
Вестникът е издание на Профилирана гимназия с интензивно изучаване на румънски език 
„Михай Еминеску“, гр. София

Подай ръка
пилотен брой, 15.09.2017 г.

Добре дошли,
            осмокласници!

Уважаеми осмокласници,

От учебната 2017/2018 година вие ще бъдете 
ученици на ПГИИРЕ „Михай Еминеску“. Бъдете

сигурни ‐ изборът ви е добър. Румънската гимназия
е най‐младото училище в София ‐ само на 19 години.

Младостта му не го спира то да се превърне в съвременно, 
модерно, отворено към голямото европейско семейство

с качеството на образованието, което дава, с грижите
за възпитанието и изграждането на личността на

младия човек, с доверието между ученици ‐ учители‐
родители. Всеки един от вас идва в нашето училище
с мечтите си, с желанието за реализация в бъдещето, 
със стремежа да се обучава и развива, с нагласата за

битки в живота, битки срещу грозното, пошлото, агресивното,
просташкото, престъпното. Вие попадате под грижите на един 

чудесен педагогически колектив, съчетаващ висок 
професионализъм, опит, мъдрост, ентусиазъм, желание за 

работа с вас.
Днес работим за утре, утре ‐ за вдругиден!

Девизът ни е: „И още... и още... и още“. Бъдещето е наше ‐ 
всички сме сигурни в това!

На добър час!
                                                                                     Н. Тасева
                                                                                  директор

 ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН НА ВСИЧКИ!

Нашият вестник е подадена ръка за приятелство, 

за споделяне на идеи, за изграждане на 

гражданска позиция, за сътрудничество в името на 

един по‐добър свят. Включвайки се в проекта 

„Гласът на младите“, нека си припомним поуките 

на историята – каквото се посее в съзнанието на 

младите като светоусещане, като национално 

самочувствие, като отношение към

действителността, това ще се жъне в бъдещето. 

Затова нека бъдем отговорни към словото, нека то 

да не бъде само поток от думи, нека да не 

подменяме ценности, защото неистинското и 

фалшивото води до унищожаване на разума, на 

доброто и красивото в живота. И защото там, 

където разумът спи или го няма, се раждат 

чудовища. Да търсим истината. „Истината ще ви 

направи свободни“ – така се обръща Христос към 

евреите. Да търсим истината. Тя ще ни направи не 

само свободни, но и силни. 

 Ще останем ли ние, младите, безразлични 

и безлични в процеса на деформация на 

обществения живот? Ще допуснем ли инерцията 

да ни повлече и да се превърнем в безродници? 

Ще допуснем ли в „държавата на духа“, както я 

нарича Дмитрий Лихачов, да цари духът на хаос. 

 Да бъдем будни. 

 Да бъдем разумни. 

 Да бъдем отговорни. 



Нашето училище 

 Румънската гимназия (Профилирана гимназия с 

интензивно изучаване на румънски език „Михай Еминеску“) е 

основана през 1999 г. По същото време в гр. Букурещ се 

разкрива българската гимназия „Христо Ботев“, в която се 

изучава и български език. И двете училища са създадени по 

силата на двустранна спогодба между България и Румъния. С 

откриването на румънската гимназия се възстановяват 

традициите на бившия румънски лицей, закрит след Втората 

световна война. 

 Гимназията е базово училище на СУ „Св. Климент 

Охридски“. Осъществява се успешно сътрудничество с 

Факултета по класически и нови филологии, с Историческия и 

Философския факултет, както и с Химико‐технологичения и 

металургичен университет.  

 Водени от разбирането, че младите хора трябва да се 

развиват като пълноценни и хармонични личности, 

ръководството на училището обръща голямо внимание на 

извънкласната дейност. Гимназията осъществява следните 

дейности: дискусионен клуб „Дебати“, клуб „Здравей, 

Румъния!“, клуб „Приятели на поезията“, театрална 

работилница. Създаден е и футболен отбор, който вече печели 

награди. Всички ученици се включват в работата по проекта 

„Народните будители и Аз“. Редовно участваме в предаването 

„История.БГ“.  

 Немалък брой от възпитаниците на Румънската гимназия 

продължават образованието си в Румъния и успешно се 

реализират като юристи, лекари, мениджъри у нас и в чужбина.  

