
В 
 края  на ХІХ век в Дупница преуспяват занаятите 

и търговията. Съществуват различни занаятчийски 

и еснафски организации – фурнаджийски, кожу-

харски, абаджийски, железарски, дюлгерски, мутафчийс-

ки. Началото на индустриализацията в града е поставено 

през 60-70-те години на ХІХ век, когато започват работа 

три предприятия от манифактурен тип - абаджийско, дър-

Сергей Павлович Корольов - патронът на нашето 

училище 

„Ех, ако го нямаше Корольов…” Думи на заместник-

директора на американската космическа програма 

Уйлям Патерсън. На 13 април, преди точно 55 години, 

Патерсън и колегите му се събират на доста тъжно 

заседание – руснаците отново са ги изпреварили и пър-

вият космонавт в историята се нарича Юрий Гагарин, 

а не Алън Шепърд. В Америка свързват съветските 

успехи основно със Сергей Павлович Корольов - главни-

ят конструктор и двигател на космическата програма 

на СССР в продължение на три десетилетия. Едва ли 
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Интервю с г-жа Елена Костадинова - директор на ПГ “Акад. 

Сергей П. Корольов” 

Г 
оспожо Костадинова, тази година ПГ “Акад. 

Сергей П. Корольов” чества 90-годишния си 

юбилей, което означава, че сме училище с бо-

гата история. Но имаме ли днес своето достойно мяс-

то сред другите професионални гимназии в региона? 

     За една гимназия 90 години означават само едно - бо-

гата история, опит и традиции. Това е възраст, която рес-

пектира. Неусетно за самата мен с приблизително 1/3 от 

споменатата годишнина е свързан моя професионален 

опит на учител, свързан единствено с тази гимназия. 

      Нашата гимназия се нарежда 
Продължава на стр.2 

Поздравителен адрес от проф. Ни-
колай Денков - министър на образо-

ванието и науката 

Из историята на ПГ “Акад. Сергей П. Корольов” 

Б 
огатството на училището са него-

вите възпитаници с красотата на 

младостта си, с неспирните си тър-

сения, водени от  девиза „Винаги сред 

първите“. Хиляди са учениците, получили 

своето средно образование през  

90-годишното съществуване на 

професионалната гимназия. Мно-

го са и учителите, работили и от-

дали цялата си енергия за обуче-

Инж. Елена Костадинова 

Продължава на стр.3 

http://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union


вообработващо и за рязан 

тютюн. Градът започва да 

се оформя като един от го-

лемите тютюнопроизводи-

телни центрове на ХХ век.  

Историята на ПГ “Акад. 

Сергей П. Корольов” започ-

ва  през 1927 г.  Острата 

нужда от специалисти нала-

га създаването на Държавно 

практическо коларо-желе-

зарско училище с два отде-

ла: "Коларо-дърводелски" и 

"Ковачо-железарски”.  Мал-

ко по-късно, през 1927 г., е 

създаден и “Тапицеро-

бояджийски” отдел. В учи-

лището учат 40  ученици. 

Първите преподаватели са 

унгарците Едон Дала, Фе-

ренц Бодроги и Олах Ла-

йош. Директор е Едон Дала. 

През 1930 г. в училището 

започват работа и първите 

български учители - Стефан 

Ангелов, Ангел Хранов, 

Тодор Симеонов и Петър 

Иванов. През същата годи-

на за директор е назначен 

Симеон Симеонов. През този 

период броят на учениците 

нараства до 70, подобрява се 

и материалната база.  

      През 1936-37 г. започва 

строежът на нови клас-

ни  стаи и нови работилници. 

Те са завършени през 1937- 

38 г. и започва построяване-

то  на втори етаж на централ-

ната част на сградата.   През 

1940 г. училището е обявено 

за “промишлено” с 4-годишен 

курс на обучение. От 1954 г. 

до 1962 г. училището същест-

вува като Минен техникум. 

От 1962 г. до 1992 г. директор 

е инж. Олег Стефанов.  

