
П 
рез средновековието Дупница е част 

от първото и второто българско царс-

тво, от Византия и за кратко от Ду-

шановото Сръбско царство. След падането на 

Велбъждското деспотство Дупница е присъе-

динена към Османската империя. Очертава се 

като важна спирка по пътя от Константинопол 

за Западна Европа и поради това много пъте-

шественици описват града между 14-18 век. В 

близост е и духовната обител Рилски манас-

тир, която става основен културен център за 

югозападните български земи. 

    След освобождението на България през 1878 

г. и последвалия Берлински конгрес от 1879 г. 

Дупница попада в границите на Княжество 

България. В града се съсредоточават множест-

во българи-бежанци от Македония, а Гоце 

Делчев създава граничен пункт на ВМОРО. 

През 1902 г. 600 жени и деца бягат в града от 

Македония заради нападения от турската ар-

мия.  

   През 1904 г. в града е създадена Седма Рилс-

ка дивизия и е дислоциран щабът й , като е пос-

троена и една от най-старите военни болници в 

България. При избухването на Балканската вой-

на през 1912 г. осемдесет души от града са доб-

роволци в Македоно-одринското опълчение, 

като дупнишкият отряд е именуван Седма пе-

хотна рилска дивизия.  

   

След края на Първата световна война изборите 

за кмет на Дупница се печелят от БРСДП 

(т.с.) и Коста Петров. Те създават Дупниш-

ката комуна, която просъществува 842 дни, 

построени са временни жилища за бежанци 

Нашият град — Дупница 

“Не” на дрогата 

Н 
а 27 октомври 2015 г. се 

проведе първият Flash 

mob на летище София. В 

събитието се включиха ученици от 

ПГ “Акад. Сергей П. Корольов”.   

     Антидрога инициатива “Reb 

Ribbon” е инициатива, която се 

осъществява от отдел “Митници” 

и ДЕА (Американската агенция за 

борба с наркотиците)на летище 

София и се посвещава на паметта 

на агента от ДЕА Енрике Камере-

на, отвлечен и зверски убит от 

мексикански наркотрафиканти. 

  В речта си пред присъстващите 

Мартина Стронг, заместник- 

посланик на САЩ в България, 

каза, че на тази дата се почита не 

само смелостта на Енрике и на 

агентите от отдел “Митници”, но и 

на смелостта да кажем “НЕ” на 

дрогата. 

   Митническите служители демон-

стрираха пред тинейджърите как 

специално обучените им кучета 

Междучасие” -  

“Междучасие” - училищният вестник на ПГ “Акад. 

Сергей П. Корольов” - град Дупница  
Брой 3,  ноември  2015 Винаги сред първите! 

В този брой: 

Нашият град - Дупница 1 

“Не” на дрогата 1 

Открит урок по физика 2 

Виж и прочети! 3 

Нашите таланти 3 

Клуб “Доброволци” 3 

С усмивка 4 

За още информация на: 

 страницата на 
училището във 
Фейсбук  

 нашия сайт 
pgkoroljov.weebly.com 

Продължава на стр. 2 

Продължава на стр.2 

П 
ърви ноември е ден за почит на предците ни 

будители—книжовници, светци, мъченици, 

герои от славното ни минало. Преди Освобож-

дението на тази дата е почитан Свети Иван Рилски. 

Днес той се счита за молител пред Бога, покровител на 

всички българи и на цяла Европа. 

      Първото неофициално честване на Деня на народни-

те будители е в Пловдив през 1909 г. През 1922 г. ми-

нистърът на Народното Просвещение Стоян Омарчевс-

ки внася предложение за обявяване на 1 ноември за Ден 

на българските народни будители. През есента на 1945 

г. той е изхвърлен от празничния календар, а на 1 ноем-

ври 1990 г. по почин на общонародно сдружение „Мати 

Болгария” честването е възстановено. 

Продължава от бр.2 



от Македония, продадени са 

150 парцела за жилища на 

бедни семейства от общинс-

кия фонд, разкрит е пансион 

за хранене на деца на загина-

ли родители в Балканската и в 

Първата световна война, нап-

равени са и постъпки за елек-

трификация на града. На 21 

февруари 1923 г. кметът е 

убит от Харалампи Златанов, 

член на ВМРО. Настъпва 

криза в градската управа и до 

Деветнадесетомайския прев-

рат от 1934 г. града се управ-

лява предимно от назначаван 

Временен управителен съвет. 

В това време Дупница става 

център на тютюнопроизводс-

твото и минното дело в райо-

на. През 1935 г. в Дупница се 

открива първия ВУЗ - Инсти-

тут за прогимназиални учите-

ли по всички специалности, 

по инициатива на ген. Тодор 

Радев. По време на Втората 

световна война, над 4 000 

евреи от окупираните гръцки 

и югославски територии са 

пратени в концентрационен 

Нашият град — Дупница 

“Не” на дрогата 

тинейджърите танцуваха 

пред погледите на български 

и чуждестранни пътници, 

заявявайки “Prout To Be Drug 

Free”. 

   Специален гост беше Ор-

лин Павлов, който се включи 

всеотдайно в танците.    

 

Епси и Нерон откриват нарко-

тици. Най-голямо вълнение у 

учениците предизвика  демон-

страцията на залавяне на нар-

котрафиканти. Събитието 

завърши с най-големия про-

веждан досега в България 

антидрога флаш моб. На Тер-

минал 2 на летище София 
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Димитър Димов -  български 

писател, възпял тютюневи-

те складове в Дупница в ро-

мана си “Тютюн”. 

Знаете ли, 
че…? 

Продължава от стр.1 
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Цветан Соколов е възпита-
ник на нашето училище 

Открит урок по физика 

Н 
а 06 ноември 2015 г.  

в ПГ “Акад. Сергей 

П. Корольов” се 

проведе открит урок от г-жа 

С. Боянова и ученици от 8а 

клас. Темата на урока бе 

“Технологиите в обучението 

по природни науки”. Присъс-

тваха       г-жа Мая Стойчева, 

старши експерт по природни 

науки в РИО Кюстендил, г-жа 

Елена Костадинова, директор 

на ПГ, г-жа Любомира Ивано-

ва, ПДУД, учители от Дупни-

ца и региона. 

     По време на урока учени-

ците създадоха интелектуал-

на карта с помощта на софту-

ера Edraw Mind Map, наблю-

даваха симулации и правиха 

изводи, построяваха графики 

на зависимостите на ускоре-

нието от силата и от масата с 

помощта на MS Excel,   със-

тезаваха се с електронни 

тестове, създадени с Multi 

choice quiz generator. В края 

на часа Александра Иванова 

представи своето ученическо 

портфолио, което ще попъл-

ва от тази година.  

лагер в Дупница през март, 

1943 г, които след 10 дни са 

преместени в град Лом. Дуп-

ница е бомбардирана от съюз-

ниците. На 4 януари 1944 г. 

108 американски Б-17 трябва 

да бомбардират София, но 

поради гъстата мъгла са отк-

лонени. 40 бомбардировачи 

хвърлят 150 бомби над Дупни-

ца. Разрушени са 40 сгради. 

През 1952 г. по инициатива на 

акад. Тодор Самодумов е отк-

рит дома за деца и юноши без 

родители.      



М 
ЕЖДУНАРОДЕН 
ДЕН НА ТОЛЕРАН-
ТНОСТТА! 

 
    На 16.11.1995г. държавите 
от ЮНЕСКО приемат Декла-
рация за принципите на толе-
рантността. Година по- късно 
– през 1996г. Генералната 
асамблея на ООН обявява 16. 
11. за Международен ден на 
толерантността. 
 
„ДА ГОВОРИМ ЗА ТЕЗИ, 
КОИТО МЪЛЧАТ, ЗАЩОТО 
ЖЕРТВИТЕ ЖИВЕЯТ В 
СТРАХ ОТ ПАЛАЧИТЕ 
СИ...” 
 
Под този наслов премина кам-

панията, посветена на този ден 

в ПГ”АКАД. СЕРГЕЙ П. КО-

РОЛЬОВ”- ГР. ДУПНИЦА. 

Учениците от осми до двана-

десети клас се включиха в 

него с различни инициативи. 

Поставено бе началото на 

литературната проява- учени-

ческо творчество „Изгряващи 

звезди”. В училищния литера-

турен и художествен конкурс 

по случай Деня на толерант-

ността с огромен ентусиазъм 

се включиха много утвърдили 

се ученици- творци на живото 

слово и рисунката. Техните 

прекрасни есета, табла и пре-

зентации бяха селектирани от 

компетентно жури. Част от 

творбите на отличилите се 

ученици бяха презентирани в 

училищния стенвестник, а 

друга- на изготвени специално 

за тази цел табла, изложени 

във фоайето на Гимназията. Те 

показаха висок художествен и 

естетически вкус към красиво-

то у младите творящи таланти. 