 Да пожелаем на възпитаниците на Румънската гимназия 

да минат по моста, по който са вървели успелите! 
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Румънските ни приятели 
 
Всяка година посещаваме българското 
училище "Христо Ботев" в Румъния. Там се 
срещаме с наши връстници, които изучават 
български и гръцки език. В училището има 
танцов състав, в който се изпълняват 
български и гръцки хора. Участват в програми 
и гостуват на местни телевизии. Посещението 
в Румъния винаги е вълнуващо. Удоволствие е 
да се общува на контактен език. Румънските 
ни приятели са много дружелюбни, обичат 
България и българската кухня. В тази 
приятелска среда добиваме самочувствие на 
знаещи и създаваме приятелства ‐ надяваме 
се за цял живот. 

Клуб „Здравей, 
Румъния!“ 

 
 Клубът "Здравей, 
Румъния!" е създаден с 
идеята да запознае 
учениците с културата, 
литературата, историята 
и всичко свързано с 
Румъния. Тази година 
работихме по няколко 
теми ‐ "Румънската кух‐
ня", "Символът на вълка 
в румънската и бъл‐
гарската култура", "Ко‐
ледните традиции в 
Румъния и България. 
Сходства и различия.", 
"Великден", "Прилики и 
разлики между музи‐
калните тенденции и 
жанрове в Румъния и 
България". Интересно е, 
работим в екип и 
изработваме проекти, 
които често пред‐
ставяме пред посла‐
ника на Румъния, който 
е наш приятел. Докато 
подготвяме темите се 
забавляваме, сплотява‐
ме и учим нови неща. 
 

Станете част от 
нашия екип. 
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На гости на Българската гимназия
„Христо Ботев“, гр. Букурещ



Проектът „Народните будители и Аз“ е родолюбиво 

начинание, което цели да припомни на внуци и правнуци имената и 

делата на великите българи, които в своята синовна всеотдайност 

към народната свобода и духовното просвещение на народа си 

често са забравяли и себе си. Проектът цели още да пробуди в 

душите на младите благодарност и съпричастие към стореното от 

будителите в името на пребъдването на България. Опознавайки 

духовното наследство на предците ни, техните нравствени 

добродетели и изконните ценности, които са бранили, разбираме, 

че това е силата, съхранила ни в миналото и която ще ни съхрани в 

днешните бурни времена на отрицание на всичко добро. 

 Румънската гимназия е единственото софийско училище, 

което вече няколко години работи по проекта „Народните будители 

и Аз“. Всяка година отделните паралелки си избират за патрон един 

бележит българин – народен будител, който не се повтаря в 

следващите учебни години. Учениците извършват издирвателска и 

събирателска дейност на факти от живота и делото на своя патрон. 

Участват в състезание, което се провежда в два кръга. Излъчва се 

победител. За да продължи състезанието, е необходим противников 

отбор от друго столично училище. 

 Ще се радваме, ако учениците от софийските училища се 

присъединят към проекта „Народните будители и Аз“.   

в. Подай ръка
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6. септември 
 Третата българска държава води своето начало от Санстефанския мирен договор, подписан от Русия и 

Османската империя на 3. март в малкото селце Сан Стефано, близо до Цариград. Този договор възстановява България в 

нейните етнически граници. Но само няколко месеца – на 1. юли 1878 г., в Берлин Великите сили (Германия, Англия, 

Франция, Австро-Унгария и Русия) ревизират Санстефанския мирен договор. По силата на това решение току-що 

освободената българска държава била разпокъсана на няколко части: 

 

1. Териториите между Дунав и Стара планина, заедно със Софийска област, образували Княжество България, 

начело на което трябва да стои княз. Новата българска държава се поставяла във васална зависимост от 

Османската империя и се задължавала да й плаща ежегоден данък.  

2. Земите между Стара планина и Родопите се обособявали в отделна автономна област под произволното име 

Източна Румелия. Нейното управление се възлагало на генерал-губернатор, който трябвало да бъде назначаван от 

Високата порта. За първи генерал-губернатор бил назначен Гаврил Кръстевич. 

3. Македония и Одринско оставали отново в пределите на Османската империя под пряката власт на султана. 

