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издание на ученическия съвет на ПГ по транспорт “никола Йонков вапцаров” - гр. сливница

наЙ-добрите в софия област, трети в бълГария

Тази година Професионална гимназия по 
транс порт Н.Й.Вапцаров” в гр. Сливница беше 
за пореден път домакин на регионалния кръг на 
престижното национално състезанието „Най-добър 
млад автомонтьор и водач на МПС”. Състезанието 
се състоя на 18. март на територията на училището,  
а  практическото състезание за автомонтьори, се 
проведе на 19. март 2022 г. в автосервиза на парт-
ньорите на училището – АВТОМОТОР КОР-
ПОРАЦИЯ, гр. Божурище. В надпреварата се 

5.07.2022 г.

включиха 11 училищни отбора с общо 33 ученици 
от 5 области на Северозападна България. Отборът 
на ПГТ „Н. Й. Вапцаров” в гр. Сливница в състав: 
Кристиан Кирилов Иванов, Кристиян Емилов 
Ковачки, Кристиян Красимиров Кирилов, и тримата 
от 12б клас, заслужено извоюва първото място и 
правото да участва в националното състезание. На 
17 април 2022 г. в гр. Сливен нашите момчета заеха 
III място и се наредиха сред 9-те най-добрите водачи 
и автомонтьори в страната. Гордеем се с вас!



Госпожо Зарева, какво е чувството да си директор 
на Професионалната гимназия по транспорт „н. Й. 
вапцаров” в град сливница?

Това е много отговорна позиция, защото е свър
зана, от една страна, с професионалното образование 
и израстване на учениците, а от друга страна, с 
възпитанието им.

Какво искате да промените в училището?
Установеният ред и дисциплина в училището са на 

високо ниво, но винаги има какво още да се желае.
Кой беше любимият ви предмет в училище и 

кой нелюбимият?

оля Зарева – диреКтор на Профисионалната 
ГимнаЗия По трансПорт 

„ниКола Й. ваПцаров” в Гр. сливница

Уважаеми родители, скъпи ученици,

   Завърши още една учебна година  пълна с предизвикателства и 
победи. Професионалната гимназия по транспорт “Н.Й. Вапцаров”  
в гр. Сливница изпрати поредния випуск зрелостници и очаква с 
нетърпение своите нови ученици. Вратите ни са широко отворени 
за всички, за които знанието, добротата и толерантността са 
ценности, на които държат и за които се борят в живота си. 
Екипът ни, съставен от професионалисти с дългогодищен опит, 
е готов да порсрещне 8и клас и да направи всичко възможно за 
успешното му обучение и дипломиране.
   На добър час на завършилите!
   Добре дошли, 8и клас!

Любим ми беше биологията и това е моят 
професионален избор. Нелюбим – математиката.

Кое ви прави най-щастлива в професиата ви?
Успехите на учениците и професионалната им 

реализация са найголямото удовлетворение за мен. 
Те са доказателство за добре свършена работа.

Какво ще посъветвате учениците на ПГ по 
транспорт „н. Й. вапцаров”?

Първо и преди всичко да водят здравословен начин 
на живот и найважното – да бъдат добри хора.

интервюто взе иван асенов 11б клас

Нашето училище

Заслужени отличия За нашите учители

Послучай 24 май община 
“Сливница” отли чи двама 
учители от ПГТ “Н. Й. Вап-
царов” за принос в развитието 
на образованието - Лидия 
Каме  нова - преподавател по 
математика, и инж. Минко 
Пулев - преподавател по прак-
тика.



В началото на месец юни тази година бяха проведе ни 
редица обучения с учениците от девети до единадесети 
клас на ПГТ “Н.Й.Вапцаров“ в гр.Сливница. Те бяха 
фокусирани върху уменията на 21 век и темите за 
финансова и дигитална грамотност, гражданска 
актив ност и лидерство. Проектът „Youth for 21 cen tury 
– умения на 21 век“ цели изграждане на умения, които 
биха били полезни за бъдещото развитие на младите 
хора. Чрез планираните дейности ще се създаде 
възможност те да участват в разнообразни форми 
на неформално обучение и да развият своя потенциал, 

ПроеКт „Youth for 21 centurY – умения на 21 веК“

Госпожо Камбурова, разкажете повече за себе си. 
Казвам се Биляна Камбурова – представител съм 

на фондация „Каузи“. В организацията работя като 
координатор на комуникациите.

