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„Проявявайте повече човешкото у себе си!” 

Наближава празникът на ПГИМ – 
Пазарджик. В навечерието на 61-та 
годишнина на нашата гимназия 
поискахме да научим какви са били 
ученическите години на Т. Благова – 
директор на училището ни. 
Д. Дерменджийска: Госпожо 
Благова, кой е най-яркият Ви 
спомен от гимназията? 
Т. Благова: Имам много спомени от 
гимназията! Имахме униформа, 
много добра дисциплина, голяма 
отговорност и мотивация. 
Няма да забравя една лудория -  
нашият футболен отбор „Хебър” 
беше в А група и два класа си 
тръгнахме от училище, отидохме на 
стадиона, за да гледаме футболната 
среща и да подкрепим 
пазарджишкия  отбор. Избягахме 
само за един час и не ни намалиха 
поведението, но поехме 
отговорността  си. Направете 
сравнение какво е било и какво е 
сега.  Събирахме се и имаше 
„забави”, провеждани в 
Младежкия дом всяка събота, 
защото нямаше дискотеки; ходехме 
и на кино – това бяха нашите 
забавления. 
Най-интересното беше, че всяко 
училище имаше състав. Доскоро в 
Икономиката се пазеха много от 
музикалните уреди на този състав – 
китари, йоника, барабани... Това 
беше хубаво и ценно,  защото се 
събираха ученици от всички 
училища, например една седмица 
свиреше съставът на  Икономиката, 
следващата – на  Механотехникума. 
след това  - на  „Аксаков” и т.н. 

Янислав Петков: Колко момичета и колко момчета имаше във Вашия клас? 
Т. Б.: Ние бяхме шофьорска паралелка в „Аксаков”- 15 момичета и 15 момчета. 
И до ден днешен с много от тях сме приятели във Фейсбук, а са минали 40 
години – тази година випускът ни става на   40 години.  Все още  сме приятели 
и се срещаме, и се познаваме с повечето от тях. Даже не само от нашия клас, а 
и от целия випуск – бяхме голям випуск, с паралелки от А до Ж. 
Д.Д.: Госпожо Благова, търсим отговори на въпросите, които ни вълнуват и са 
свързани с ученическото ни ежедневие. Имаме предпочитания към различни 
предмети. Кой беше Вашият предпочитан предмет в училище? 
Т. Б.: Любимият ми предмет беше географията. И ще кажа, че най-строгият 
преподавател беше по география, г-жа К. Маринчева, която беше 
изключителен човек, изключителен учител! Аз кандидатствах после с 
география, без да ходя на частни уроци, и изкарах оценка отличен 5,57, а 
тогава бяха много тежки кандидатстудентските изпити. Просто учителят ни 
накара да заобичаме географията. 
Я.П.: А най-трудният предмет? 
Т. Б.: Не обичах математиката (отговоря с лека усмивка). Обаче учителката ми 
беше прекрасна! На тези, които не бяхме математици, тя ни помагаше много;  
защото си имаше математици – ученици, на които им идва отвътре. Но все пак 
не обичах математиката. 
Д. Д.: Получавали ли сте слаби оценки? 
Т. Б.:  Да! Спомням си на класната по математика в 12. клас;  имах слаб, но 
въпреки това се освободих от матура. Благодарение пак на моята учителка по  

 

Едно интервю на Даяна и Янислав от XII Б с директора на ПГИМ – Таня Благова,  
40 години след завършване на гимназия 
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математика – К. Иванова;  тя ни помагаше  да се 
справим с пропуските. 
Я.П.:  Преписването понякога е част от ученическото 
ежедневие. Не е добра практика, съзнаваме го. А 
преди 40 години? Вие  преписвали ли сте? 
Т. Б.: В гимназията - не. За първи път преписвах в III 
курс в института, и то по статистика. Нямаха 
научаване тези формули. И това ми беше първото 
преписване с царски пищови, ако това Ви говори 
нещо (казва го с насмешка). 
 Я.П.: Няма да крия, госпожо. Понякога си 
подсказваме. Вие подсказвали ли сте? 
Т. Б.: Да! В клас много сме си подсказвали.  
Д. Д.: Кой учител бихте сложили в графата „Винаги 
ще го помня”? 
Т. Б.: Много учители слагам в тази графа. На първо 
място К. Маринчева – по география, К. Иванова – по 
математика, директора А. Тошкин – по история, 
И.Атанасов, който беше заместник-директор. Беше с 
прозвището Шамара, защото,  като минеше по 
коридора, трябваше да удари минимум трима-
четирима, но бяха наистина  Учители – за мен ще 
останат такива.  
Д. Д.:  И вие сте се забавлявали. Кой е най-якият 
купон, който сте преживели? 
Т. Б.: В 10. клас ме пуснаха за първи път да 
празнувам Нова година с класа. Бяхме у един наш 
съученик и за мен това беше най-якият  купон. 
 

Спомням си и един друг, който беше организиран – 
беше целият клас с учител на вилата на един наш 
съученик на Цигов чарк. Но тогава нямахме много 
техника, тогава много се свиреше на китара, много се 
пееше. Имахме магнетофони, след това излязоха 
касетофоните -  вече като бях студентка.  
Я.П.: Благодаря Ви, госпожо Благова, за искреността, с 
която споделихте своите спомени.  Какво ще пожелаете 
на Вашите близо 900 възпитаници в ПГИМ? 
Т. Благова: Последните години малко се разочаровах, 
особено от взаимоотношенията между  вас, между 
съучениците. Натъквам се на такива случаи, в които го 
няма изслушването, няма го разговора, няма го диалога 
между младите хора...Не знам какво ви пречи. Търся 
отговори ... Искам да Ви пожелая от все сърце да бъдете 
Хора. Да се прояви повече Човешкото у Вас, това, което 
ни прави уникални! И веднага ще ви дам пример: могат 
ли да се бият двама, а  двадесет да снимат?! Това е 
престъпление за мене, това е падение на нравите!  
Животът е сложен, светът е сложен, сложни са 
взаимоотношенията между хората, а  ние ги правим още 
по-сложни!  Затова от все сърце пожелавам да се прояви 
човешкото у  всеки един от вас! И да сте здрави и  
мотивирани – да знаете за какво идвате на училище! 
Тогава ще бъдете изключително успешни.  

 

Всяка сутрин пристъпвам в пределите на нашата гимназия и всяка сутрин я 
откривам отново: искряща с пламъка на знанието,  могъща с волята на 
професионализма, стабилна с ценностите на една общност, която  непрекъснато 
просперира. 

 Скъпи ученици, Вие сте истинското богатство на ПГИМ. Дръзката Ви битка с  
трудностите  и радостта   от  себеосъществяването Ви  ни мотивират  за 
иновационен учебен процес.  

 Уважаеми колеги, зная, че всеки рожден ден на гимназията е светъл празник за 
успехите Ви, но и начало на нови трудови делници, изпълнени  с напрежението на  
творчеството и  професионалните пориви. 

 Имам честта да бъда директор на този  достоен колектив от ученици, 
учители, служители. За мене  е удоволствие да пожелая на всички Вас  здраве, лично 
щастие и вдъхновение, за да постигате целите си и осъществявате мечтите си!  

Бъдете неуморни и всеотдайни  в най-благородното пространство  на обществото – 
българското училище, в което всички заедно съграждаме  младия човек, и съм сигурна, 
че успехите ще ни съпътстват винаги!  

Честит празник 

Таня Благова – Директо на ПГИМ, Пазарджик 

 
ПГИМ става на 61 години! 
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Завърши вътрешноучилищното първенство по 
тенис на маса за юноши Х-ХII клас. В него участваха 
24 състезатели. На първо място се класира Методи 
Кисов от XI А клас. Негови подгласници са: Здравко 
Пранджев от XI Б клас и Ангел Баладжов от XI Г 
клас. Първенството продължи два месеца – януари 
и февруари – и премина при ожесточена 
конкуренция. Паралелно в ПГИМ се проведе и 
вътрешноучилищно първенство по тенис на маса и 
шахмат за девойки. 

 

 

 

Автор и режисьор: Румяна Ангелова и ученици от клуб "Процент и 
половина". Пърформансът поставя и отговаря на въпроси какво се 
случва, когато музиката и танцът се срещнат с математиката. 
Динамичният софтуер задвижва математическите обекти и те 
танцуват.  Танцуват обектите от GeoGebra, чрез тях учениците се 
учат, забавляват се, пеят. Какво ли пеят в час по математика? Ами 
например пермутации.   А кой генерира цялата тази забава?! 
Динамичният софтуер?! Той е средство, той помага, той интригува. 
А учителят? Той провокира, той мотивира, той е танцуващият с 
учениците и с математическите обекти. 
Ммммм, нещо не разбрах - математически субект, обекти?  
Е, ще разбереш, като участваш! 

