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БРОЯТ СЕ ПОСВЕЩАВА НА ПРАЗНИКА НА ГИМНАЗИЯТА И НА ВСИЧКИ, ЗА КОИТО ПРОФЕСИЯТА "СТРОИТЕЛ" Е СЪДБА.

Времената се менят,
но човекът остава и неговата най - насъщна
потребност е да съгради дом, да направи живота
си по - удобен и по - щастлив. Професията на
строителя е уважавана, защото е вечна. Тя е
интересна и търсена. Тя е престижна.
За нас могат да разкажат 53 годишната ни история и над
4000 възпитаници, много от
които днес са утвърдени
архитекти, инженери,
строителни техници и
строителни работници.
Те са получили вашето
уважение и доверие - изградили
са вашия дом.

За празника и делника?!
Г-н Директор, озаглавил съм интервю с Вас „За
делника и празника?”. Първият ми въпрос към вас е:
Какво е Вашето настроение в навечерието на
празника на училището?
В навечерието на празника настроението ми е
оптимистично. Основание: Професионална гимназия
по строителство „Пеньо Пенев” продължава и
обогатява традициите на основоположниците.Търсим
нова визия, за да създадем модерна и желана
образователна институция. Стараем се да предлагаме
на своите възпитаници професии, с които успешно да
реализират на бързо променящия се трудов пазар.
Кои са най-важните проблеми,които стоят за
разрешаване пред ръководството на училището
веднага след празника?
Най-важният проблем е успешнотоприключване на
учебната година и успещно дипломиране на
зрелостниците ./ продължение на 2 стр./

СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ
v 1959г. Професионално - техническо
училище
v 1973г. Средно професионално - техническо
училище
v 1987г. Прием -техникум по специалността
″Строителство и архитектура″
v 1998г. Техникум по строителство
v 2003г. Професионална гимназия по
строителство „ПЕНЬО ПЕНЕВ”

„Професионализъм и добро образование”
(интервю със зам.-кмета Ивелин Лозев )

„Строителството винаги има перспектива”
(интервю с Началника на регионалния инспекторат по образование Габриела
Миткова )

Господин Лозев, какво знаете за
училището ни?Аз лично, като строител съм имал щастието да
работя с млади хора, които са завършили в ПГС „Пеньо
Пенев”.Последните години се представят добре.Има добри
учители и добри деца,които могат да израснат в професията
„Строител”.

Мислите ли,че образованието е на едно добро ниво?

Мисля, че е на ниво,което отговаря на цялата ситуация в
България.Добри преподаватели и ученици, изпълнени с желание
да усвоят професията ,от друга страна, липса на финанси и
обекти ,на които да се сблъскат с реалния процес,за да усетят как
минава времето на обекта.Убеден съм, че училището е
необходимо за града ни,защото това е една от малкото професии,
които са вечни.

Тази година се навършват 53 години от създаването на
училището.Какви са вашите пожелания към учителите
и учениците във връзка с този юбилей?
Да бъдат търпеливи в тия трудни времена, да не губят
кураж.Призив към всички ученици от Силистра, ориентирайте се
към това училище с традиция,опит и бъдещето ще ви се
отплати.Професията на строителя е благородна, отговорна и носи
радост на много хора за дълги години напред .Професията е за
упоритите и смели хора.