откога работите с ПГт „н. вапцаров“ в гр. 
сливница? 

Преди 2 години се запознахме с директора и с зам.
директора и още тогава останахме много впечатлени 
от училището Ви. Ние провеждаме често обучения по 
различни теми в училища в страната. 

според вас на какво трябва да бъдат научени 
младите хора? 

Много е важно младите хора да получат важните 
знания и умения, които в бъдеще  ще им бъдат полезни 
за в живота. 

По време на вашето детство, какви хубави 
моменти прекарвахте с приятелите си?

Много са! Основно играехме навън. 

Кой училищен предмет ви се отдаваше най-
много като ученик?

Завършила съм техническо училище и с удоволствие 
чертаех. 

Кои хора най-много ви впечатлиха с добротата в 
детството ви?

Много са. Понякога дори малките жестове на 
доброта те карат да вярваш, че доброто е около 
всички нас. Учителите също допринасят за това 
младите хора да бъдат добри и да подхождат с 
емпатия. Доброто е заразно!

Какво е мнението ви за медиите като цяло?
Не се извършва достатъчен контрол върху кана

лите, по които се публикува информация и това до
вежда до бълването на много фалшиви новини. Не 

да се справят с реални рискове, произтичащи от лип
сата на финансова и дигитална грамотност, и да при
добият умения за активно гражданство и младежко 
лидерство. 

Дейностите по проекта се изпълняват с 
подкрепата на Министерството на младежта и 
спорта по Нацио нална програма за младежта (2021 
– 2025) и проект „Youth for 21 Century – умения на 21 
век“ от фондация „Каузи“.

Ръководител на проекта е Биляна Камбурова. С 
нея разговаря Иван Асенов, 11б клас.

трябва да вярваме на 
вс и ч ко , п у бл и к у ва н о 
в интернет. Важно 
е да проверяваме 
източниците на инфор
мация и да сравняваме. 
Днес се предлагат мно
го възможности за про
верка на т.нар. фал ши
ви новини.

Коя професия мис-
ли те, че  е лесна?

Лесна професия няма. 
Всяка професия има со
бст вени изисквания и 
пре дизвикателства, как то и начин на рабо та. За да 
бъде лесна про фесията за един човек, е необходимо да 
я работи с много желание. 

Какво най-много ви харесва от изпитанията 
в живота и предизвикателствата преди сериозна 
работа?

Изпитанията ме мотивират да не се отказвам! 

вярвате ли в доброто в днешно време?
Да! Вярвам в доброто и знам, че можем да го 

срещнем навсякъде около нас. 

обичате ли да готвите във вашето домакинство?
Да, определено. Готвенето е начин цялото 

семейство да бъде заедно и да сподели една прекрасна 
емоция.

с какво се гордеете като гражданин на българия?
Може би с това, че дори и да сме изправени пред 

много трудности, успяваме да се справим. Гордея 
се, че все повече хора полагат много усилия, за да 
направят страната поприятна за живот.

Проекти



Г-н таков, кое е това нещо, което най-много ви 
вдъхновява като автор? 
Вдъхновяват ме различни теми като например 
нашата прекрасна България, прекрасните 
дестинации, кито имаме и богатата ни история. 

Какво мислите за нашия език, лесно ли се пишат 
стихове на български? 
Не бих казал, че езикът ни е лесен и лесно се пише на 
него. Смятам, че стиховете трябва да се римуват, 
за да се усеща тяхната мелодия и красота. 

Кой от българските автори е любимият ви поет? а 
любимо стихотворение?

