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Здравейте, приятели! 
Пред вас е втория брой на училищен вестник създаден от групата “Журналистическо 
творчество”, сформирана по проект на МОН - BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на 
способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, 
развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – финансиран от 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  
 Нашата цел е да предоставяме информация за всички събития, мероприятия и изяви на 
учениците от Професионална гимназия по хотелиерство, ресторантъорство и туризъм 
„Цар Симеон Велики” гр.Провадия.  
 Първия брой на вестник „Междучасие” пожъна успех при разпространението си , както в 
сградата на училището, така и извън нея.  Жителите на гр.Провадия с желание се включиха 
в благотворителната кауза на нашите ученици. Подробна информация за превеждането на 

събраните средства от продажбите на вестника ще намерите на стр.19.    
Ръководител на група  „Журналистическо творчество”  

 

  
 
 

 

  
 

 УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК 

 БРОЙ  2                                       ПГХРТ” Цар Симеон н Велики” гр.Провадия                 ЮНИ, 2018г.  ЦЕНА 

0.50лв. 
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Продажбата на Училищния вестник 
"Междучасие" през м. Февруари 
предизвика голям интерес сред 
учениците и учителите в ПГХРТ "Цар 
Симеон Велики" гр.Провадия. 
 

 
На 15.02.2018г. участниците от група 
"Журналистическо творчество" 
продължиха продажбата на 
училищния вестник в центъра на 
града, с цел да разптостранят 
дейностите и успехите си в ПГХРТ и 
да намерят подкрепа при 
изпълнението на своята кауза.  
 

 

 
Напомняме, че средствата събрани 
от продажбата на вестника ще бъдат 
преведени по банковата сметка на 
Благотворителната кампания 
"Българската коледа".  
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На 15.02.2018 г. се проведе втората 
публична изява на клуб 
"Фотография" – Репортажна 
фотография. Клубът е сформиран по 
проект на МОН - BG05M2OP001-
2.004-0004 „Развитие на 
способностите на учениците и 
повишаване на мотивацията им за 
учене чрез дейности, развиващи 
специфични знания, умения и 
компетентности (Твоят час)“ – 
финансиран от Оперативна програма 
„Наука и образование за 
интелигентен растеж“, 
съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейските структурни и 
инвестиционни фондове с 
ръководител Светла Вълчева. 
 

 
Членовете на клуб "Фотография" 
подбраха и отпечатаха снимки, 
направени от тях и отразяващи 
училищния живот.Най-сполучливите 
са подредени в изложба. 

 

 

На 21.02.2018 г. се проведе втората 
публична изява на клуб "Мънисто" 
– Клубът е сформиран по проект на 
МОН - BG05M2OP001-2.004-0004 
„Развитие на способностите на 
учениците и повишаване на 
мотивацията им за учене чрез 
дейности, развиващи специфични 
знания, умения и компетентности 
(Твоят час)“ – финансиран от 
Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен 
растеж“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейските 
структурни и инвестиционни фондове 
с ръководител Наталия Стефанова. 
 

 
 
Учениците от клуба с голямо желание 
и ентусиазъм успяха да съберат 
средства от продажбата на 
изработените от тях бижута , 
аксесоари и арт-изделия, които ще 
бъдат преведени по сметката на 
благотворителната кампания 
„Българската коледа“. 
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На 21.02.2018 г. в ПГХРТ "Цар Си-
меон Велики" се проведе състеза-
ние за „Най – добър млад серви-
тьор - сомелиер “ и „Най – добър 
млад готвач“ - училищен кръг. 

 

Комисията по оценяване „Най – до-
бър млад готвач“ в състав: 
1.Константин Георгиев – шеф-готвач 
в х-л „Мелия Гранд Ермитаж“ 
2.Георги Генов – зам.главен готвач в 
х-л „Мелия Гранд Ермитаж“ 
3.Светла Вълчева – учител в ПГХРТ 
„Цар Симеон Велики”,  

 
 

класира следните ученици: 

 
Първо място: Мерилин Танжу Ахмед 
от 11 Б клас. 
 

 
Втото място: Лъчезар Живков Жечев 
от 11 Б клас. 
 
Комисията по оценяване „ Най-добър 
млад сервитъор – сомелиер” в със-
тав: 
1.Седат Керани – зам.управител в х-л 
„Мелия Гранд Ермитаж” 
2.Християна Гигова – учител в ПГХРТ 
„Цар Симеон Велики”, 
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класираха следните ученици: 

 
Първо място: Елица Тихомирова Би-
серова от 11 Б клас. 
 

 
Второ място: Минка Христова Вели-
кова от 11 Б клас 
 

            

 

На 23.02.2018 г. в ПГХРТ "Цар 
Симеон Велики" се проведе 
състезание по барманство - 
училищен кръг. 
Състезанието се проведе в два 
рунда: 
Първи рунд – тест, наливане без 
мярка 

 
 

 
Втори рунд – приготвяне на 
безалкохолен коктейл 
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Комисията по оценяване в състав: 
1.Илиян Богомилов – барман в 
к.к.“Златни пясъци“ 
2.Фанка Борисова – барман в коктейл 
бар „Аморе“ 
3. Юлия Чернева – учител в ПГХРТ 
„Цар Симеон Велики“ 
класира следните ученици: 
 

Първо място: Ангел Михайлов от 11 Б 
клас 
 

Второ място: Нели Василева от 11 А 
клас 

Трето място: Надежда Ангелова от 
11 А клас 

 
 

На 06.03.2018 г. се проведе втората 
публична изява на клуб 
"Сомелиерство" . 
Клубът е сформиран по проект на 
МОН - BG05M2OP001-2.004-0004 
„Развитие на способностите на 
учениците и повишаване на 
мотивацията им за учене чрез 
дейности, развиващи специфични 
знания, умения и компетентности 
(Твоят час)“ – финансиран от 
Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен 
растеж“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейските 
структурни и инвестиционни фондове 
с ръководител Светлана Иванова. 

 
 

 



брой 2                                                         междучасие                                                                                                         

 

                                  

7 

 
http://pghrt.idwebbg.com/ 

 
  

 

На 28.03.2018 г. се проведе 
последната публична изява на 
клуб "Сомелиерство" . 
Клубът е сформиран по проект на 
МОН - BG05M2OP001-2.004-0004 
„Развитие на способностите на 
учениците и повишаване на 
мотивацията им за учене чрез 
дейности, развиващи специфични 
знания, умения и компетентности 
(Твоят час)“ – финансиран от 
Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен 
растеж“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейските 
структурни и инвестиционни фондове 
с ръководител Светлана Иванова. 
 

 
 

 

На 31.03.18г. в ресторант „Рапонги“ 
се проведе Пролетна вечер на 
туризма, организирана от 
Варненска туристическа камара. 
Звезделина Златева, Лъчезар Жечев 
и Тони Иванов, ученици от 11 Б клас 
на ПГХРТ „Цар Симеон Велики“ се 
включиха в кулинарно изложение 

 
 „Цветя в чинията“ и карвинг. 
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От 30.03.18г до 01.04.18г. в град 
Русе се проведе регионалният кръг 
от националното състезание по 
професии. 
Ученици от ПГХРТ „Цар Симеон 
Велики“ се състезаваха в 
майсторство по професиите: 
Най – добър млад готвач – Мерилин 
Танжу от 11 Б клас, 
 

 
 
 най – добър млад сервитьор – Елица 
Бисерова от 11 Б клас  
 

 
 
и най – добър млад барман – Ангел 
Михайлов от 11 Б клас. 
 
 

 
 
Състезателите дадоха заявка за 
висок професионализъм и бяха 
оценени по достойнство, като Ангел 
Михайлов получи отлична оценка и 
се класира за националния кръг в гр. 
Варна. 

 
 

 
 

 



брой 2                                                         междучасие                                                                                                         

 

                                  

9 

 
http://pghrt.idwebbg.com/ 

 
  

По случай седмицата на гората ДГС 
гр. Провадия и ЦПЛР ОДК, 
организираха конкурс за Горска 
композиция на тема "България-част 
от зелена Европа". Кристина и 
Крисияна от ПГХРТ "Цар Симеон 
Велики" се класираха на първо място 
във възрастова група 8-12 клас. 

 
 

 
 

На 12.04.2018 г. се проведе 
поредната публична изява на клуб 
"Баскетбол" – Баскетболен турнир. 
Клубът е сформиран по проект на 
МОН - BG05M2OP001-2.004-0004 
„Развитие на способностите на 
учениците и повишаване на 

мотивацията им за учене чрез 
дейности, развиващи специфични 
знания, умения и компетентности 
(Твоят час)“ – финансиран от 
Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен 
растеж“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейските 
структурни и инвестиционни фондове 
с ръководител Веселка Христова. 
Мачът беше изключително оспорван 
и завърши с равен резултат. На 
участниците бяха раздадени грамоти. 

 
 

По повод провеждането и 
организирането на национална 
инициатива "Лесовъд за един ден", 
на 12.04.2018 г. , ученици от ПГХРТ 
"Цар Симеон Велики" участваха в 
мероприятието на тема "Опазване 
на българската гора от пожари" 
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На 19.04.2018г. се проведе 
поредната публична изява на клуб 
"Фотография" – Портретна 
фотография. Клубът е сформиран по 
проект на МОН - BG05M2OP001-
2.004-0004 „Развитие на 
способностите на учениците и 
повишаване на мотивацията им за 
учене чрез дейности, развиващи 
специфични знания, умения и 
компетентности (Твоят час)“ – 
финансиран от Оперативна програма 
„Наука и образование за 
интелигентен растеж“, 
съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейските структурни и 
инвестиционни фондове с 
ръководител Светла Вълчева. 

 
 

 

 

На 24.04.2018г. в час на класа се 
проведе дискусия на тема "Ранните 
бракове". Представители на ЦОП и 
здравни медиатори запознаха 
учениците от 8-ми и 9-ти клас с 
проблема с ранното отпадане от 
училище и рисковете от ранните 
бракове,като излъчиха филм по 
действителен случай и презентация. 
 

 
 

На 26.04.2018г. в „Юнашки салон“ – 
гр.Варна се проведе национално 
състезание по професия „Най-добър 
млад барман“.  
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Ангел Михайлов от 11 б клас при 
ПГХРТ „Цар Симеон Велики“ се 
състезава с най-добрите бармани от 
18 професионални гимназии по 
туризъм от цяла България, като 
достойно защити традициите на 
гимназията да участва на 
националния кръг от състезанията по 
професии. 

 
 

Пламена Добрева, ученичка от 8 а 
клас при ПГХРТ „Цар Симеон 
Велики“спечели златен медал от 
Международния конкурс за 
компютърна рисунка ,,Творчество 
без граници'' гр. Хасково 2018 , под 
патронажа на Eврокомисаря по 
цифрова икономика и цифрово 
общество Мариела Габриел. 

          

Пламена Добрева посещава школата 
по Пластична живопис към ЦПЛР - 
ОДК гр.Провадия с р-л Теодора 
Димитрова. 
 

 
 

На 9 май 2018 година в механа 
„Войводи“ – гр. Провадия се проведе 
кулинарният конкурс-изложение 
„Вкусното изкуство“. Изложението бе 
част от проекта на Община Провадия 
„Бялото злато на Европа“. 
Журито беше много затруднено да 
определи победителите в конкурса. 
Под председателството на шеф Иван 
Звездев работиха прецизно и 
останалите членове от неговия 
състав: Анатоли Атанасов – 
заместник-кмет на Община 
Провадия, Гергана Аврамова – 
администратор на кулинарния блог 
„Супичка“, шеф Владимир Василев - 
член на Българската асоциация на 
професионалните готвачи, шеф 
Димитрина Петрова – главен готвач в 
механа „Войводи“ – гр. Провадия.  
Мерелин, Минка, Недялко, Велико и 
Мариан, ученици от 11 б клас при 
ПГХРТ „Цар Симеон Велики“ 
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спечелиха 3-то място в раздел 
основно ястие за „Задушено свинско 
месо шпиковано със зеленчуци, 
бордирано с бекон, сос от печено и 
гарнитура“. 
 

 
 
На 15.05.2018г. ПГХРТ „Цар Симеон 
Велики” гр.Провадия, тържествено 
изпрати своите ученици от випуск 
2018г! 
 

 
 

 
 

Лично от г-н Тихомир Тодоров, ди-
ректор на ПГХРТ „Цар Симеон Вели-
ки” гр.Провадия, бяха раздадени гра-
моти на учениците получили стипен-
дии за постигнати високи резултати в 
учебната дейност, както и за участие 
в следните състезания: 
- Национално, Регионално и Вът-
решно училищно състезание: „Най-
добър млад барман”. 
- Регионално и Вътрешно учи-
лищно състезание: „Най- добър 
млад сервитъор”. 
- Вътрешно училищно състеза-
ние: „Най-добър млад готвач”. 
- Кулинарен фестивал с благот-
ворителен базар под мотото „Да 
споделим Никулден”. 
- Кулинарно изложение-конкурс с 
наименование „Цветя в чинията”. 
- Конкурс за рецитация на Боте-
ва поезия. 
- Общински ученически игри по 
волейбол. 
- МКБББМН „Направих добри-
на” 
- Есенен колаж. 
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- Крос „Овеч” 
- Горска композиция. 
 
Бяха раздадени награди и грамоти 
на петдесет и трима ученика на 
ПГХРТ „Цар Симеон Велики” 
гр.Провадия. 

 
 
На 15.05.2018г. се проведе първата 
публична изява на клуб "Народни 
танци" – участие в изпращането на 
випуск 2018г. 
 

 

Клубът е сформиран по проект на 
МОН - BG05M2OP001-2.004-0004 
„Развитие на способностите на 
учениците и повишаване на 
мотивацията им за учене чрез 
дейности, развиващи специфични 
знания, умения и компетентности 
(Твоят час)“ – финансиран от 
Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен 
растеж“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейските 
структурни и инвестиционни фондове 
с ръководител Християна Гигова. 
 

 
 
След силно представяне момчетата 
във възрастова група 11-12 клас при 
ПГХРТ „Цар Симеон Велики“ 
спечелиха второ място на 
лекоатлетическата общинска щафета 
" За купата на Община Провадия“ 
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От месец Март 2018 година стартира 
Проект BG05M2OP001-2.006-0001 
„Ученически практики – Фаза 1“ , 
съфинансиран от Европейския соци-
ален фонд чрез Оперативна програ-
ма „Наука и образование за интели-
гентен растеж“. 
Ученици от ПГХРТ „Цар Симеон Ве-
лики” участват в дейностите по про-
екта съвместно с партньори от 10 
фирми в туристическия бранш. 
Практиката се провежда в рамките на 
240 часа в реална работна среда, 
под ръководството на опитни настав-
ници. Учениците усъвършенстват 
придобитите в училище професио-
нални умения по професиите "Ресто-
рантьор" и "Хотелиер". 

           

 

Успешно приключилите практиката 
ученици получават сертификат и па-
рична стипендия. 
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По време на втория учебен срок, от 
групата „Журналистическо творчест-
во” беше обявен конкурс за авторско 
стихотворение или есе. Интерес про-
явиха не само учениците, но и учите-
ли.  
В тази връзка беше проведено ин-
тервю с преподавателката по Бъл-
гарски език и литература г-жа Юлия 
Чернева: 

 
 
Ж- журналисти 
У- учител 
 
Ж – Защо избрахте професията 
училел? 
У – Всеки човек има мечти, а когато 
те станат реалност си истински щас-
тлив. Да бъда учител беше детската 
ми мечта. Учителската професия е 
една от най-благородните. Учителят 
е човек, който в един ден може да 
бъде приятел, лекар, сестра, психо-
лог, актъор и още много други лич-
ности. Да бъдеш учител е призвание! 
Ж – Как протичат учебните занятия 
в часовете Ви по български език и 
литература? 

У – Винаги различно. Не може да се 
опише с няколко думи. Всеки учебен 
час е вълнуващ и за мен, и за учени-
ците ми. 
Ж – Какво за Вас са учениците? 
У – Бих си позволила да използвам 
една мисъл на Плутарх, която гласи:  
” Ученикът не е съд, който търябва 
да бъде запълнен, а факел, който 
трябва да бъде запален.” Учениците 
са бъдещето на България. Задачата 
на учителя е да отваря вратите, а не 
да пробутва през тях учениците. Ви-
наги се онасям сериозно към възпи-
таниците си като целта ми е един ден 
щом за последен път прекрачат прага 
на родното училище да са достойни и 
образовани хора, готови да се борят 
с трудностите в живота. Но като ние 
учим учениците, така и ние трябва да 
се учим от тях, защото учител, който 
нищо не научава от своите ученици, 
не е избрал подходящата професия. 
Ж – Какво не харесвате в професи-
ята си? 
У – Единственото нещо, което не ми 
допада в тази професия са нестих-
ващите реформи в образователната 
система, които ежедневно ни прев-
ръща  в администратори, отколкото в 
училище. 
Пишем един куп документи, които от-
немат голяма част от времето и енер-
гията ни, а би трябвало да използва-
ме силите си за учeците. 
Ж – Като всеки млад човек пред-
полагаме, че имате хоби. Кое е ва-
шето? 
У – О, аз се занимавам с най-
различни неща в свободното си вре-
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ме, но сред любимите ми е писането 
на стихотворения. 
Ж – Интересно хоби! В ерата на 
моловете поезията все още на мо-
да ли е? 
У – Поезията разказва историите на 
ума и сърцето. Т я е различен разказ. 
Поезията е във вълнението и думите, 
но и в миговете, в които не ти стигат 
думи от вълнение. Тя не е подвласт-
на на могата. Изкуството прави света 
поносим. 
Ж – Как се породи влечението Ви 
към римите? 
У – Винаги съм обичала стихотворе-
нията. Защо? Подреждането на думи 
е вълнуващо и забавно. Ако моите 
думи допадната на някой друг и го 
накарат да почувства нещо хубаво, 
това прави забавлението още по-
приятно. 
Ж – Спомняте ли си кога написахте 
първото си стихотворение? 
У – Разбира се! Беше отдавна през 
ученическите ми години. 
Ж – Какъв е смисълът на поезия-
та? 
У – Да предизвиква емоция, съпре-
живяване на всичко случващо се. 
Ж – Според Вас има ли връзка 
между музиката и поезията? 
У – Поезията и музиката са две стра-
ни на Живота. Музиката е външната 
страна, а поезията – вътрешната. 
Ж – Покрай работата Ви в училище 
остава ли ви време за поезия? 
У – Ежедневните ангажименти в учи-
лище не са никак малко, те запълват 
по-голямата част от времето ми, но 
именно поезията ми помага да ре-

лаксирам и да се отърся от напреже-
нието през деня. 
Ж – Как изглежда мястото, на което 
най-често пишете? 
У – Когато имам муза и желание за 
писане, мястото не е от значение, но 
най-често творя в уютно кътче в дома 
си, където съм на саме с мислите си. 
Ж – Щатливо или нещастно влю-
бен трябва да е човек, за да пише? 
У- Пишейки стихове, когато душата 
ти лети от щастие е нож с две остри-
ета. Ще попитате защо? Защото то-
гава думитеса сладникави и клиши-
рани. Поезията е израз на вътрешно-
то ни Аз, на душевното ни състояние 
и често стиховете ми отразяват чувс-
твата, които бушуват в мен. Човек се 
обръща към поезията в тези периоди 
от живота си, когато се чувства слаб 
и оголен към света. 
Ж – Какви са бъдещите Ви планове 
относно професията и любимото 
Ви хоби? 
У – В професионален план искам да 
продължа да се развивам, да давам 
необходимото на моите ученици, за 
да видя след време в тях едни здра-
во стъпили на земята личности, а що 
се отнася до поезията бих била ис-
тински щастлива, ако успея да издам 
стихосбирка.  
Ж – И на финала на това интетрвю, 
бихте ли ни предоставили няколко 
ваши творби, за да ги публикуваме 
във втория брой на училищния ни 
вестник „Междучасие”? 
У – Разбира се, с най-голямо удовол-
ствие! 
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Опиянение 

 
Лутат се пламенни погледи 
в сивотата на бъдния ден. 
Рисуват в мислите образ 
от любов озарен. 
 
Образ в красив ореол. 
мечтан и нереален, 
светъл и печален, 
пречупен през карнеол. 
 
Впиват се рубинени устни 
в мрака студен. 
Треперещи пръсти докосват лика  
на миражния плен. 
 
Замаяност,безтегловност,чувственост 
обладали изпепелени сърца. 
Вкопчени в мечтата за вечността  
търсим отдих в скута на любовта. 
 
 

Юлия Чернева 
 
 
 
 

Изгаряне 
 
Душите в пламъци обвити, 
в пепелища превърнати мечтите. 
Крясъци без глас, 
сълзи без плач. 
 
Леността  броди из мъртвата шир. 
мислите глозгани от лешояди. 

Тъмнината битува в душите търсейки 
мир, 
но сърцето оковано е с прегради. 
 
Любовта- път към изцеление. 
Всемирно и божествено спасение. 
Сбогом безконечно мъчение, 
здравей бленувано копнение. 
 

Юлия Чернева 
 

 
 
 
Както обещахме, в този брой на 
вестника сме поместили и най-
добрите творчества на учени-
ците, които изявиха желание да 
участват в конкурса: 
 
Обичай знам че е трудно. 
 Не тъжи обичай я разумно, 
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 там бъди в добри и в лошите й дни 
защото тя за теб ще блести 
 ще бъде огън и вода 
 и ще дарява своята топлина! 

Гюлджан Сали 10а клас 
 

Защото всяка твоя дума е  
като молитва в неделя.  
Пречиства ме, 
 прави ме свободна! 

Гюлджан Сали 10а клас 
 
 

Книгата е прозорец към  света 

Кажи ми колко струва  една книга?Колко  

време  ще ти отнеме за да 

прочетеш?Толкова ли е лошо  да четеш в 

това време .Книгата е  прозорец  към 

света защото точно  тя ни учи да се  

правим  с  трудностите в  живота. За 

всекиго книгата е носител на знанието, 

на човешкото в човека, на мъдростта на 

старите хора и любовта към живота на 

младите.Книгата ни дава безценната 

възможност, често пред самите себе си, 

да намерим истинската си същност и да 

намерим душата си.Книгата създала 

толкова много  стихове толкова думи са 

създане да  нейна защита. Я е родила у 

нас вечния копнеж към знание,съм 

самосъвършенство, към откривателство и 

себепознание.Ето защо, книгата е едно от 

малкото вечни неща в нашия преходен 

свят. Всяка година на 24-ти май цяла 

България посреща празника на 

българската писменост и култура.Това е 

дата, на която си даваме сметка, че 

трябва да се гордеем, че сме “народ” в 

пълния смисъл на думата, че имаме 

какво да дадем на Европа, че езикът, на 

който сричат още непорасналите деца е 

“свещен”.Това е език, носещ спомена за 

миналото, на който ние ще пишем 

Бъдещето. 

В недалечното минало хората са се 

обръщали към книгите като към свой 

добър приятел. Прекарвали са дълго 

време заедно, споделяли са радостни и 

тъжни истории, научава ли са нещо ново, 

нещо различно и нещо интересно, като 

през цялото време са използвали мозъка 

и фантазията си. Книгата е приятел, 

който те кара да мислиш, приятел, който 

не ти дава наготово всичко, което 

съдържа, а те кара да се замислиш и сам 

да се пренесеш в света на 

въображението. Повярвайте  ми че   

книгата наистина е  прозарец към   света. 

Тя  невинаги е от този свят. Тя може да 

те отведе на места, където дори не си и 

предполагал, че съществуват. Тя 

разширява твоя поглед, отваря 

„прозорец“ към друг живот, други хора, 

други същества или просто към друга 

планета. Това помага при 

пространственото мислене и 

пространственото възприятие и дава 

възможност да погледнем на света с 

други очи. 

Хубаво е човек да помисли малко върху 

собственото си отношение към книгите, 

към тази магия, затворена между 

страниците, и дадем свобода на 

закърнялото си въображение. 

 
Селена Стоева 9б клас 
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СРЕДСТВАТА СЪБРАНИ  

ОТ ПРОДАЖБИТЕ НА  

УЧИЛИЩНИЯ 

ВЕСТНИК ЩЕ БЪДАТ 

ПРЕВЕДЕНИ ПО 

СМЕТКАТА НА 

БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА 

КАМПАНИЯ 

«БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА», 

КОЯТО ПРОДЪЛЖАВА 

ЦЕЛОГОДИШНО! 

 

ТЕМА НА „БЪЛГАРСКАТА 

КОЛЕДА” 2017/2018 „В 

ПОДКРЕПА НА СПАСЕНИЯ 

ДЕТСКИ ЖИВОТ” 
 

През изминалите 14 години 

подпомогнатите от „Българска-

та Коледа“ деца са преодолели 

критично здравословно състоя-

ние. Най-честите причини - ри-

скви новородени, деца с тежки 

заболявания, с вродени мал-

формации, преживяни тежки 

инциденти, инфекции, и др. По-

следващите грижи за здравето 

на тези деца съществено подоб-

рява тяхното състояние и нама-

лява случаите на тежко инвали-

дизиране или загуба на безце-

нен детски живот. Налице е не-

обходимост от подпомагане на 

детското здравеопазване в об-

ластите, свързани с осигурява-

нето на  

продължително лечение и реха-

билитация на деца с различни 

заболявания за възстановяване 

на тяхното здраве.Затова  пет-

надесетото издание на благо-

творителната инициатива 

„Българската Коледа“ е посве-

тено на спасения детски живот, 

като насочва своите усилия да 

помогне в грижата за про-

дължителното лечение и актив-

ната рехабилитация. 

 

Очаквайте следващото из-

дание на вестник «Между-

часие « през новата учебна 

2018/2019г. 
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През новата учебна година ПГХРТ „Цар Симеон Велики” 

гр.Провадия, ще работи по проект Еразъм+  „Врата към нови въз-

можности”. 

Ученици от 10 и 11 клас, избрани чрез подбор от училищна комисия 

ще практикуват своите придобити знания и умения в гр.Сарагоса, 

Испания. 

 