4. Градовете Пирот и Враня се предавали на Сърбия. Румъния получавала Южна Добруджа като компенсация за 

Бесарабия, която се предавала на Русия.  

5. Сърбия, Черна гора и Румъния се признавали за независими държави, но се задължавали да поемат съответната 

част от държавния дълг към Османската империя. 

 

Източна Румелия била включена отново в пределите на Османската империя като автономна провинция. 

Живеещото в нея българско население посрещнало това решение на Великите сили с остро недоволство. Протестите му 

по време на заседанията на Берлинския конгрес останали напразни. Тогава се пристъпило към други действия за 

отхвърляне на османската зависимост на Източна Румелия. Два пъти – през 1880 г. и през 1882 г., тайни организации 

направили опит да извършат обединението на двете области. Едва през февруари 1885 г. Захари Стоянов организира 

Български таен централен революционен комитет (БТЦРК). Първоначално той замислял осъществяването на 

обединението чрез „революция морална и с оръжие“ и започнал да изгражда местни комитети в различни краища на 

Източна Румелия, но през 1885 г. (м. юли) Захари Стоянов преосмисля идейните си разбирания за осъществяване на 

Съединението – издигнат бил лозунгът за участието на княз Александър Батенберг. За начало на акцията била определена 

средата на септември 1885 г., но през август избухнали вълнения в различни краища на областта. На 2. септември 

последвала нова мощна демонстрация в Панагюрище, под влияние на която се надигнали и редица други селища. 

Демонстрацията в Панагюрище станала повод за започване на самото съединение. На пети срещу шести септември една 

чета от с. Голямо Конаре (днес гр. Съединение), предвождана от Пр. Тишков, член на БТЦРК, известен като Чардафон 

Велики, потеглила за Пловдив и заедно с войските, разположени около града под командването на майор Николаев, 

обкръжили конака и арестували главния управител Гаврил Кръстевич. На 6. септември източнорумелийското 

правителство било свалено и властта се поела от временно правителство. То провъзгласило акта на съединението и 

просъществувало до идването на княз Александър I. На 8. септември князът официално обявил, че „признава“ 

Съединението и „приема“ да бъде титулуван занапред като княз на Северна и Южна България. На следващия ден княз 

Александър I пристигнал в Пловдив и определил за свой помощник (комисар) в Южна България д-р Г. Странски, който 

изпълнявал тази длъжност до международното уреждане на въпроса. 

 

22. септември 
 Чрез Съединението от 1885 г. България си връща Източна Румелия (Южна България), след което усилията се 

насочват към обявяване на независимост. Благоприятни условия за това настъпват през септември 1908 г.  На 22. 

септември в църквата „Св. четиридесет мъченици“ в Търново е провъзгласена независимостта на България, а княз 

Фердинанд приема титлата цар на българите. Този акт е извършен без съгласието на Великите сили и против волята на 

Турция. Усилията се насочват вече към дипломатическото признаване на българската независимост. С помощта на Русия 

се стига до споразумение Турция, а след нея и Великите сили признават независимостта на България през месец април 

1909 г.  

Национален календар
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Клуб „Приятели на поезията“ 

 

 Идеята за създаване на клуб „Приятели на 

поезията“ възникна като отговор на често 

задавания от учениците въпрос дали има 

съвременни български поети и кои са те. Този 

въпрос подсказва желанието на младите хора да 

разберат не само кои са съвременните творци на 

поезия, но и как те възприемат заобикалящия ги 

свят, какви проблеми ги вълнуват, какво ги 

вдъхновява и какво ги тревожи. 

 Клуб „Приятели на поезията“ съществува 

от шест години. Неговата дейност се разгръща в 

няколко посоки: представяне на творби на 

съвременни български поети в къта на поезията; 

представяне на ученически творби; литературни 

четения; отбелязване на годишнини на български 

писатели; срещи със съвременни български 

поети и писатели; отбелязване на Световния ден 

на поезията.  

 Клуб „Приятели на поезията“ очаква 

попълнение от нови почитатели на изящното 

слово. 

Имах аз една мечта,
но уви, увяхна тя ‐
неполята, изсушена,
необичана, несъвършена.

Купих нова ‐ ето, 
кактусче е тя,
с бодли и стебло, което 
самó складира си вода.

Често я забравях, вярно,
ала взе, че издържа.
Оказа се, че явно
ще живее таз мечта.