вдъхновявам се от бълГария
Творецът Данаил Таков представи стихосбирката 

си “Три цвята любов” пред учениците от ПГ по 
транспорт “Н. Й. Вапцаров в гр. Сливница. Събитието 
се състоя на 15 юни в читалищната бибилотека в 
града. Таков обсъди с учениците теми като родолюбие, 
вдъхновение, мотивация за творчески процес и за 
учене. Иван Асенов от 11Б клас направи интервю с 
поета.

Любимият ми автор е Дамян Дамянов, любимо 
произведение – „Новото гробище над Сливница“ от 
Иван Вазов. 

определяте ли се като родолюбец? 
Естествено, че съм родолюбец. Затова и написах 
книгата „Три цвята любов“, която е посветена на 
българи като Вазов, Ботев, Левски ...

Литература и изкуство

Изключителният певчески талант на Валентина 
Венциславова от 10А клас на ПГТ „Никола Й. Вапцаров” 
в гр. Сливница смая експертите Мая Нешкова (естраден 
изпълнител) и Лика Ешкенази (музикален педагог), 
които й направиха прослушване на 14 април. Безспорно 
е мнението им, че Валя трябва да развие музикалната 
си дарба под ръководството на музикален педагог, за 
да може да гради успешна певческа кариера. „Прави 
всичко искрено и със сърцето си”, това беше съветът 
на експертите.

Познаваме гласа на Валя от изявите й на различни 
училищни събития, гордеем се с нея и с нетърпение ще 
следим и подкрепяме развитието й.

валентина – иЗКлЮчителният ПевчесКи талант 
на ПГт „н.Й. ваПцаров“ в Гр. сливница

Ученици от ПГТ Н.Й. 
Вапцаров в гр. Сливница  
взеха участие в тазгодишното 
издание на “Модна фиеста - 
Албена 2022 г.” Като модели 
във “фешън” ревю участваха 
някои от момичетата. Други 
ученици танцуваха и пяха, де-
монстрирайки музикалните 
си дарби. Всички заедно се 
забавляваха на плажа.

модна фиеста - албена 2022 Г.



За втора поредна година учениците от 8-и и 9-и 
клас взеха участие във викторина, орга низирана от 
„Зелени Балкани“ на тема “Натура 2000 и хищни 
птици”.

Във фокуса на викторината тази година бя ха 
застрашени и защитени на територията на Бъл гария 
птици - белошипата ветрушка, ловен сокол и царски 
орел.

Участниците получиха награди - грамота, знач ка 
и пъзел.

наГради За наЙ-добрите еКолоЗи 

По инициатива на 
Уче  ническия съвет на 
ПГ по транспорт “Ни-
кола Й. Вапцаров” уче-
ниците се включиха в 
„Седмицата на усмив-
ката“. От 17 до 26 
януари те поставиха 
ве  селото емотиконче 
на страниците си във 
“Фейс бук” и на дрехите 
си.

усмихваЙ се, За да Привлечеш Повече усмивКи 
оКоло себе си !

Проекти

ученици се учат 
да Говорят Пред 
ПублиКа

Ученици от ПГ по транспорт “Никола Й. Вапцаров” 
в гр. Сливница се включиха в майсторски клас 
“Изкуството да говоря пред публика”, организиран от 
Бюрото на Европейския парламент в България. Това 
се случи на 04.05.2022 г. Майсторският клас се водеше 
от Мартин Петров, член на Европейското младежко 
представителство – TEJ. В първата част от събитието 
бяха представени техники за преодоляване на стреса 
пред публика и трансформирането на негативната 
емоция в позитивна. След това презентаторът разкри 
пред младежите основните позиции, които трябва да 
заемат, докато говорят на сцена пред много зрители. 
Изграждането на аргументация, ефективното предаване 

на съобщението и въздействието върху аудиторията 
бяха другите важни точки от представянето. Всеки 
един от участниците трябваше да измисли 5-минтуна 
реч по значима за него тема и да я презентира пред 
останалите.  По време на обучението младежите се за-
познаха с ученици от I АЕГ в гр. София и обмениха 
идеи и опит. 