    През 1965 г. започва строе-

жът на най-новите работил-

ници. Броят на учениците 

достига 359. Те са обхванати 

в следните специалности: 

“Технология на машино-

строенето - ”студена обра-

ботка” и “топла обработка”, 

“Инструментално дело” и 

“Двигатели с вътрешно горе-

не”. Създава се и вечерен от-

дел.  

Из историята на ПГ “Акад. Сергей П. Корольов” 
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Пенчо Банев 

Знаете ли, 
че…? 

Олег Стефанов 

     На 7 септември 1971 г. е 

завършена новата сграда. Тя 

разполага с 30 кабинета и ла-

боратории, в които се обуча-

ват 540 ученици  дневно обу-

чение, 270 - вечерно и 60 в за-

дочно обучение. Обучението 

се извършва в четири специ-

алности: “Студена обработ-

ка”, “Монтаж на промишлени 

машини и съоръжения”, 

“Електрообзавеждане на про-

мишлени предприятия” и 

“Ремонт и експлоатация на  

автомобили и кари”. Машин-

ният парк непрекъснато се 

обновява. Учебната практика 

се провежда на базата на про-

изведена пълноценна продук-

ция.  

      В новата история на учи-

лището се сменят и специал-

ностите в съответствие с раз-

витието на промишлеността в 

региона. През 1982 г. се отк-

рива “Промишлена електро-

ника”. От 1993 г. до 2010 г. 

директор е инж. Иван Фулев. 

Откриват се специалности-

Стоян Вътев 

“Светата троица” - инициатор 

и организатор на строителст-

вото на  материалната база 

на техникума в периода 

1965-1971 г. 

Продължава от стр.1 

Продължава на стр.6 

Проф. Клисарова на посещение в учи-
лището 

Проф. Наталия Корольова и Георги Ива-
нов - първият български космонавт 



сред най-уважаваните обра-

зователни институции в 

региона. Едно училище с 90

-годишна история е с огро-

мен принос в регионален и 

национален мащаб и имаме 

основание за гордост и са-

мочувствие. Хиляди млади 

хора са започнали успеш-

ния си професионален път в 

различни отрасли на иконо-

миката от тук. През години-

те сме се стремили да отго-

ворим адекватно на изиск-

ванията на времето и да 

подготвяме специалисти, 

необходими за развитието 

на града и региона, а имен-

но това ни поставя на едно 

от първите места сред про-

фесионалните гимназии. 

2. Известно е, че колкото 

по-голяма е мотивацията 

на учениците, толкова по-

големи са техните успехи. 

Какви възможности за реа-

лизация на своите въз-

питаници дава ПГ “Акад. 

Сергей П. Корольов”? 

      Целият педагогически 

колектив работи за мак-

симално съчетаване на теоре-

тичното обучение с практика-

та с цел подготовка на квали-

фицирани кадри за икономи-

ката. Участваме във всички 

проекти за ефективни учени-

чески практики и   извънклас-

ни дейности. Учениците ни 

участват в олимпиади и със-

тезания по професии. Тази 

ангажираност им дава въз-

можност за реализация не 

само в университети, но и в 

Интервю с г-жа Елена Костадинова - директор на ПГ “Акад. 

Сергей П. Корольов” 
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Стоян Стоянов и Веселин 

Димитров 

Знаете ли, 
че…? 

Ваньо Лазов и Атанас Иск-

ренов 

различни отрасли на иконо-

миката. 

3. Кои са новите предизви-

кателства пред колектива 

на професионалната гимна-

зия? 

     Най-голямото предизвика-

телство за учителя е да бъде 

„в крак” с новите методи на 

преподаване, да мотивира 

съвременните ученици да 

бъдат креативни и да пости-

гат резултати, да поддържа 

високо професионално ниво. 

В динамичното ни съвремие 

учителят трябва да научи сво-

ите ученици как от познатото 

да извличат непознатото, как 

да се справят в трудни ситуа-

ции, как да бъдат гъвкави и 

креативни и да приемат смело 

предизвикателствата на ново-

то време. 

Емил Симеонов  

Нашите ученици днес са 

успешни програмисти, с 

високи постижения в IT сек-

тора. 

Продължава от стр.1 

Продължава на стр.4 

нието и възпитанието им. И с какво може да 

се гордее един учител, ако не с постиженията 

на своите ученици.  

    През 2015 г. Красимир Джаджаров и Румен 

Бакалски заеха първо място на финала на на-

ционалното състезание „Стани стипендиант 

на ЧЕЗ“ в направление „Електроенергетика“. 

    През 2016 г. Боян Лапев и Емил Йовчев 

заеха почетното шесто място на финала на 

същото състезание. 

    През  2013 г. Васил Мирчев, Александър 

Биджов, Марио Димитров и Даниел Андонов 

спечелиха трето място в състезанието „Най-

добър автомонтьор и водач на МПС“. 

Богатството на  ПГ “Акад. Сергей П. Корольов”  

Продължава от стр.1 

Забележителни са постиженията ни и в 

ДЗИ, и в олимпиадите по различни 

учебни предмети. 

Красимир Джаджаров и Румен Бакалски - І място 

в състезанието “Стани стипендиант на ЧЕЗ” - 

2015 г. 

Отборът на ПГ,  участвал в състезанието “Най-

добър автомонтьор и водач на МПС” - 2013 г - 

ІІІ място  

Боян Лапев и Емил Йовчев - награждаване от 

„Ротари“ клуб 



обаче американците са по-

дозирали, че техният най-

сериозен конкурент е пос-

тигнал успехите си в ста-

линските лагери.  

М 
ечтата за кос-

мическото 

пространство 

владее душите в  Ру-

сия много преди появата 

на Корольов. Разработки 

по темата, зададена от пат-

риарха Константин Циол-

ковски, правят Ф.А. Цан-

дер, Юрий Победоносцев, 

Михаил Тихонравов и 

много други. Но именно 

Сергей Корольов е чове-

кът, превърнал мечтата в 

реалност. 

      Сергей Павлович се  

ражда на 12 януари 1907г. 

в Житомир, в семейството 

на учител по руски език. 

Серьожа обаче никога не 

споделя хуманитарните 

увлечения на баща си – от 

малък го увличат маши-

ните, а на 17 години съз-

дава първия си проект за 

безмоторен самолет. Ста-

рият Павел Корольов 

окончателно се отказва от 

амбицията да направи 

сина си писател и го за-

писва в Киевския поли-

технически институт. Сер-

гей го завършва с отличие, 

а междувременно се запоз-

нава с още няколко млади 

конструктори, увлечени от 

идеите на Циолковски. 

      Когато през 1931-а е 

поставено началото на съ-

ветската ракетна и косми-

ческа програма, Корольов 

вече е достатъчно известен 

и получва покана да се 

включи в екипа. Едно-

временно са създадени мос-

ковската Група по изучава-

не на реактивното движе-

ние (ГИРД) и Газоди-

намичната лаборатория в 

Ленинград (ГДЛ). И двата 

колектива са поставени под 

ръководството на про-

чутия учен и военен тео-

ретик М.Н.Тухачевски. Две 

години по-късно в ре-

зултат на усиления труд в 

космическото пространство 

са изстреляни първите съ-

ветски ракети с двигатели с 

течно гориво – „09” и 

„ГИРД-Х”. След това двете 

групи са обединени в Ра-

кетния научно-изследова-

телски институт (РНИИ). 

Корольов заедно с други 

видни учени – Г.Лангемак, 

И.Клейменов, В. Глушко – 

започва работа по създава-

нето на съветския ракето-

план (проект РП-318). Нап-

редъкът обаче е спрян през 

1938 г. от пагубната вълна 

от репресии на НКВД, заля-

ла цялата страна. Между 

жертвите й са Лангемак и 

Клейменов, разстреляни 

като врагове на народа, и 

самият Корольов. Лъжливо 

обвинен по „делото Туха-

чевски”, той е осъден на 10 

години затвор и излежава 

18 месеца обикновена ка-

торга в Магадан, преди да 

бъде включен в работната 

група на А.Н.Туполев. То-

ва на практика е смяна на 

един затвор с друг – уче-

ните са изолирани в селце 

за политзатворници, само 

че вместо физически труд, 

работят върху бомбардиро-

вача Ту-22. 

      Това обаче прекъсва 

работата на самия Ко-

рольов, затова той опитва 

да докаже невинността си, 

като пише лично до Ста-

лин. Резултат не последва 

и Великата отечествена 

война заварва конструкто-

ра в същата „шараш-

ка” (лагер) в село Болшево. 

Там освен него са Туполев 

(обвинен в организирането 

на „руско-фашистка пар-

тия”), летецът и конструк-

торът Роберто Бартини, 

създателят на тежката ар-

тилерия на руския флот и 

авторът на „формулата на 

Беркалов” Е.А.Беркалов, 

видният механик Некра-

сов, конструкторът на под-

водните лодки Касациер, 

физикът Карл Сцилард и 

др. 

        Вече в хода на война-

та Корольов има въз-

можността да продължи 

своите изследвания върху 

ракетната техника в Казан 

и преди всичко по проек-

ти, нужни за фронта. 

        Но истинското разви-

тие на съветската ракетна 

техника започва след осво-

бождението на прочутия 

конструктор на 27 юли 

1944-а. Веднага след вой-

ната приоритетите на ра-

кетчиците са да повишат 

отбранителната мощ на 

СССР, за целта Корольов е 

командирован за две годи-

ни в Германия, за да се 

запознае с разработките на 

Вернер фон Браун. 

       През 1946 е създадено 

специално конструкторско 

бюро за ракети (т.нар. ОКБ

-1), което работи много ак-

тивно до 1957 – началната 

година на космическата 

ера. Тогава е извършено 

извеждането в косми-

ческото пространство на 

първия изкуствен спътник 

на Земята. Няколко месеца 

по-късно екипът на Коро-

льов праща в космоса пър-

вото живо същество – ку-

чето Лайка. През 1959 апа-

ратът „Луна-3” е изведен в 

окололунна орбита и    
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Сергей Павлович Корольов 

Продължава на стр. 5 
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Сергей Павлович Корольов 
Продължава от стр.4 

Използвани са материали от в-к “Дума” 

заснема обратната страна на спътни-

ка. Корольов върши много работа за 

военните – създава междуконтинен-

талната балистична ракета, ново по-

коление ракетни прехващачи и т.н., 

но никога не забравя старата мечта 

на Циолковски за пилотиран косми-

чески полет. След хиляди опити е 

създадена ракета носител, способна 

да изведе в орбита космически ко-

раб. Първата такава капсула, нарече-

на „Восток”, е завършена през ран-

ната пролет на 1961. На 12 април 

1961 г. в 9.07 часа в космическа ор-

бита за първи път е изведен човек – 

майор Юрий Гагарин. Същият ден, 

след като обикаля земното кълбо, той 

се приземява на 110 км от Сталин-

град.  

Космическата ера започва! 

4. Какви са бъдещите Ви планове 

като директор на ПГ “Акад. Сергей 

П. Корольов”? 

      Това, което целият колектив очак-

ва, е стартирането на предстоящия 

ремонт и модернизацията на учили-

щето - единственото от община Дуп-

ница, включено в ОП ”Региони в рас-

теж’’, който ще осигури още по-

добри условия на колегите и учени-

ците. Другото, което бих желала да 

осъществим в близко бъдеще, е да 

въведем дуалното обучение.   

5. Какво ще пожелаете на учители-

те, служителите и учениците по 

случай празника на училището? 

    Преди всичко да бъдем здрави, бод-

ри, с идеи, с намерения за по-

разчупени форми в обучението, по-

лезни и за двете страни на учебния 

процес. И да гледаме и вървим само 

напред, да не се предаваме и да сме 

все така отдадени на работата. На 

учениците - активност и инициатив-

ност и нека пазят свято името на свое-

то училище. Бъдете здрави, все така 

любознателни и нетрадиционни, успя-

ващи във всичките си начинания! 

Всеки от вас носи талант, който с удо-

волствие ще подкрепим!                                                   

Отбелязване на 110 години от рождението на Сергей Павлович Корольов в Москва 

П 
рез месец януари 2017 г. в 

Москва бяха отбелязани 

110 години от рождението 

на Сергей Павлович Корольов. Него-

вите наследници поднесоха венци и 

цветя на паметника и припомниха 

великото дело на конструктора, 

проправил пътя на човечеството към 

звездите. 

Продължава от стр. 3 

 
Дорогие друзья! 

 
Поздравляем Вас с праздником:90-

летием! 
Профессиональной гимназии и  

110-летием моего отца - Сергея 
Павловича Королева, имя которо-
го носит Ваше учебное заведение. 
Желаем Вам крепкого  здоровья и 

успехов  в Вашей трудной, но 
очень нужной работе. 

Всегда с  удовольствием вспоми-
наем все наши встречи. 

 
От лица семьи Сергея Павловича - 
трех его внуков, пяти правнуков и 

двух пра -правнучек - Наталия 
Сергеевна Королева. 

  28.03.2017 

Поздрав от проф.. Наталия Корольова 
за  учителския колектив, служителите 

и учениците от училището 

Интервю с г-жа Елена Костадинова - директор на ПГ “Акад. Сергей П. Корольов” 

„Обичайте да учите – знанието 
ни прави способни да се справяме 

с предизвикателствата!“ 

Фамилия Корольови пред 
паметника на нашия пат-

рон в Москва, Русия 
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“Междучасие” - училищният вестник на ПГ “Акад. Сергей П. Корольов” - град Дупница  

Бъдещи компютърни спе-

циалисти с г-жа Евдокия 

Ангелова  

Знаете ли, 
че…? 

Елена Вучкова  

Г-жа Олга Петрова - Клас на 

2015/2016  година 

Близо 90% от учениците се 

включват в проектите УС-

ПЕХ , „Ученически практики 

и „Твоят час“. 

Продължава от стр.2 

Продължава на ст р.4 

те  “Хладилна техника” - 

1993 г.,  1999 г. - “Машини 

и съоръжения в леката про-

мишленост”, 2001 г . - Ико-

номика на промишленост-

та”, 2005 г.- “Икономическа 

информатика с разширено 

изучаване на английски 

език”.  

 От 2010 г. директор е инж. 

Елена Костадинова.  През 

2011 г. се откриват специал-

ностите  “Данъчна и  митни-

ческа администрация с раз-

ширено изучаване на анг-

лийски език” и “Топло-

техника”.  

    Всяка година ПГ „Акад. 

Сергей П. Корольов“ канди-

датства и участва в различ-

ни национални програми на 

МОН. 

    През 2015 г. е направен 

ремонт на основната сграда 

на училището - подменени 

са дограмата и отоплителна-

та система. През 2016 г. гим-

назията е одобрена за сани-

ране и обновяване на мате-

риално-техническата ба-за 

по Оперативна програма 

„Региони в растеж“. 

    През 2016 г. по Национал-

ната програма „Модернизи-

ране на системата на профе-

сионалното образование“ са 

открити две нови лаборато-

рии за специалностите „Топ-

лотехника“ и „Електрообза-

веждане на производството“. 

 

Работа по проекти 

Проект УСПЕХ 

 От февруари 2012 г. до 

юни 2015 г. - всяка годи-

на се включват около 80% 

от учениците, разпределе-

ни средно в 20 клуба с 

различни извънкласни 

дейности.  

Проект „Ученически 

практики“ 

 През 2012 - 2014 г. - 

близо 90% от ученици-

те в ХІ и ХІІ клас про-

веждат практическо 

обучение в реална ра-

ботна среда в 7 фирми 

в региона. 

 

Проект „Квалифи-

кация на учителски-

те кадри“ 

 Ежегодно педагогичес-

ките специалисти се 

включват активно в 

курсове и обучения от 

регионален и национа-

лен мащаб. 

 

Проект „Твоят час“ 

 През учебната 2016/ 

2017 година по този 

проект активно работят 

около 50% от ученици-

Посещение на Националния исторически музей Посещение в град Трявна 

Участници  в проект УСПЕХ Ден на розовата фанелка - „НЕ“ на тормоза в училище 



Страница 7 

Брой 12, март 2017 

те, организирани в 11 клуба по инте-

реси и групи за преодоляване на 

обучителни затруднения. 

     

Традиции 

     В ПГ „Акад. Сергей П. Корольов“ се 

гордеем с разнообразни традиции, в 

които всички се включват с желание и 

интерес. Ето някои от тях: 

 Посрещане на новите ученици с 

питка и мед; 

 Ден на отворените врати; 

 Посещение на Пловдивския панаир; 

 Посещение на връх Околчица и от-

белязване на Деня на Ботев; 

 Включване в различни международ-

ни и национални инициативи; 

 Включване в инициативи на община 

Дупница; 

 Участие в национални състезания - 

История и традиции на ПГ “Акад. Сергей П. Корольов” 

„Стани стипендиант на ЧЕЗ“, „Най-

млад автомонтьор и водач на МПС“ 

и други; 

 Участие в олимпиади по различни 

предмети, конкурси, училищни със-

тезания и други; 

 Включване в благотворителни ак-

ции; 

 Засаждане на дръвче в Алеята на 

випуска; 

 Изпращане на випуска; 

 Избор на Клас на годината; 

 Отбелязване на патронния празник 

на училището 

 Ежегодно връчване на парична наг-

рада на изявени ученици; 

 Абитуриентски бал; 

 Тържествено дипломиране на зре-

лостниците 

 

Продължава от стр. 7 

Нашите таланти 

В 
 ПГ „Акад. Сергей П. Корольов“ 

учат десетки талантливи ученици, 

които не спират да ни изненадват 

със своите умения и креативност.  Радос-

лав Георгиев, Йоанна Ортакчийска, Иван 

Попов, Антон Димитров, Влади Христов, 

Красимира Лазарова, Габриела Орозова, 

Ванеса Гушерова, Сияна Кацарска, Иво 

Йорданов, Илияна Вукова, Георги Кръс-

тев, Емилияна Георгиева, Наталия Спасо-

ва, Петя Иванова и много други - танцьо-

ри, фокусници, художници, музиканти и 

певци, спортисти … 

Те са нашата гордост! 



“Междучасие” - училищният вестник на ПГ “Акад. Сергей П. Корольов” - град Дупница  

Ние се учим, ние се състезаваме, ние печелим награди! 

Николет Костова 

Любомир Васев 

Нашите спортисти всяка година 

участват в състезанията на учи-

лищно, областно, национално  и 

международно ниво и ни радват 

със своите победи! 

У 
чителският колектив е приемник 

на традициите и ценностите, 

които са създали нашите пред-

шественици.  

За високите си професионални постиже-

ния и реализацията на учениците си голяма 

част от учителите са получили престижни 

награди.                 

Учителски колектив 

    През 2015 г. Силвия Боянова е 

отличена с наградите „Учител на 

годината 2015 г.“ на СБУ, почетно 

отличие „Неофит Рилски“ от МОН, 

„Учител на годината - 2015 г.“ за гр. 

Дупница и награда от МФ „Св.св. 

Кирил и Методий“ и Съюза на фи-

зиците в България. 

     Инж. Людмила Иванова получи 

званието „Учител на годината - 

2015 г.“ за гр. Дупница и почетно 

отличие „Неофит Рилски“ на МОН. 

Същата година тя е номинирана за 

„Учител на годината“ на СБУ. 

     През 2014 г. Тира Карадалиева е 

наградена с приза „Учител на годи-

ната - 2014 г.“ за гр. Дупница. 

     През 2013 г. приза „Учител на 

годината“ на СБУ получи д-р Елка 

Владимирова, а Божидар Василев е 

удостоен със специалната награ-

да на СБУ. 

     Усърдието, всеотдайността и 

амбицията на всички учители и 

ръководители създават личности 

с изразена гражданска позиция, 

бъдещи професионалисти, висо-

ко ценени у нас и в чужбина, 

носещи духа на Професионална 

гимназия „Акад. Сергей П. Ко-

рольов“. Над 80% от завършва-

щите  възпитаници на гимназия-

та продължават образованието 

си във висши учебни заведения в 

България и чужбина или се реа-

лизират в професионалната сфе-

ра! 

Доброслав Радев 

Стефан Самарджиев Отборът по футбол 


