скритата програма се качва без знанието и без съгласието на потребителя при 
използване на функцията Autorun на ОС Windows. Има и други примери. 

     Може да обобщим, че вирусите все по-силно се загнездват в хардуера. Съвременните варианти все по-често 
инфектират MBR, заразяват BIOS и използват хардуерна виртуализация. Моето мнение е, че антивирусните програми не 
са в състояние пълноценно да се справят с тези заплахи, понеже използваните нови технологии все още не са добре 
изучени. Ето защо най-интересното тепърва предстои. А Вие как мислите? 

     След относително затишие на roorkit сцената се появяват още няколко буткита: Alipop, Black Internet Trojan и Ghost 
Shadow (известен още и като Mebratix.b). Първият от тях е с китайско потекло, понеже вмъква AdWare на китайски език. 
Mebratix за първи път е разкрит от Symantec, а Black Internet Trojan става най-разпространеният bootit. 

 

  През август се появява rootkit за 64-битовите версии на ОС Windows. Разкрит е от лабораторията "Доктор Уеб" и 
получава името BackDoor.Tdss. 

     Всъщност кралят на руткитите за 2010 година става Stuxnet. Популярността му е голяма, понеже според една от 
теориите той е бил написан от израелските служби специално за противодействие срещу Иран. Този вирус успява да 
прихване и модифицира информационния поток ядрена електроцентрала, който си разменят логическите контролери 
марка SIMATIC S7 и работните станции на SCADA системата SIMATIC WinCC на Siemens (Подробности може да 
прочетете в Историята на Stuxnet – една от най-опасните злонамерени програми за 2010 година. По този начин самият 
Stuxnet минава на заден план. 

     На втори септемри 2011 година китайската компания Qihoo 360 съобщава за нов вирус, съчетан с BIOS руткита Me-
bromi. Този вирус се смята, че е предназначен за китайските потребители и не само заразява BIOS, но и модифицира 
MBR, работи като руткит в ring0 и изпълнява функциите на троянец. Mebromi е първият BIOS-руткит след концепцията 
"IceLord" от 2007 година. 

 

Изготвили – Петър – Георги Рундев и Валентин Вълков 

Забвна електроника и електротехника 
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... и малко по-големи абитуриенти.. 

Цветни,  
 усмихнати,  

  весели,  
   красиви…  

    щастливи! 