Ден на ученическото самоуправление се състоя на 
09.05.2022 г. в ПГ по Транспорт “Никола Й. Вапцаров”. 
На тази дата се отбелязва и празника на Европа, посве тен 
на мира и обединението в Европейския съюз. Учениците 
успешно заместиха учители и педагогически съветник 
по повод Деня на ученическото самоуправление. 

Никол Найденова от 11а клас замести г-жа Катя 
Димитрова. Никол изнесе урок по биология пред 10а 
клас на тема: “Микроеволюция”. 

Ученичките от 9а клас – Мария, Габи и Милена бяха 
преподаватели в часа по математика на г-жа Лидия 
Каменова. Младежите от 8а клас – Венелин, Станислав 
и Никол също се пробваха като преподаватели в часа по 
математика. Биянка от 11а  зае мястото на педагогическия 
съветник в ПГТ “Никола Й.Вапцаров”. Тя успешно 
проведе консултация с ученик от училището.

Култура и творчество

Посещението на ученици от ПГТ „Н. Й. Вапцаров“ 
на 17.06.2022 г. в Полския културен институт в София е 
заложено в графика за дейности по проект „Холокостът 
и седмото изкуство“ в партньорство с Мемориалната 
библиотека „Олга Ленгиел“ в Ню Йорк. Свързано е 
с  изучаването на реакциите на европейските народи 
срещу геноцида на еврейския народ и като съпричастие 
и защита на човешките права чрез личния пример, 
принос и заслуги на всеки един човек или група от хора, 
помогнали животът на застрашените да продължи. 
Учениците посетиха и Софийската синагога.

младежи Посетиха ПолсКия Културен 
институт и софиЙсКата синаГоГа

ученици Заместиха учителите 

Победител в КонКурса 
“мисли Зелено, събираЙ 
раЗделно” За община 
сливница, драГоман и Годеч На 20 април се състояха изборите за председател на 

Ученически съвет. 4 двойки от кандидат-председател и 
зам.-председател се надпреварваха за челната позиция. 
Това бях младежите Венелин и Никол от 8а клас, 
Милена и Антония от 9а клас, Никол -11а клас в екип 
с Александра – 9а клас и  Людмила и Василена от 11а 
клас. Ден преди да се случи голямото училищно гласу-
ва не – се състояха ученически дебати. Трите въпроса, 
на които трябваше да отговори всеки кандидат, бяха:

• Как ще се повиши мотивацията за учене на 
учениците?

• Какви каузи ще защитава, ако бъде избран за 
председател?

• Защо точно неговата/нейната кандидатура е най-
добрата?

С най-много – 31 гласа от общо 80 гласували, бяха 
избрани Венелин и Никол от 8 а за председател и зам.-
председател на Ученическия съвет. 

иЗбори За Председател 
на ученичесКи съвет

Жасмин от 11А 

клас на ПГТ “Никола 
Й. Вапцаров” зае 
III място и спе чели 
грамота и мате-
риална награда.



Спорт

интервю с волейболистката андреа матеева 

не Губете желанието си За раЗвитие

Г-жо матеева, от кога се занимавате със спорт? 
Израстнала съм в спортно семейство. Спортът е 

част от живота ми още от доста ранна възраст. Първо 
започнах с лека атлетика и баскетбол, някъде около 10-
годишната ми възраст. На 12 години смених баскетбола 
с волейбол. Малко след това треньорката ми по лека 
атлетика се отказа и заедно с нея и аз спрях. Вече 15 
години се занимавам само с волейбол. 

Коя е най-голямата трудност, с която сте се 
сблъсквали в ученическите години? 

Най-голямата трудност, с която съм се сблъсквала, е 
нечестността. Още когато бях малка, имаше някои деца, 
които бяха по-харесвани от дуги или пък с някакъв вид 
приоритети. Това нещо никога не съм го харесвала, но 
както с всичко останало в живота - свиква се. Когато 
заминах за чужбина заради спорта, също изпитвах 
доста трудности, особено в началото. Бях сама в друга 
държава, без да знам говоримия там език. 

Какво бихте посъвтевали учениците на ПГт 
„никола Й. вапцаров“?  