Освен с творческите си изяви, 

учениците изявиха съпричаст-

ност към инициативата да бъ-

дат  по-толерантни към учите-

лите, приятелите и съученици-

те си. Младите майстори на 

живото слово и рисунката 

прозряха, че: 

- е необходима превенция 

срещу насилието в света. 

-Насилието означава безси-

лие! 

- А думата насилие означава 

агресивно, престъпно дейст-

вие, чиято основна цел е вре-

Нашите таланти 

предлага да има часове по 

музика. Или в някои часове да 

се позволява слушането на 

музика.  

    “Математиката не ми се 

отдава, но ми е интересен Бъл-

гарският език“- допълни още 

нашият талант. Обича да пъту-

ва и ако след 12-ти клас не 

бъде приет в Югозападния 

университет „Неофит Рилс-

ки“, смята да замине за Гер-

мания. Покорил това лято и  

най-високият връх в България 

и на целия Балкански полуос-

тров с височина 2925,4 m - 

Мусала! 

    Ако не е във фитнес залата, 

прекарва свободното си време 

някъде с приятели! 

П 
евец и артист, 17 

годишният талант на 

ПГ "Акад. С. П. Ко-

рольов", Георги Кръстев!  

 

    Георги споделя, че още от 

детската градина, повече от 10 

години, активно участва във 

всички мероприятия.  

    За развиването на ,,скритите 

таланти в нашето училище той 
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“Да се учиш е все едно 

да плуваш срещу 

течението: щом спреш, 

отнася те назад."  

Н 
а 12 ноември 2015 г. 

в ПГ “Акад. Сергей 

П. Корольов” се про-

веде обучителна училищна 

презентация на тема 

“Превенция на трафик на хо-

дата. 

Кой е виновен за това?   

- Родителите? 

- Лошото възпитание? 

- Улицата? 

 

ра” от Кампания А21 - глобал-

на неправителствена организа-

ция, която се бори с една от 

най-големите несправедливос-

тви в нашето време - трафикът 

на хора. Гост-лектор беше г-жа 

Нина Николова - координатор 

Комуникации и превенция към 

А21. Целта на презентацията 

бе да се информират ученици-

те за трафика на хора,за опас-

ностите и начините за пред-

пазване. 

     На учениците от ІХ, Х и ХІ 

клас бяха представени клипо-

ве, данни и информация от-

носно проблема. След презен-

тацията бе учреден Клуб 

“Доброволци” от 17 ученици от 

училището към А21. Мисията 

им ще бъде: ”Борба срещу тра-

фика на хора в 21 век”. Можем 

да се похвалим, че нашето учи-

лище е първото в област Кюс-

тендил, в което се проведе обу-

чението на Кампания А21. 

Виж и прочети! 

Клуб “Доброволци”  

на А21 
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ДА СЕ ЗАВЪРНЕШ В БАЩИНАТА КЪЩА 
(есе - ІІ част) 

Мария Вучкова - ученичка от 9г клас 
 

   И ето сега, след години, седя на моята любима пейчица в двора, взирам се в 

лицата на минаващите по улицата хора, които се връщат от работа. Едни са бод-

ри и с оптимистичен взор, други- омърлушени и уморени. Толкова контрастни 

личности! Но такъв е обликът на моите съседи, на моите съграждани. Аз ги оби-

чам,  радвам се, когато около мен гъмжи от хора. Това са жителите на моя роден 

град ! И докато ги има, ще го има и българския народ, ще я има и България.                                            

   Вслушвам се в говорещата тишина, шумолящите ми мисли отскачат към моя по детски невинен свят- 

моят свят са родителите, братя и сестри, роднини, съученици, приятели. Според мен този свят остава 

завинаги у човека с всичко скъпо, съкровено у всекиго, роден и израсъл от своите корени. От родите-

лите си, от баби и дядовци съм научила, че камъкът си тежи на мястото. Домът си е дом, пространство 

с невероятно дълбока същност. Едно топло кътче за мечтания. Но когато е обитаван, пълен с живот, с 