И ето, след години,
кактусът цъфти,
а аз редя си рими
пред мечтата с бодли.

                                    К.К.

                                 

Кактусче

Надеждите на ПГИИРЕ

в поезията

Рими с бодли
Графит и диамант

След дълъг сън в кутия за бижута,
от разни скъпоценности издута,
един брилянтен пръстен се събудил
и много неприятно се учудил:
До него малко моливче лежало,
незнайно на кого принадлежало.

     - От де се взе и кой те пусна
във тази къща скъпа и изкусна?
Виж бедната си дървена одежда /брилянтът
образован също знаел
за общия произход, но нехаел/.

- Наистина не съм от твойта свита,
недружелюбно рекъл му Графита,
но тук съм, защото съм написал
останала във вековете мисъл.
                                 Ат. Звездинов 
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Извънкласната ни дейност през учебната 2016/2017 година

 Тази година учениците Валентина Златева и Георги Георгиев участ-
ваха в състезание по български език и литература „Стъпала на знанието“. 
Състезанието се проведе в 3 кръга. В първия кръг (09.11.2016 г.) Валентина 
се класира с максимален брой точки - 50. На Георги не му достигна много 
малко, за да продължи. 
Вторият кръг се проведе на 15.02.2017 г. На него Валентина се класира за 
финалния кръг с 47 точки от 50. 
На финалното състезание Валентина Златева зае първо място в град София 
с 42 точки. 
Продължавайте все така да ни радвате с успехите си! 

 Много ученици от нашето училище участваха в 
състезание по английски език, което се проведе в едно 
частно училище в София. Целта е да се съберат ученици и 
студенти от цял свят, за да покажат уменията си по 
английски език, да научат нови интересни факти, свързани 
с различни култури, да открият нови хора и да създадат 
приятелства, да обсъдят вълнуващи човечеството събития и 
да дават идеи за нови проекти. Чрез дебати учениците 
стават съпричастни към актуални теми, обсъждат ги и се 
забавляват. Нашите ученици се справиха безупречно и 
спечелиха много медали. 
 
Желаем ви нови успехи! 

 Всяка година посланикът на Румъния - Йон Гъля, идва на посещение 
в нашето училище. Този път решихме да направим визитата му по-
интересна и така се роди идеята за ,,Ден на българската и румънската 
кухня”. Инициативата е част от дейността на клуб „Здравей, Румъния!”. 
Ученици от всички класове приготвиха традиционни румънски ястия: 
sarmale (сармале) – навити лозови или зелеви листа с плънка от кайма вътре, 
които са като нашите сарми; 
mamaliga (мамалига) -  в България е познато като качамак; 
mici sau mititei (мич или мититеи) - традиционни румънски кебапчета, 
които се различават от българските. 
Накрая всички опитаха от приготвената храна. 
На голям брой от учениците и учителите този ден им е любим и винаги 
се стараят всичко да бъде много добре направено. Всички са много 
усмихнати и позитивни. 
 



 Теодор Орозов и Дончо Филипов, ученици от 9. клас, бяха 
класирани за глобален рунд по английски език в гр. Атина. 
Състезатели от 42 държави - над 800 души, преминаха през 
рундовете, в които 3 отбора се състезават, аргументирайки „за“ или 
„против“ по дадена тема; „Collaborative writing” - есе, състоящо се от 
350 думи и 6 теми по избор; тест от 120 въпроса в рамките на 90 
минути; викторина с 5 варианта за отговор. Състезанието има за цел 
да обедини хора от различни държави и общности. Двамата 
спечелиха 2 златни медала и се класираха за Tournament of Champions 
(Турнирът на шампионите) в Йейл, САЩ. Желаем им успех и 
вярваме в тях! 
 
  Смело напред! 
 

в. Подай ръка
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 През месец октомври 2016 г. футболният отбор на ПГИИРЕ 
спечели първия си мач с впечатляващ резултат 5:0, а вторият - завърши с 
равенство, поради което се стигна до дузпи и нашите момчета победиха с 
3:1, печелейки купата. 
 
Продължавайте момчета! Ние вярваме във вас! 
 
 Участвахме и в турнир по тенис на маса, но много малко не ни 
достигна, за да се класираме за следващия етап. 
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