Какво знаете за нашето училище и какви са вашите впечатления относно
представянето му в и извън Силистра?Знам,че училището е създадено през
1959 и до днес се ползва с подкрепата на строителните фирми и има
много добри партньорски отношения с Камарата на строителите.Знам,че се
представяте много добре на националните съзтезания по професии и скоро
отново ви предстои пътуване и изява в Пловдив.Винаги се впечатлявам от
чистата и културна среда,която се поддържа в училище.
Какви перспективи виждате за нашето училище в бъдеще? Строителството
винаги ще има перспективи. То е в основата на всяка цивилизация. Хората свикват с построеното и го
приемат за даденост. Но едва когато се случи бедствие ,като това в с. Бисер, усещаме какво означава да
има път, стена, дом …, какво означава да се сложи камък върху камък и да се възстановят устоите на
живота. Считам, че трудностите пред строителното предприемачество са временни и този сектор първи
ще покаже растеж при преодоляване на кризата. В този смисъл обучението в умението да се гради
винаги ще бъде нужно на регионалната икономика.
Какво мислите за специалностите, с които излизат учениците от училището? Какви специалности
трябва да се изучават за в бъдеще? Гимназията е предлагала досега предимно специалността
„Строителство и архитектура”. В следващите 3- 4 години ще завършат випуски с тази класическа,
фундаментална специалност. Считам обаче, че сте на прав път с новия си опит да разнообразите
специалностите, които предлагате – „Недвижими имоти” – прием след завършен VІІІ клас и можете да
бъдете още по – смели през следващата година.
Какво бихте пожелали на учителите и учениците по случай празника на училището Поздравявам
учителите и учениците с празника и ви желая да се подкрепяте и взаимно да се цените, да
осъществявате идеите и мечтите си, да сте здрави и щастливи.
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„Имайте си поне нещичко в предвид, една мечтана професия”
/Делничните мисли в редакцията на „Интериор” в деня на Празника/
Трудно е да си представя себе си и света около мен в бъдещето, най-вече
защото аз самият нямам план, който включва дори предстоящата ми година.
Мога да кажа само, че се надявам след 10 години животът ми да е
благоприятно устроен за мен и моите близки, а светът, който ме заобикаля,
по-добро място, по възможност не толкова объркан и добре устроен за
цялото човечество.
Според мен повечето от нас не мислим и не градим бъдещето си, може би
защото ние самите не знаем какво се случва и в настоящето и не знаем Как,
Защо, Кога и Къде може да ни се случи нещо, което да порази нашите
планове. Та ние самите не сме господари на утрешния ден.
Много хора не мислят за далечното бъдеще. Например, учениците не знаят
или не могат да решат по кой път да тръгнат, каква кариера ще имат. Те
мислят, че вятърът ще ги отвее на мястото, което са заслужили в живота.
Повечето хора си правят планове за дни или месец, два напред, като
например за пикник или къде ще отидат на почивка... на морето или в
планината. Може би не мислят за период от 10 години напред, защото
мисълта за бъдещето ги плаши?!
Лично аз си се представям вече успешно завършил училище и вероятно
университет, живеейки самостоятелно в по-добър свят, с по-благоприятна
обстановка и по-добри хора. Работейки като строител,продавач или пък
преводач. Не зная. Но не съм уплашен от бъдещето, смятам, че съдбата крие
нещо добро, нещо голямо за мен. Ново начало, нов живот!
И като завършек бих искал да дам един съвет на моите връстници, без
значение дали бъдещето ви плаши, тези дни, когато вече сме големи, все
някога ще настъпят, така че имайте си поне нещичко в предвид, една
мечтана професия например, и се стремете да постигнете това, което искате
- Победа!
РЕДАКЦИОНЕН КОЛЕКТИВ:Енис,Айсун,Наргис,Петър,Елисей,Неделчо,Косьо

” Бъдете уверени”
/Интервю с г-н Евгени Георгиев,Председател на УН на ПГС „П.Пенев”/
Г-н Георгиев,с какво свързвате името на ПГС?
Свързвам го с детството си,макар да съм
завършил друго училище и друга специалност.
Това учебно заведение подготвя много добри
специалисти за строителството.Много,много
добра подготовка с доказали се специалности.
Какво бъдеще виждате в ПГС?
Бъдеще, и то много добро,има-но за жалост
в момента отрасълът е в застой.
Какво мислите за специалностите,с които
излизат учениците?Какви специалности трябва
да се изучават за в бъдеще?
Предстои уеднаквяване в строителството
,включващо констативни съвети,с които
да се прогнозира какво ще бъде строителството.
Какво ще пожелаете на учениците и учителите
за празника на училището?
Най-вече здраве.Вяра,че макар в криза
,нашата професия има бъдеще.Бъдете уверени!

За празника и делника?!
/продължение на интервюто с г-н Нейчев/
Какво е бъдещето на ПГС?
Да утвърждаваме училището ,в което да има все понастойчива грижа за конкретно и качествено
образование.Педагогичският колектив,заедно сучилищното
настоятелство,съвместнос Камарата на строителитеда
работят така,ченашите възпитаници винаги да бъдат в крак
с новостите в бранша.

Какво ще пожелаете на учениците и учителите във
връзка с празника?На всички ученици пожелавам повече
ентусиазъм, амбициозност, упоритост, стремеж за
реализация и никога да не забравят, че човек е толкова
голям, колкото са големи мечтите му. А на колегите и с
всички, с които работим заедно, в навечерието на празника
ни се обръщам с благодарност и с увереност, че със своята
всеотдайност, любов и грижа към нашите възпитаници ще
постигаме все по-големи успехи. Честит празник на
всички!!!

Регионалното състезание "НАЙ-ДОБЪР МЛАД СТРОИТЕЛ" -гр.РУСЕ
1-во място за Николай Веселинов Курдоманов и Вилиан Неков Биволаров в дисциплината "Сухо
строителство".
2-ро място за Тахир Рейхан Тахир в дисциплината "Облицовка и настилки".
4-то място за Ахмед Асанов Ахмедов и Дженгис Джалял Каси в дисциплината "Зидария".
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С какво ще запомните випуск 2012 г.?