хора и обич- тогава той е крепост за тялото и душата. Но има и необитаеми, пусти домове. Мислите ми 

се извиват и към тях- те са заключени, стопаните са се прокудили някъде по света. Тъжно е да гледаш 

такива празни, призрачни домове. Те приличат на свърталище на ветрове, прилепи, разрушение , заб-

рава и смърт. Жалко, че такива домове има все повече около нас. Някой ще ме опровергае, като каже: 

„Но нали човек се стреми към предизвикателствата на един чужд, непознат свят?”Наистина е така. Той 

си го представя като приказно красив, примамлив, където лесно се постигат мечтите, лесно и бързо се 
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го шумни и за да ги успо-

кои ,учителката започва да им обяснява 

за произхода на мълниите. 

- Надявам се, че разбрахте всичко! 

Иванчо, кажи защо мълнията не удря 

никога на едно и също място? 

- Защото след първият удар, това място 

вече не съществува, госпожо. 

 Марийка се връща от училище: 

- Тате, нали си бил войник? 

- Да, детето ми?!? 

- А войниците не ги е страх от нищо? 

- Естествено. 

- Добре, тогава можеш да ми видиш 

бележника.  

 По време на урок децата станали мно-

С усмивка 

Ние сме: 

Източник: http://smeshno.org 

печелят пари. Това го кара да се устреми към този свят и там да търси нещо ново и измамно. Успява ли? Понякога да, понякога не. Наши 

сънародници, заминали за чужбина, разказват колко трудно са привикнали към емигрантството с чувството, че не са свои в чуждите земи, 

сред чужди хора, където пробиват с къртовски труд. Уверили са се, че там съвсем не се забогатява лесно и бързо, а носталгията по роди-

ната безутешно ги мъчи.  

    Чуждият свят като примамка за по- добър живот не може да замести Родината. Много замогнали се с труд и усилия наши сънародници 

не забравят родната си страна. Даряват суми или обзавеждат тук детски домове , болници, защото им е свиден споменът за Отечеството, 

защото са негови чеда. 

     И все пак българинът, попаднал в чуждия свят, си остава все такъв хомо луденс, търсещ и откриващ. Да си спомним за бащата на ком-

пютъра - българин, за българина, който опакова сгради, друг, който ръководи опазването на мостовете на Ню Йорк, за българина, който 

се катери по невероятно високи сгради. Той е превърнал този свят  в свой, смайвайки го със способности и жилав ген и интелигентност. 

Син е на юнашко племе, което е шествало по света от древни времена и е изненадвало с нещо чуждия свят. Хубаво е, когато тези синове и 

дъщери, където и да се намират по света, се завръщат отново в родното си гнездо. 

    Непобедим е човешкият стремеж към Дома и родния край. Извечен е поривът ни към пристан, към дом, към убежище, което да ни за-

щити от враждебните сили. Родната къща е люлка на човешкия микрокосмос. Домът е спасителен остров за самотника. С колко много 

синоними назоваваме дома- пещера, колиба, шатра, небостъргач, замък, крепост, обител, храм... Дори хралупите, нишите с легла от кашо-

ни и парцали  по мостовете на Сена са приятели, ангели-спасители за клошари, несретници, бедняци, нещастно влюбени.  

       Как не съм усетила, че денят преваля?! Аз седя в двора, сред нашата родна градинка. Сенките на дърветата се издължават и настъпва 

оня прощален предвечерен час, когато слънцето клони към залез. Невидим кълвач почуква на невидима врата. А пък това може да е нощ-

та, която похлопва на вратата на деня? Скрита в клоните на бора, катеричка рони люспи от шишарка и сладко мляска. Скрибуцат дървета-

та. Липите не след дълго ще заухаят. Мога ли да не се гордея, че живея в красив град, в приказен край? За мене, пък и за всеки човек, ро-

дината е тази земя, на която се е родил, проходил, порасъл, изрекъл първите си думи. Родният ми край, родният ми дом е най-святата 

частичка от Родината. Той ми дава всичко добро, което притежава. Ако дойде време да плавам по морета и океани, ще зная стойността на 

всичко родно - Родина, родно градче, роден дом и тяхната значимост. Ще бъда горда и с ясна представа откъде идвам и накъде отивам!  

КОЛКО ХУБАВО Е ДА СИ У ДОМА!              

                                           
 