 

Клуб „Процент и половина“ се включи в еднодневна научно-практическа конференция  “Динамична 
математика в образованието”, която  се проведе на 13.02.2016 година в ИМИ-БАН. Целта бе да се сподели 
и анализира натрупаният опит от използването на динамични образователни среди в учебния процес. 
Участниците разполагаха с  десет минути за представяне на своя разработка, свързана с образованието по 
математика и информационни технологии, която съдържа някаква динамична форма на представяне на 
учебно съдържание. Клуб „Процент и половина“  представи динамични разработки - розетки по скици на 
Леонардо да Винчи, кардиоида, часовник, стомахион. Освен това нашите възпитаници  представиха  
методика за  учене чрез театър и танцов етюд.  

По случай Деня на българското кино на 13.01 2016г. беше изготвена 
изложба - провокация към нашите ученици. Беше им поставена 
задача да разпознаят  снимките на известни български актьори от 
т.нар. стара генерация и от новото поколение. Темата предизвика 
широка дискусия и много забавни емоции със спомени за велики 
български филми. 
 
*************************************************** 
Денят на влюбените, учениците на ПГИМ, отбелязоха със 
собственоръчно направени валентинки, на които  желаещите 
написаха  любовно послание за обекта на своите чувства. След това 
всеки получи своето обяснение в любов. 

 

На снимката е акад.Петър Кендеров с ученици 
от ПГИМ Пазарджик и тяхната преподавателка 
Румяна Ангелова 
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Институтът за пазарна 
икономика издаде на 
български  една от най-
четените в САЩ и Западна 
Европа книги, посветени 
на  световната 
икономическа  
катастрофа  от края на XX 
век. Депресия, повлияла 
на живота на всеки на 
Земята. 

 

Пълна с проникновения 
за днешния ден, книгата 
представя незабравими 
портрети на четирима 
мъже, чиито лични и 
професионални действия 
като ръководители на 
централни банки 
променят хода на 
историята, а 
драматичните събития са 
разкрити от Лиакат 
Ахамед. Авторът се 
захваща с нелеката 
задача да предаде някои 
от най-интересните 
моменти от историята на 
международните 
финанси, довели до 
Първата световна война и 
в последствие до 
преодоляването на 
последиците от нея. 

 

Василена Коланева (X  А 
клас)  и Сибел 
Джелилова  (X Д клас) 
получиха специални 
грамоти за участието си в 
националния конкурс за 
есе,  организиран от  
Министерството на 
транспорта, 
информационните 
технологии и 
съобщенията на тема:  
„Какво ми дава и какво 
ми взима Интернет”. 
Грамотите са подписани 
от заместник- 
министъра- Валери 
Борисов. Към тях са 
приложени  
поздравителни  
пощенски  дипляни, 
посветени на участието 
на България в 
Международния  съюз 
по далекосъобщения, 
съобщи преподавателят 
по БЕЛ Емилия Ганчева. 

 

 

 

 
В няколко последователни 
броя на електронния 
вестник на ПГИМ ще 
публикуваме серия от 
графики на  Емил Спасов  от 
X Б клас. Той се вдъхновява 
от действителни герои на 
нашия живот. Първата 
работа представя на дядо 
Добри. Добрият старец 
събира средства, които 
после дарява за 
възстановяване на 
български православни 
храмове. 
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Техническа обработка: инж. Марияна Георгиева, e-mail: mariana29@abv.bg 

Интервю на Славка Калинова от XI А клас с един от известните фитнес инструктори  в Пазарджик. 

