
С 
ветът официално обяви февруари за 

месецът на трезвеността.  

Въпреки че точно през него отбелязва-

ме празници като Трифон Зарезан и Свети 

Валентин, следващите 28 дни ни напомнят за 

радостта от бистрия ум и доброто здраве, на 

които алкохолът е отколешен враг.  

     Всеизвестен факт е, че употребата на алко-

хол, особено в несъобразено големи количест-

ва, влияе разрушаващо на психиката и орга-

низма на човека. При това редица проучвания 

доказват, че в глобален мащаб злоупотребата с 

алкохол е втората по честота причина за преж-

девременна смърт след тютюнопушенето.  

     По данни на различни международни орга-

низации алкохолизмът скъсява с почти 10 

години живота на човека. Между 8 и 10% 

от населението на всяка държава страда 

от алкохолизъм, като основна рискова 

група са младежите във възрастовата гру-

па между 15 и 29 години. Водени от жела-

ние да експериментират, младите хора 

понякога злоупотребяват с чашката до 

степен, която може да се окаже фатална за 

тях.  

    Във връзка с този месец, взехме интервю от 

медицинската сестра в училище М.  Христова. 

     Госпожо    Христова, какви са вашите 

впечатления - много ли са нашите съучени-

ци, които употребяват алкохол, енергийни 

напитки и цигари? 

- За употребата на алкохол сред учениците 

нямам преки впечатления, но тютюнопушенето 

е масово!  Дори ученици от 8 и 9 клас, които не 

са навършили и 16 години, не се притесняват 

от това, че вредят на здравето си. Приемат ци-

Национално състезание по счетоводство 

Н 
а 13.02.2016 г. в ПГ 

“Акад. Сергей П. 

Корольов” се прове-

де училищен кръг от Нацио-

налното състезание по счето-

водство.  Участие в него взеха  

единадесетокласници от спе-

циалностите “Икономическа 

информатика” и “Митническа 

и данъчна администрация”. В 

него състезателите трябва да 

отговорят на 30 тестови въпроса 

от областта на счетоводството.  

     Готовите резултати показват, 

че много добре са се справили 

Марияна Соколова, Любомир 

Стоилов и Рилка Дангулова от 

ХІ в клас.  
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Втори кръг на състезанието “Стани стипендиант на ЧЕЗ” 

Н 
а 12 февруари 2016 г. 

се проведе вторият 

регионален кръг на 

конкурса „Стани стипендиант 

на ЧЕЗ“ в направление 

„Електроенергетика“. Екипите 

от Благоевград, Дупница, Кюс-

тендил, Самоков и Якоруда 

решаваха конкурсните задачи в 

Професионалната гимназия 

„Акад. Сергей П. Корольов“ в 

Дупница.  

   Нашето училище се представ-

лява от Боян Иванов Ляпев и 

Емил Живков Йовчев, чийто 

ръководител е г-жа Людмила 

Иванова. 

      На 19.02.2016 г. от гражданите на Дупница 
бе почетена паметта на Апостола на свобода-
та. В поклонението пред неговия паметник учас-
тие взеха и настоя-
щи и бив- ши учени-
ци на учи- лището. 

“““От нас зависи да бъдем равноправни с От нас зависи да бъдем равноправни с От нас зависи да бъдем равноправни с 
другите европейски народи.другите европейски народи.другите европейски народи.”””      
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Мария Вучкова 



Месец февруари - месец на трезвеността 

Страница 2 
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5 ужасно стряскащи 

вреди от алкохола 

 

1. Алкохолът е причина 
за много болести, липса 

на дисциплина, 
безсмислени конфликти 

и бедност. 

2. От алкохола 
драматично ерозират 

почти всички тъкани и 
органи (особено на 
мозъчната кора). 

Коварство на тази отрова 
е, че тежките последици 
от вредите от алкохола 
идват бавно и неусетно. 

3.Ефектът на алкохола 
върху  живота на човека 
е следният: 50 процента 

от злополуките, една 
трета от самоубийствата, 

80 процента от 
смъртните случаи от рак 
на устата и хранопровода 

се дължат на 
злоупотреба с алкохол. 

4. . Една чаша алкохол 
унищожава 1000-2000 
мозъчни клетки 1000-
2000. Тези резултати 
бяха потвърдени при 

95% от алкохолиците и 
при 85% от умерените 

пиячи. 

5. Дори и в семействата, 
при които има умерена 
употреба на алкохол, 

децата се раждат с 
забавено умствено 

развитие, а понякога 
дори мъртви. Заради 

пристрастяването към 
алкохола и наркотиците, 

жените раждат 
недоносени бебета. 

Знаете ли, 
че…? 

