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МОЯТ ТРУДОВ ПЪТ ЗАПОЧНА ТУК...

Уважаеми учители, скъ
пи ученици, служители и 
работници, поднясям най
сърдечни пожелания за 
просперитет на Гимназия 
по транспорт, за нови 
успехи и недостигнати 
хоризонти. Петдесет години 
в системата на образовани
ето може да не са много,  
но са достатъчни, едно 
училище да покаже своите 
възможности. Гимназията 
по транспорт показва ка
чесвено образование, под
готвени кадри, реализира
ни ученици. Показва свой 
стил на работа и множест
во постижения не само в 
професионалната сфера,  
но и в сферата на изкуство
то и спорта. 

Като кмат на общи
на Бойчиновци, като 
възпитаник и преподава
тел в Гимназия по тран

спорт (бивше СПТУ по 
транспорт)  аз се гордея с 
вашите успехи и положи
телни резултати. Нашето 
неголямо училище е дос
тойна конкуренция на 
всяка една българска об
разователна институция. 
Пазете доброто име, мно
жете успехите, радвайте се 
на признание и уважение. 
Бъдете здрави, упорити и 
борбени. Целият човешки 
живот е борба, а хубавите 
неща се случват на тези,  
които са ги изовювали,  
които не са спирали да 
мечтраят и да се борят за 
мечтите си.       

На всички вас, учите
ли и ученици, пожелавам 
удовлетвореност и сполука. 
Честит празник!

Светлин Сретениев 
– кмет на община 

Бойчиновци

50 годишният юби
лей на училището е 
доказателство,  че в наше
то малко село предците 
ни са били далновидни,  
за да инвестират в 
бъдещето.

Г и м н а з и а л н о т о 
образование в село 
Владимирово е с повече 
от 70 годишно минало. 
Тук,  в тази гимназия 
са получили образова
нието си реализирани и 
доказали се професори,  

доктори,  политици,  
адвокати,  инженери,  
лекари,  компютърни 
специалисти и обикно
вени трудещи се. Всеки 
от тях е запазил прекра
сен спомен от любими
ят учител от наученото 
в клас,  защото „образо
ванието е онова,  което 
остава,  когато забравим 
всичко,  което сме научи
ли в училище.“

Успехът на възпита
ниците на гимназията 

е найголемият успех на 
техните учители. А в наша
та гимназия са работили 
учители с авторитет и до
казан професионализъм,  
учители на които и до 

днес имената им се про
изнасят с уважение и 
респект. 

Сега правим равнос
метка на постигнатото. 
Мислено извървяваме 
пътя на найстарата 
гимназия в община 
Бойчиновци с ясното 
съзнание,  че света в кой
то живеем се нуждае от 
хора знаещи,  можещи,  
търсещи,  споделящи об
щочовешки ценности. 
Времената се менят,  
поколенията също,  но 
учителят и преди и сега 
е „Моят учител“,  защото 
следва максимата – да 
дава всичко от себе си,  

ЕДИН КМЕТ РАЗКАЗВА

ПЪТИЩАПЪТИЩА
„Ако мислиш 1 година напред – посей ориз,
Ако мислиш 10 години напред – посади дърво, 
ако мислиш 100 години напред – 
образовай децата си.“

Китайска поговорка

Цанка Карчева

за да получи повече от 
това,  което е дал. За това 
и днес,  настоящите пре
подаватели в ПГТ,  не 
щадим труда си,  не се 
огъваме пред трудности,  
не търсим виновни,  а 50 
години:

Пазим традициите
Градим бъдеще
Търсим предизвика

телства.
Когато сме стъпили 

на здрава основа,  имаме 
ясен поглед и посока в 
развитието си,  то не ни 
е страх да търсим нови 
предизвикателства.

Уважаеми колеги,  
ученици,  родители,  

издание по случай 50-годиШниЯ ЮБилей на пгТ - 11 май 2018 г.

партньори,
За мен е чест и приви

легия да ви поздравя с 
Юбилея на гимназията.

Докато училището е 
мостът,  по който поко
ление след поколение 
минава,  ще пребъде 
България!

Честит празник!

Цанка Георгиева 
Карчева

 Директор на 
 Професионална 
гимназия по транспорт 

 „Вл.П.Минчев“, 
с.Владимирово

11.05.2018г. 

издание по случай 50-годиШниЯ ЮБилей на пгТ - 11 май 2018 г.

С МНОГО ТОПлИНА И 
МЪНИЧКО ТЪГА СИ СПОМНЯМ

откриването на 
СПТУ през далечната 
1968година.