На завършващите ученици от 12 , 12 и 12 клас желая най-вече здраве и да бъдат по-трудолюбиви и упорити, за да осъществят мечтите си,
да не разчитат само на късмета си. Всъщност, ако много силно желаят нещо, те сами ще разберат това.”
А.Стоянова,класен ръководител на 12.а
За нас,учителите,вие не сте поредният випуск.Вие сте частица от нашия живот-затова толкова горещо желаем да успеете!
Бъдете себе си пред загадките на вселената. Превърнете трудностите в победи, а мечтите – в реалност! Успехът се крие в самите вас. Не
спирайте да търсите, не преставайте да вярвате! Всеки от вас ще достигне своя връх. Не е важно да е най-високият. Важно е той да е жадуваният,
желаният.
Не прекъсвайте мечтите си насред път, иначе няма да разберете дали те ще се сбъднат. Ние вярваме, че можете. Успешно пътуване към себе
си, скъпи наши випускници!
/Г.Тончев,класен ръководител на 12.б/

С тяхната младост и жизненост!Млади хора ,обичащи повече купона,отколкото учението.Търсещи правдата ,налагайки собствената си.
Въпреки всичко ,което сме преживели заедно,остават хубавите неща в паметта ми,защото не е здравословно да си спомняме лошото.
Все пак трябва да сдме позитивни!
/Пл.Славов,класен ръководител на 12 .в /

АБИТУРИЕНТИТЕ ЗА СЕБЕ СИ!

Мисля,че всички са се справили.Впечатленията ми са добри от нашия
випуск.Надявам се всички да се реализираме след това-все пак да
оправдаем тези 5 години.
/София,12.а/

12.А КЛАС

Годината за випуск 2012 беше трудна за всички
дванадесетокласници.Многото проекти ни затрудниха,но с желание и
много безсънни нощи всичко се получава.
Годината беше добра и успешна за много от нас.
Пожелавам на всички съученици успешно дипломиране!
/Светла,12.а./
Въпреки че съм ученик в ПГС само от две години,имал съм много хубави
моменти с класа.Те са толкова много,че дори мястото на целия вестник
няма да стигне,за да ги опиша.Доволен съм от избора ,който направих да
уча в това училище.
В личен план-успешно дипломиране,вуз.Успех на всички!
/Слави,12.б./

12.Б
След може би успешното ми завършване в ПГС „П.Пенев”искам да
продължа да уча във ВИАС или някой друг вуз,свързан със
строителството.
Хубавите моменти в гимназията не са много,но за сметка на това те ще
бъдат незабравими за мен,защото те са свързани с най-добрите ми
приятели от училището.Никога няма да ги забравя,ще остана с най-топли
чувства от хубавите мигове,когато сме били заедно!
/Деян,12.б/

12.В

На своите съученици от випуск 2012 пожелавам успешно завършване на
учебната година,много успехи в живота и реализирани мечти!
Радослав,12.в

Петдесет и три години без Пеньо Пенев

IN MEMORIAM
На 27 април 2012 се навършват 53 години от самоубийството на Пеньо Пенев.
Какъв поет е бил той?
И той ли ще иде в забравата на нашата памет?
Десет дни преди да навърши 29 години, Поетът с ватенката, изпива отровата в стая №18 на
димитровградския хотел.
Какъв поет е бил той?
Някои биха му дали най-различни квалификации, но според мен той е ДЕТЕ НА СВОЕТО ВРЕМЕ!
Нима, ако беше роден през 1848 г, като Ботев нямаше да тръгне към Вола?!
Нима, ако беше роден през 1878, като Яворов нямаше да тръгне към Македония да става харамия?!
Нима, ако беше роден през 1887, като Дебелянов нямаше да тръгне към фронта, за да търси смъртта
си.
Нима, ако Ботев, Яворов, Дебелянов бяха родени през 1930 година, нямаше да ги видим с ватенка по
строежите на Димитровград.
Как ви звучи това:
"Ако изгубиш пари, богатство - изгубил си НИЩО!
Ако изгубиш чест- изгубил си нещо.
Ако изгубиш вяра- изгубил си всичко!"
А сега? Какво е сега?
Чест и вяра! -Нещо ненужно!
А парите изгубиш ли - изгубил си всичко!
"Не мечтая безсмъртие и пътища леки,
а ватенка топла за зимния ден!"- това е бил идеалът на цяло едно поколение! Наивен, романтичен,
но...идеал!
Ботев загива на 28 и половина.
Дебелянов също.
Пеньо на 28 и нещо.
Адресът е ясен- улицата е- „Голгота”, а номерът- 28
Яворов на 36.
Вапцаров на 33.
Смирненски на 25.
Това ли е съдбата на Поета!?
Представяте ли си ги на 60, 70 или 80 години как пишат песни за любовта и виното, или как с
треперещи ръце подават текстчета на някоя нова звукозаписна фирма, срещу 20 лева да направи
турбохит от тях!
Аз не мога да си го представя.
Те са ПОЕТИ!

Това е гробът му в едноименния парк в Димитровград