Продължава от стр.1 

Р 
езултатите от втория 

кръг ще станат извест-

ни до 26 февруари 

2016 година, а първите шест 

отбора в класирането ще про-

дължат надпреварата в тре-

тия, финален кръг, който ще 

се състои в края на месец 

март в София. Тогава 12 побе-

дители от втори кръг ще учас-

тват в надпреварата, разпре-

делени в 6 отбора. Членовете 

на отборите, класирани на 

първите три места, ще бъдат 

стипендианти на ЧЕЗ за 2016 

г. в направление 

„Електроенергетика“. Те ще 

получат и шанса да кандидат-

стват с оценката от конкурса в 

Техническия университет в 

София, Колежа по енергетика 

и електроника и Минно-

геоложкия университет „Св. 

Иван Рилски“. 

  Конкурсът „Стани стипен-

диант на ЧЕЗ“ се провежда 

за четвърта поредна година. 

В рамките на инициативата 

ЧЕЗ предоставя стипендии 

на талантливи ученици от 

12 клас от технически и 

икономически гимназии на 

територията на Западна 

България. Състезанието по 

електроенергетика се реа-

лизира под патронажа на 

Карел Крал – регионален 

мениджър на ЧЕЗ за Бълга-

рия. То е част от Графика за 

провеждане на национални-

те състезания по професии 

през учебната 2015–2016 г. 

на Министерството на об-

разованието и науката. 

  Целта на конкурса на ЧЕЗ 

е да предостави възмож-

ност на младите хора да 

демонстрират придобитите 

знания и практически уме-

ния, да осигури условия за 

реализацията им и стимулира 

развитието им в областта на 

електроенергетиката. 

Втори кръг на състезанието “Стани стипендиант на ЧЕЗ” 

гарите като част от ежедневи-

ето си и не крият  това нито 

от учителите, нито от родите-

лите. 
    С какво алкохолът може 

да е полезен и как може да 

ни навреди? 

- Аз съм категорично против 

употребата на  алкохол и ци-

гари от децата! Те довеждат 

до физическо омаломощение 

и до негативи във всички 

сфери на живота. Алкохолът 

може  да е и полезен, но само 

за възрастни и  в  ограничено 

количество. Той разширява 

кръвоносните съдове и пома-

га при хипертония, за орося-

ване на мозъка и т.н. Но под-

чертавам- абсолютно недо-

пустимо е деца да употребя-

ват алкохол и цигари, защото 

те увреждат трайно тяхното 

здраве и често водят до инва-

лидизиране.  

    Вредите от прекомерната 

употреба на алкохол могат да 

бъдат групирани в две нап-

равления - физиологично и 

психологично. Към първата 

група се числят заболявания-

та на стомаха, черния дроб, 

хранопровода, гастритът, 

язвата и цирозата на черния 

дроб. Алкохолът има силно 

токсично действие върху 

клетката. Той преминава през 

клетъчните мембрани, като 

ги разтваря, освен това отне-

ма и водата от тъканите. Съ-

що така предизвиква спазми 

на кръвоносните съдове. Така 

сърцето затлъстява и се от-

пуска, което предразполага 

към инфаркт. Алкохолът 

може да е и причина за мозъ-

чен инсулт, а освен това по-

нижава половата функция 

при мъжете и води до ерек-

тилна дисфункция. В психо-

логически аспект пиенето 

засяга централната и пери-

ферна нервна система и сети-

вата. Аналитичната и конт-

ролна функция на мозъка се 

разстройва дори и при малки 

количества алкохол.  Злоу-

потребяването с него води до 

психози, протичащи с много 

мъчителни халюцинации. 

Алкохоликът се характеризи-

ра с отслабнала памет, апа-

тия, равнодушие, духовно и 

Продължава от стр.1 

Радослав Георгиев 



С 
вети Вален-

тин е празник, който 

се празнува на 14 

февруари от Римока-

толическата и Англиканската 

църква. На тази дата влюбе-

ните изразяват своята любов 

един към друг като си изпра-

щат поздравителни картички, 

бонбони, сърчица. Обичайно 

е мъжът да подарява букет с 

цветя на своята половинка. 

Името на празника идва от 

един от двамата християнски 

мъченици, наречен Валентин 

който живял през 3 век. Пър-

воначално стар римокатоли-

чески празник, който по-

късно започва да се свързва с 

любовта в Средновековието. 

Още през 14 век става тради-

ция да се подаряват т.нар. 

валентики, а съвременните 

символи за валентинки са 

сърцата и образа на крилатия 

Купидон. През 19 век ръчно 

написаните картички са били 

заменяни с готово направени 

картички. Асоцияцията за 

поздравителни картички е 

изчислила, че жените купу-

ват около 85% от всички 

валентинки.  

      В нашето училище също 

бе отбелязан този празник, 

като беше направена кутия и 

табло по случай празника. 

Кутията бе поставена на 

втория етаж до учителската 

стая. Много ученици напи-

саха нещо на любимия си 

човек до тях. Бяха събрани 

над 100 валентинки, които 

бяха раздадени на всички 

влюбени. 

 

14. февруари - Ден на влюбените 

Нашите таланти 

танцови състави от България и други 

страни. 

     От нашето училище също има 

танцьори  на ФТА “Актавис” - Васи-

лена Калъпчийска, Лили Стоилова, 

Габриела Орозова, Лилия Попова, 

Ивайло Йорданов, Владислав Хрис-

тов и др.  

А 
нсамбъл “Актавист” е 

основан през 1994 г. в гр. 

Дупница. Главен худо-

жествен ръководител е г-н Войн 

Войнов. През 2015 г. ансамбълът 

отбеляза 20-годишен юбилей с 3-

часова програма.  

     Над 7500 деца са получили 

възможността да се обучават и 

представят пред публика своите 

умения и любов към българските 

хора и танци. Многобройни са 

техните изяви (над 90 турнета) и 

зад границите на България - в 

Македония, Сърбия, Гърция, Тур-

ция, Полша, Италия, Франция и 

др.  

     Освен с танци  ансамбълът е 

известен и със сюжетно-

драматични спектакли като: 

“Българи”, “Кръвен данък”, 

“Освобождение”, “Шибил”, 

“Бяхме, сме и ще бъдем българи” 

и др. 

      През 2002 г.   бе проведен за 

първи път международният фес-

тивал “Мир на Балканите”. От 

тогава всяка година в Дупница 

гостуват танцьори от различни 

Страница 3 
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Денислав Банев  - фоторепортер 

 

етикета. Трябва да се следи състава на хранителните продукти и срокът им на годност! Напоследък е модерна употребата на биох-

раните, но това не е просто мода, а жизнена необходимост. Замърсените почва, въздух и вода водят и до замърсяване на хранител-

ните продукти. Затова е добре да знаем какъв е произходът на храната, която консумираме. Вече в световен мащаб  е доказана 

вредата от ГМО храните за здравето на човека. Необходимо е да заменим пържените и тестените закуски с плодове. Важно за 

здравето на подрастващите, а и на възрастните, е да приемат около 2 л. вода дневно. Но казвам ВОДА, а не газирани напитки! Осо-

бено вредни за младия организъм са т. нар. енергийни напитки, които са забранени за продажба на деца в цяла Европа. Ниската 

физическа активност на младите води до редица заболявания, затова  игрите пред компютъра трябва да се заменят със спорт и 

разходки сред природата!   

“Междучасие” - училищен вестник 

Ние сме: 

1. Вярвате ли, че любовта съществува? 

- Едно особено чувство, което всеки човек 

изпитва!-госпожа Малинова  

- Не, не вярвам!- В.Х. 

2. Може ли човек да се влюби от пръв 

поглед? 

- Мисля че не, но има редки случай в който 

човек може да се влюби!- П.И. 

- Да, има любов от пръв поглед!- Н.Г. 

- Да вярвам. Аз съм семейна от 22 години  с 

човека, в който се влюбих от пръв поглед!- 

госпожа Мешинкова  

3. Може ли човек да се влюби и в по-зряла 

възраст, а не само в младежка? 

- То се усеща, не може да  се обясни с думи! 

Годините нямат значение!-Т.Т.   

„Любовта е като огън. Но 
дали ще стопли сърцето ви 
или ще изгори до основи къ-
щата ви, е трудно да се ка-

же.”       
Джоун Крофорд, актриса 

(1908-1977) 

Продължава от стр.2 

интелектуално обедняване. За алкохолно зависимите е характерна параноята, обикновено проявя-

ваща се в ревност към половинката, както и за охладняването към близките, децата и родителите. 

По данни на Лига на умерените около 500 000 българи са зависими от алкохола. Изхождайки от 

определението за стандартно питие или една единица алкохол, за умерен се счита приемът на до 

21 стандартни питиета за мъжете и до 14 за жените в рамките на една седмица. Специалистите 

посочват, че за алкохолизъм можем да говорим, когато симптоми като невъзможност за ограни-

чаване на количеството приеман алкохол, прием на алкохол в определени часове от деня и усе-

щане за необходимост от алкохола са налице повече от 12 месеца. При някои хора алкохолизмът 

може да се развие в рамките на година, а при други - за 10-15 години. Затова трябва да се прави 

разлика между проблемно пиене и алкохолизъм. Проблемното пиене е увреждащото пиене. Спо-

ред Световната здравна организация за увреждаща алкохолна консумация се счита приемът на 

алкохол повече от 5 дни седмично, независимо от вида и количеството на приетата напитка.    

 

- Какво бихте посъветвали нашите връстници във връзка със здравословния начин на жи-

вот? 

- Той е изключително важен! Много е важно винаги, когато вземем нещо от магазина, да четем  

Мария Вучкова 

Интервю 