Във Владимирово 
бе открито 3то в Бъл
гария такова училище. 
Друтите  бяха в Пре
слав,  Варненско иВино
градец,  Пазарджишко. 
Стартирахме с  3 пара
лелки,  а напливът бе 
голям. Имаше ученици 
от Кюстендилско,  Бла
гоевградско,  Софийско 
и найвече от нашия 
Северозапад.    На  Iа 
курс  аз / Йонка Исаева/ 
бях курсов ръководи
тел,  на Iб курс  –Георги 
Цветанов,  а Iв курс  –
Михайл   Джурджов.

Първият директор на 
училището,  подчине
но на Министерството 
на транспорта бе инж. 
Димитра Йосифова,  
млад и амбициозен пе
дагог. 

Един от първите 
инженери бе Иван 
Табаков,  млад и изпъл
нен с  енергия учител,  
който много обичаше 
шахмата,  и ръководе
ше училищния отбор. 

Атмосферата бе сър
дечна и колегиална.

Всеотдайни бя
ха колегите Найден 
Винешки,  Мишо 
Джурджов,  Христо 
Цветанов,

Станка Герасимова. 
Учениците бяха много 
добри и с  тях се рабо
теше с  лекота.

С ф о р м и р а н и т е 
Методически обедине
ния се съревноваваха,  
кои ще изнесат подоб
ри уроци. Имахме си 
и Профсъюз на който 
бях председател.

Още с  първите ви
пуски започнахме 

провеждането на със
тезания по професии 
с  другите две сродни 
училища. В повечето 
случаи Владимирово 
беше домакин.

Бяхме първенци и 
това ни надъхваше за 
поотговорна подго
товка за следващите 
състезания. Курсовите 
ръководители бяхме 
доста натоварени,  но 
това не ни тежеше,  
защото бяхме млади 
и работехме от сърце. 
Задължително посеща
вахме практиката на 
курсовете си,  найчес
то в Асфалтовата база 
и каменоломната  край 
с. Владимирово. Пра
вехме дневни и вечер
ни ревизии по домо
вете на учениците и в 
пансиона. Ръководехме 
кръжоци и ежегодни 
фестивали на художес
твената самодейност с 
общ регламент за всич
ки курсове.

Имахме добре изгра
дени кабинети по Хи
мия,  История,  ДВГ,  
БДП,  военно обучение,  

работилници. 
Аз ръководех кръ

жок„Отечество“,  който 
с  годините събра ну
мизматична колекция.

Учениците бяха из
следователи и откри
ватели по време на 
екскурзиите до исто 
рически местности и 
обекти.

Но! Времената бя
ха други имаше ред,  
дисциплина,  спаз
ваше се поведение,  
униформи.  При за
вършването на аби
туриентите заедно с 
Дипломите получаваха         
и Заповеди за назначе
ние на работа. Тогава 
всички работеха.

Скъпи учителиколе
ги,   уважаеми ученици 
пожелавам ви здраве,  
творческо дълголетие,  
успешна реализация,  
щастие и сплотеност 
на колектива,  за да съ
ществува нашето учи
лище во веки веков!   
Йонка Исаева -препода-

вател по История от 
създаването на училище-
то до пенсионирането си

Светлин Сретениев
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Колективът на ПТГ днес

За всеки ученик най – голямо удоволствие доставят часовете по учебна 
практика. Знанията и уменията ежегодно демонстрираме на различни 

състезания. Целта ни е да станем все по-добри в професиите си.

ПЪТИЩА

С Наредбазакон,  
публикуван в държа
вен вестник бр.287 от 
25.12.1944г. в с.Люта,  
/днес Владимирово/ 
М и х а й л о в г р а д с к а 
околия, е открита реална 
смесена гимназия.

Гимназията се транс
формира в селскостопан
ски техникум и остава да 
функционира като отдел
но учебно заведение до 
1961 година.

На 1 септември 1968г. 
e открито  Средно 

П р о ф е с и о н а л н о 
Техническо училище 
/СПТУ/ за машинисти 
на пътностроителни 
машини. Директор е инж. 
Димитра Йосифова,  а 
специалностите в първи
те години са: „Машинист 
на ПСМ” и „Монтьор на 
ПСМ”.

От 1981г. до 1986г. дирек
тор е Димитър Марков. 
През това време е откри
та паралелка УПК и е 
приет първия випуск 9 
клас на ЕСПУ, а специ

алностите придобиват 
вида: „Машинист – мон
тьор на ПСМ и водач на 
МПС кат.Т” и „Монтьор и 
водач на МПС кат.С”. 

При г жа Станка 
Герасимова (директор от 
1986 до есента на 1990г)  
СПТУ по МПС е пре
именувано на СПТУ по 
Транспорт.

От септември 1990г. ди
ректор е Найден Винешки. 
Учебната 19911992г. стар
тира с директор Йосиф  
Йосифов. След това гжа 
Герасимова отново е ди
ректор в периода септем
ври 1992 до 12.04.2001г,  а 
през 1999г. излиза послед
ния випуск по специал
ността „Монтьор и водач 

на МПС кат. С” и е въве
дена е нова специалност 
„Машинист на кранове 
стрелови тип“. 

В средата на 90те годи
ни на ХХ век училището 
преминава на подчине
ние на МОН, а до този 
момент е под шапката 
на Министерството на 
транспорта.

От 12 април 2001г. 
директор е инж. Светла 
Трифонова. Учебната 
20012002г. започва с 8 
паралелки по двете спе
циалности и 4 групи в 
общежитието. Ученически 
стол отново е открит. 
Изключително тежка за 
колектива на училището 
се оказа учебната 2002

2003г. На 7 февруари 
при тежко ПТП загина
ха директора на СПТУ 
инж. Светла Трифонова,  
инж. Венка Петрова 
– учител по химия, инж. 
Ярослав Буев – учител 
по УЕРМПС , Валери 
Йонов – учител по учеб
на практика и инструкто
ра Николай Николов. 

От началото на втория 
срок – 2003 година вре
менно изпълняващ длъж
ността директор е Анета 
Александрова. 

През 2003г. СПТУ по 
транспорт е преименува
но на Професионална 
Гимназия по Транспорт 
„Вл. П. Минчев“

През септември 2005г. 

получихме дарение авто
мобил „Renault CLIO”,  
който превърнахме в 
учебен.

В началото на втория 
срок на учебната 2007
2008г. до 13.01.2014г .за 
директор бе назначен 
Цветан Давидов. През те
зи години бе закупен лек 
автомобил „Пежо” и бе 
ремонтирано парното на 
общежитието. Направен 
бе ремонт на училищната 
сграда,  която е общинска 
собственост. Сформира се 
първата група „Ученически 
практики”.

От 13 януари 2014г. за 
директор отново бе назна
чена Анета Александрова. 

на стр. 4

Училището е храм на науката и българщината. Още Иван Вазов възпява българското 
училище и неговата роля за запазване жива искрицата на българския дух. Един народ 

без наука, без писменост, е мъртъв народ.
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За мен ПГТ е начало 
на моето развитие ка
то личност и основа за 

бъдещето. Обичах да съм 
в училище и дори след 
часовете стояхме пред 
сградата и си говорехме 
с моите съученици.

Когато ни казваха,  че 
накрая при изпращане
то ще ни стане тъжно,  
не ми се вярваше. Но и 
този момент дойде и ста
на така както ни казваха. 
Времето отмина бързо. 

Бях студентка и 
завърших. Днес давам 
живот на мънички чо
вечетаакушерка съм. И 
всичко,  което научих бе 
в моето училище и от мо
ите учители.  Обръщам се 

към преподавателите с 
поклон и благодарност,  
а на днешните учени
ци с убеденост казвам: 
„Деца не си пилейте 
времето,  не бягайте от 
час. Запомнете! Животът 
е УЧИЛИЩЕ!“

Бъдете живи и здрави. 
А на вас скъпи препода
ватели  пожелавам 

да не спирате да да
вате знания и дарявате 
обич!

Моника Костова 
– Випуск  2012 на  ПГТ

акушерка в МБАЛ „Св.
Николай  Чудотворец” 

гр.Лом                                 

ПГТ СЕ ГОРДЕЕ С ТЯХ...

Изявени ученици в миналото и днес

* * * 

ПГТ е място, което 
ме научи на много неща, 
от които най-важни 
(поне за мен) търпени-
ето и постоянството. 
Повечето пъти в послед-
ните часове оставахме 
малко ученици. Моето 

присъствие се дължеше 
на разсъжденията ми, че 
мога да използвам учили-
щето като инструмент, 
чрез който да изляза от 
село и да се реализирам 
в големия град след като 
завърша. Имах мечта и 
благодарение на училище-
то и разбира се постоянс-
твото и упоритостта от 
моя страна към научава-
нето на нови неща успях 
да го постигна. Никога не 
съм бил отличен ученик, 
но винаги съм се старал в 
това което правя, а кога-
то се стараеш - учители, 
работодатели и всички, 
от които зависиш по ня-
какъв начин го виждат и 
оценяват, и това ти носи 
само плюсове.

На колектива пожела-
вам да продължат в съ-
щия дух, да са отдадени 
на работата си и когато 
забелязват някой упорит 
и изпълнителен ученик, 
който има протенциал да 
се превърне в нещо повече 
от общата маса, да го на-
сърчават и подкрепят в не-
говото развитие, защото 
така се създават истин-
ски стойностните хора, 
които успяват да постиг-
нат много неща в живота 
си. Аз съм благодарен на 
всички тях, че постъпваха 
така с мен и никога няма 
да ги забравя.

На учениците мога да 
кажа, че всичко в живо-
та се постига със ста-
рание и себеотдаване. 

Участниците от 
ДТФ „Хорце“ с худо-
жествен ръководи-
тел г-ца Зорница 
Карчева доставят 
огромно удоволст-
вие и горди усмивки 
след всяко изпъл-
нение и участие. 
Пазители на българ-
ските традиции, 
бит и култура те 
са участници в мно-
гобройни празници, 
фестивали, конкур-
си и мероприятия. 
Носят награда след 
награда, за което 
им благодарим!  

ПЪТИЩА

ДНЕС РАБОТИМ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

С „“УСПЕХ“ КЪМ „“ТВОЯТ ЧАС“
През учебна 2011

2012г. стартира „Да нап
равим училището прив
лекателно за младите 

хора“ – Проект „Успех“. 
Още първата година бя
ха сформирани 4 клуба: 
„Хакер“,  „Туризъм“ 
,„Общество“ „Футбол“ 
,студио „Културa”. През 

следващата 20122013г. 
продължихме да рабо
тим по проект „Успех“ 
с 4 клуба и 2 студия: 
„Туризъм“,  „История на 
моето училище“,  „Как 
да се държим в общест
вото“,  „Скаутски здравен 
лагер“,  „Еко пътеки“ и 
„Песни,  танци и музика 
на българите“. С предс
тавителни изяви прик
лючва дейността на клу
бовете и студията. През 
следващите години важ
ните моменти и събития 
се отразяваха чрез клубо
вете „Училищни медии“ 
и „Млад фотолюбител“. 
Всяка представителна 
изява бе посещаване от 
родители и гости. През 
20162017г. ПГТ проект 
„Успех“ премина в „Твоят 
час“ с два типа дейнос
ти – 5 за преодоляване 
на обучителни затруд
нения и 5 по интереси: 
„Български език“,  „Да ус
пеем по математика“,  
„Биология“,  „Физиката 

Училището е една малка 
крачка от техния жи-
вот и да не си мислят, че 
след като завършат ще 
им бъде по-лесно. То ни 
подготвя за по-големите 
предизвикателства на 

живота. Нищо не се полу-
чава на готово в повечето 
случаи. Всеки сам трябва 
да се справя на пътя към 
изпълнението, защото ви-
наги има трудности, то-
ва е чара на живота и 

всеки трябва да се бори, 
защото живота е един 
и трябва да се изживее 
пълноценно.

Николай Руменов 
Николов – бивш възпи

таник на ПГТ

лесна и интересна“,  
„Млад родолюбец“,  
„Изкуство“,  „Млад рибо
ловец“,  „Фолклор на ет
носите“,  „Шах“ и „Тенис 
на маса“ с ръководители 
Алексиева,  Цветкова,  
Монова,  Макариева,  
А л е к с а н д р о в а ,  
Александров,  Цветков,  
З.Карчева,  Еленков,  
Викторов и бяха обхва

нати ученици от всички 
класове и паралелки. 

Към момента проекта 
продължава като бяха 
включени още две групи,  
водени от М.Кръстев и 
В.Еленков. 

Ученически практики
През 20122013г. в 

ПГТ стартира проект 
„Ученически практики“,  
като в началото бе сфор
мирана само една гру
па от 11те класове с 
ръководител Н. Илиев.  
Показаните много доб
ри резултати амбицираха 
както учителите,  така и 
учениците и през след
ващата учебна година 
се оформиха 4 групи с 
ръководители: Н.Илиев,  
Е.Ангелов,  Т.Тодоров,  
М.Цеков. Учениците пре

караха своите практичес

ки часове в различни 
фирми където след това 

се проведе и производс
твената практика. Днес 
работата по проекта про
дължава и към момента 
има 5 групи с ръководите
ли Е.Ангелов,  Н.Илиев,  
М.Цеков,  Т.Тодоров,  
Г. Гоцов и консултанти 
инж.Иванов,  М.Кръстев.

на стр. 4
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ПЪТИЩА

Спортът разнообразява  „скучното и сиво“ ученическо ежедневие. Всеки ден под 
вещото ръководство на нашите преподаватели по ФВС г-н Св. Викторов и г-н В. 
Еленков той става любимо занимание, което в последствие води до добри спортни 
резултати. Мечтаем да достигнем нови върхове.

Учениците на ПГТ имат чудесни условия в своето 
общежитие, което има собствена столова, зала за 
тенис на маса, репетиционна, библиотека и всички 

необходими условия за учене и активен отдих.

На 15 май 2017г. когато ПГТ изпрати поредния 
Випуск 2017, като дарение от община Бойчиновци 

със съдействието на кмета г-н Сретениев 
получихме училищен автобус. 

Новата ни придобивка… но не и последна, 
символично получена на 11.01.2018г., когато 

България пое председателството на Европейския 
съвет

Учениците от XIIa  клас с кл. ръководител Анета Александрова и от XIIб клас с 
кл. ръководител Галя Монова на екскурзия по проекта „Твоят час“. 

Това е Юбилейният випуск 2018г. на ПГТ.

Гордост на ПГТ е наг-
раждаването на ученич-
ката Радостина Красими-
рова Иванова от ХIа 
клас  от кмета на община 
Бойчиновци – Светлин 
Сретениев за достойно 
представяне в сферата на 
литературните рецитали, 
демонстрирайки силния дух 
на българския народ и бога-
тата култура на нашата 
нация, с почетна грамота и 
плакет. Само за тази учеб-

ДНЕС РАБОТИМ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

от стр. 3
Клубът за „Правата на 

детето“ за втора поред
на година функционира 
в нашето училище. Тази 
година членовете са над 
20 и на всяка сбирка се 
увеличават. Фасилитатори 
са Анета Александрова 
и Светлин Викторов, ко
ито ежедневно работят,  
консултират и разговарят 
с всички нас. На 1ви 
март посетихме „Дом за 
стари хора“ с.Владимиро

УНИЦЕФ

на 2017-2018г. е участва-
ла в конкурсите „Поетът 
и родината“, „С обич за 
България“ – гр. Казанлък, 
посветен на 140 години 
от Освобождението на 
България, както и конкур-
са за есе „Ние – децата на 
Европа“. Всяко нейно учас-
тие е наградено и е радост-
но събитие за ПГТ.
Материалът е изготвен от 
Владислав Георгиев – уче
ник от XIIа клас на ПГТ

ИСТОРИЯТА 
НА МОЕТО 
УЧИлИщЕ

от стр. 2
От 24.08. 2015г. с кон

курс е назначен днешни
ят директор на ПГТ гжа 
Цанка Карчева. Педагог с 
богат опит и някога старти
рал своя трудов път имен
но в нашето училище,  
като преподавател по ма
тематика и информатика. 
Млад и амбициозен 
ръководител. В училището 
се откри и нова специал
ност „Автотранспортна тех
ника“. Броят на учениците 
нарасна. Необходимият на 
гимназията училищен авто
бус бе дарен на 15. 05. 2017г. 
със съдействието на об
щинския кмет гн Светлин 
Сретениев, възпитаник на 
нашето училище и дългого
дишен наш колега.

Учебната 20172018г. 
започна с 10 паралелки 
и нови специалности. За 
първи път в гимназията 
има двоен прием на 8 и 9 
клас по две паралелки. По 
традиция „а” паралелките 
са „Пътностроителна техни
ка”, а 8б клас „Логистика на 
товари и услуги”, а 9б клас 
„Механизация на селското 
стопанство”. Гимназията 
работи усилено по новите 
проекти, найновият от 
които е УНИЦЕФ. На 11 
януари 2018г. пристигна 
и дългоочакваната новата 
придобивка трактор „CASE”. 
Много радост ни носят фут
болистите и тенисистите ръ
ководени от гн Викторов,  
рецитаторите, ръководени 
от гн Александров, както 
и ДТФ „Хорце” водени от 
гца Зорница Карчева.

Всички мероприятия 
през тази учебна година са 
посветени на 50 годишни
ната на ПГТ. Юбилей, кой
то за пореден път амбици
ра неголeмия, но сплотен 
наш колектив, ръководен 
от гжа Карчева.

Издири, събра и написа 
Анета Александрова – пре-

подавател по История и 
цивилизация

во с кратка програма и 
вързахме един от найста

рите български символи 
– мартеницата. 