Мъжете трупат мазнини  в областта на корема, а жените в областта на ханша и 
бедрата. Считам, че всеки трябва да тренира за себе си, а не да се равнява по 
другите. Трябва да следим тялото си, да коригираме изоставащите зони и да 
преследваме целите си. 
Хранителните добавки са многомилионна индустрия. Какви са Вашите 
наблюдения, кои са най-често използваните хранителни добавки от 
пазарджиклии? 
В забързаното ежедневие не винаги успяваме да си набавим необходимите 
вещества. Добавките са незаменим помощник. Най-често използвани са 
протеините. Втората хранителна добавка,  на която ще се спра, са аминокиселините 
с разклонена верига или т. нар. ВСАА. Това е съкратеното название на три от 
незаменимите аминокиселини, които тялото ни не може да синтезира само- 
левцин, валин и изолевцин. Недостигът им води след себе си проблеми като 
смущения в обмяната на веществата и в развитието на организма като цяло. Не 
мога да не се спра на т.нар. фетбърнъри. Буквалният превод е  „топящ мазнини“. 
Използва се за повишаване на енергията и издръжливостта, по-добро 
възстановяване след тренировка и, разбира се, за сваляне на килограми. Не на 
последно място е L-карнитинът. Елементът намалява умората, увеличава 
работоспособността и понижава нивата на триглицеридите в кръвта. Често хората 
злоупотребяват с добавките, мислейки си, че те ще им дадат всичко необходимо. 
Категоричен съм, че те са само помощник и не заменят здравословното хранене, а 
само подпомагат тренировките и възстановяването. И нещо много важно – 
купувайте хранителни добавки само на доказали  се марки  от доказани магазини 
или аптеки . В противен случай има голям шанс да попаднете на фалшиви добавки 
и да си давате парите на вятъра . 
Какво  е мнението Ви за стероидите, които тийнейджърите използват 
масово, за да „напомпат“ бързо мускули?  
Всеки иска хубаво тяло и шест плочки за лятото.  Всеки ги иска веднага и с по-малко 
усилия. Затова все по-често хората прибягват към стероидите . Те увеличават 
мускулната маса, силата, издържливостта и ускоряват възстановяването. За 
съжаление, тук приключваме с позитивите. Нежеланите ефекти са доста. Те могат 
да бъдат външни и вътрешни: кожни проблеми – акне, стрии, кожни възпаления; 
оплешивяване – процесът е необратим, особено ако сте генетично 
предразположени към него; психични проблеми – ярост, тежки депресии; развитие 
на женски полови белези – развитие на гърди, омекване на мускулите , намаляване 
на броя на активните  сперматозоиди;  гинекомастия – ненормално уголемяване на 
едната или двете гърди ( при мъжете ). Всичко това е резултатът от настъпилия 
хормонален дисбаланс в тялото. Не са редки и случаите на забавяне или спиране на  
костния растеж, като и  проблемите с отделителната система – някои стероиди 
оказват неблагоприятен ефект върху  функцията на бъбреците.  Сред другите 
зловещи странични ефекти са  рак на черния дроб, импотентност и дори стерилитет. 
Здравата тренировка, правилното хранене и достатъчната почивка ще ви донесат 
очакваните резултати и без стероиди. Важното е само да сте упорити и постоянни – 
така ще постигнете мечтаното тяло. 

Най-напред, кой сте Вие ?  
Казвам се Тодор Гаджев. На 29 години съм. 
Занимавам се с фитнес от около 10 години, от 4 
години съм собственик на фитнес зала. Занимавам се 
и с планинско катерене, като съм член на Съюза за  
планинско спасяване в Пазарджик. Любовта ми към 
спорта и в частност  към фитнеса ме подтикна  да си 
направя собствена тренировъчна зала. Така  
превърнах хобито си в професия. Насочих се към 
пазарната ниша на дамския фитнес, защото смятам, 
че нямаше  място в града, където дамите да се 
чувстват специални и спокойни .  
Всички искат незабавен ефект, но често не се 
получава веднага. Колко време трябва да се 
тренира, за да се постигне хубаво тяло ?  
Няма слаба тренировка , няма и излишна. И все пак – 
3-4 пъти седмично по 1-1:30 часа е една добра заявка 
за хубаво тяло. Времето, прекарано във фитнеса, се 
определя от целите, които искате да постигнете. 
Зависи дали ще имаме кардиотренировка, или 
силова такава. Нека не забравяме, че хубавото тяло 
не се прави само с тренировки . Важни са почивката и 
храненето. 
Много хора грешат, като се хранят неправилно. 
Някои залагат на протеините , а ние жените сме 
склонни да правим драстични диети и да се 
подлагаме на глад. Има ли разлика между 
мъжките и дамските тренировки и хранения ? 
Мускулите при двата пола  имат сравнително малко 
различия. Същото важи и за метаболизма, 
разграждането, изграждането, възстановяването. 
Главната разлика идва  от наличието на хормона 
тестостерон. Той е главен мъжки полов хормон и 
анаболитен стероид. Той се произвежда и от двата 
пола, но при мъжете е между 40 и 60 пъти повече. 
Обмяната на веществата по време на тренировка е 
по-различна при жените в сравнение с мъжете, 
жените изразходват повече мазнини и ги изгарят по-
бързо и по-ефективно! Разликата между мъже и 
жени е по-малка в спортовете за издържливост и по-
голяма в силовите спортове! Жените складират в 
мускулите повече мазнини! Те са във взаимна връзка 
с по-високия процентен дял на бавните мускулни 
влакна, които по време на тренировката и почивката 
горят повече мазнини! 

  