Най-важно е да не изгубят желание за развитие, да 
обичат това, с което се занимават, и да му се отдадат 
докрай. 

Как се моти ви-
рахте да спортувате 
през ученическите 
си години? 

Нямах нужда от 
мотивация. Обичах 
да бъда в залата и мо-
жех да прекарвам с 
часове там , без да ми е досадно. Залата не е задължение, 
а пък и там срещах много  приятели. Спортът ми е дал 
едни от най-хубавите моменти в живота. 

а как съчетавахте училището и тренировките?
Започнах да тренирам в родния ми град - Перник. 

Не беше толкова трудно да съчетавам ученето със 
спорта. Трудностите започнаха, когато бях на 16 
години и се преместих да играя в София. Не исках да 
се преместя да уча и живея в столицата и трябваше да 
пътувам всеки ден. Трудно ми беше да го съчетавам 
с училището. Излизах сутрин и се прибирах вечер. 
Имало е дни, в които съм пътувала за тренировки 
по два пъти до София. След като завърших, записах 
университет, задочно обучение и имах повече време.

интервюто взе валерия славчева, 8 клас

сПортен  ПраЗниК в 
ПГт “н. Й. ваПцаров

Интервю на Влерия Славчева с 
Иван Манолов от 9А клас 
от колко години трени раш 
футбол? 
От 8 години. 
Кой е първия ти отбор, в който 
започна да тренираш? 
Атлетик 13 

на кой футболист се възхи ща ваш? 
Роналдо 
Кои са любимите ти футболни отбори в българия 
и извън нея? 
България е Левски, а извън България е Ливърпул 
имаш ли любим футболист от тези отбори?
От Левски е Уелтън, а от Ливърпул е Салах 
Коя е любимата ти  книга? 
Юрген Клоп и неговата автобиография 
Каква позиция играеш? 
Нападател 
Колко си висок? 182

По Пътя Към Големия 
сПорт

19-и маЙ 2022 



Първите 20 "Училища за пример" в България получиха 
своите сертификати през 2022 г. Професионалната 
гимназия по транспорт "Никола Йонков Вапцаров" в гр. 
Сливница е едно от тях. Това е признание за стремежа към 
висок професионализъм и упорита работа за развитие на 
потенциала на всяко дете.

"Тук намерих учители, които ме разбираха, когато нищо 
не знаех, и ми подадоха ръка, за да ме образоват. Подкрепяха 
ме и винаги са били добри.Тук бях приет с много грижа, 
бях приет като приятел. Тук никой не се съмнява в мен 
и в уменията ми, като доказах, че мога. Тук усетих уют 
и спокойствие. Не се притеснявам от никого или нищо, 
защото зная, че училището е като мой втори дом. Тук се 
промених не само физически, но и в мисленето, грамотността, честта, сериозното поведение, дисциплината... 
Аз се превърнах в изпълнителен човек, който си върши всичко, спрях да съм безгрижен. Преди ученето ми беше 
на заден план. Сега то е най-важно за мен - да успея, да не се предавам. Началото беше най-трудно, но мина. 
Сега е важно да гледам само напред, да пазя това място в сърцата на хората и спомените, да се боря да успея. 
Така искам да е и занапред."

Из размислите на Бойко от 9а клас в есе по български език и литература (преподавател г-жа Маргарита 
Левиева) на тема: "Моят клас, моето училище", предизвикали щастливи усмивки и топлина в сърцато на всички 
учители.

Над броя работиха: учениците Иван Асенов от 11б клас; Валерия Славчева и Никол Петрова от 8а клас; 
Красимира Русланова и Валентина Венциславова от 10а  и всички учители, които организираха и активно 
подкрепяха дейностите в училището.

Адрес: гр. Сливница, ул. “Кирил и Методий” № 4
e-mail: pgt_slivnitsa.bg
www.pgt-slivnitsa

на добър час, абитуриенти!
виПусК 2022

Училище за пример

ПГт “ниКола Й. ваПцаров” в Първите 20 
“училища За Пример” в страната

Медиини партньори:


