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“Коледа е 
Любовта, която 
остава в сърцето 
завинаги!” 

Наближа най-хубавият християнски празник 
- Коледа! Какво значи Коледа, какъв е 
нейният смисъл? Защо е повод да се съберем 
със семейството и приятелите си? Коледа е 
денят, в който в град Витлеем се ражда 
Спасителят на човечеството - Исус Христос! 
Смисълът на Коледа е раждането на Божия 
син, носещ светлина и добро за човечеството! 
Коледният дух ни подтиква  да бъдем по-
добри, по-грижовни  и да забравим всички 
тревоги. Това е празникът, които кара всички 
хора да повярват в добротата и в магията. 
Защото нея я има! Въпреки пандемията, ще 
имаме една хубава Коледа с нашите семейства 
и нека не забравяме, че по-важно от здравето 
и семейството няма. Вярвайте и си пожелайте 
най-съкровените  и нематериални неща, 
защото материлните времето заличава.  

Любовта между хората, надеждата и 
доброто са привидно незначителни, но по 
своята същност възвишени ценности. 
Винаги, когато наближава Коледа, 
започваме да се чувстваме по различен 
начин. Този празник за човечеството 
бележи най-светлия ден в годината – 25-ти 
декември. Чувстваме се различно,  дори и 
за ден, дори и за миг… Празникът 
Рождество Христово не се корени в скъпите 
подаръци. Смисълът му е да дариш щастие 
на някого. Всеки човек е способен на добри 
дела. Ако не сме сторили поне едно, сега е 
подходящ момент да опитаме да изпълним 
пропуснатите възможности. Духът на 
Коледа проблясва в мига, в който дарим 
усмивка, в който подадем ръка и накараме 
някого да се почувства добре - да изпита 
радост от живота. 

Само тогава духът на празника се ражда в нас 
и ни изпълва, правейки ни истински живи! 
Рождество Христово е времето, през което 
всеки да потърси в себе си искрица човечност, 
да си спомни, че въпреки многото трудности и 
зло по света, доброто съществува! Времето да 
прегърне близките си и да усети колко ги 
обича! Празничният дух е навсякъде – в очите 
на децата, по празничните витрини и в 
блещукащите прелестни украси. Коледа е и в 
звездите, които искрят на небето по-ярко от 
всякога и сред които най-ярко грее 
Витлеемската, изпълвайки душата с надежда 
за по-добро и по-светло бъдеще!  Коледа е 
Любовта, която остава в сърцето завинаги!  „ 
Защото Бог толкова възлюби света, че даде 
Своя Единороден Син, за да не погине ни 
един, който вярва в Него, но да има вечен 
живот.”                                                                                          
/ Евангелие от Йоан 3:16/ 

 

 

че един ден всичко ще 
бъде по-светло и по-
добро от сега. Наистина е 
трудно  да се откъснеш от 
нещо, което  си правил 
всяка година с желание, 
удоволствие и 
отдаденост, но въпреки 
това, не бива да губим 
надежда, че  всичко един 
ден ще бъде както преди. 
Нека всеки от нас запази 
капка емоционалност и 
търпение до момента, в 
който  прекрачи отново 
училищния праг!  Весела 
Коледа, скъпи сергеевци! 

Коледа в училище по време 
на световната епидемия 

която ни позволява да 
запазим всички тези 
моменти единствено в 
сърцата и умовете си, 
като ни откъсва от 
вълшебната коледна 
тържественост, състояща 
се ежегодно в ПГСС 
,,Сергей Румянцев“. 
Никога няма да забравя 
духа на празника, 
песните на коледарите, 
танците на чистите души, 
изучаването на 
коледните сценарии и 
безценните слова на 
нашите скъпи учители и 
директори, които ни 
насърчаваха да запазим 
духа на Коледа и 
традициите    на  нашата 
професионална 
гимназия. 

Смисълът на Коледа е в 
сплотеността,добротата и 
единството, които ни 
правят едно голямо 
семейство.  Въпреки 
наложилата се 
епидемична обстановка, 
в мислите и чувствата си 
ние сме и винаги ще 
бъдем част от голямото 
сергеевско семейство. 
Нека поднесем искрени 
благодарности на нашите 
пътеводители - 
учителите,  които нито за 
миг  не се отказаха от нас, 
въпреки условията, в 
които се намираме.  Те 
вдигнаха духа ни  и 
направиха всичко по 
силите си, за да огреят 
душите ни с лъч надежда, 

Отново ще е Коледа! Какъв 
празник за душата! Време, 
през което всеки забравя 
лошото, мъката изчезва от 
сърцето, злото се скрива в 
своята дупка, за да направи 
път на добротата, която 
крачи смело напред и 
дарява щастие. Рождество 
Христово идва, за  да освети 
хората и техния път! Но тази 
година всичко ще е коренно 
различно - било то в 
училище, в дома или на 
работното място.  Няма да 
съществува приятната 
уютна  атмосфера  в  
училищното ядро... 

Няма да се чува 
ученическият смях, 
кънтящ из училищните 
коридори... Няма да бъде 
почувствана 
положителната емоция 
от предстоящо коледно 
тържество... Всичко това 
ни даваше изключително 
много позитивна 
енергия, караше ни да 
бъдем по-добри един към 
друг и да осмислим 
малките неща в живота, 
които ни правят 
истински щастливи.  
Настъпи време на 
световна епидемия, 

Автор: Алекси 
Иванов, ученик от 
12-а клас 

 

Коледа – празникът, който 
изпълва сърцата с любов 



 
 

 

 

Церемонията „Ученик на гофината“ ще се проведе онлайн в образователната платформа Офис 

365 на 21.12.2020г. от 15:00ч. 

 

Европейска 
седмица на 
професионалните 
умения 

 

 

Успешното 

представяне и на 

двата отбора е 

реален резултат от 

професионализма и 

всеотдайността на  

учителите  - г-жа 

Диана Петкова и г-

жа Преслава 

Христова. В този 

ден  бе представено  

и описателно 

(ситуационно) 

статистическо 

изследване на тема 

"Разпространение на 

COVID – 19 в 

България за периода: 

1 - 31 октомври 2020 

г." от 

единадесетокласник

а Мирослав Христов 

Георгиев. То бе 

подготвено под 

умелото 

ръководство на 

учителя – г - н 

Георги Антонов. 

Всички сергеевци се 

справиха успешно и 

подобаващо по 

време на  

„Европейската 

седмица на 

професионалните 

умения“. Те 

показаха своите  

качества, 

способности и 

умения, а  също така 

и познанията си  по 

учебната материя, 

която изучават.  
 

 

 

 

 

  

Да правиш добро е нещо прекрасно! Да 
знаеш, че можеш да помогнеш на човек, 
изпаднал в безизходица, и че с тази 
частица доброта ти му даваш стимул да 
продължи живота си, въпреки всички 
трудности и неистовите болки, е лично 
удовлетворение. 

  

Наталия Пейкова, ученичка от 12-а. клас  

ПГСС „Сергей Румянцев“ взе дейно участие в  

„Европейската седмица на професионалните 

умения“ (състояла се от 09.11.2020г. до 

13.11.2020г.), под мотото "Открий своя талант. 

Своя път. Своя избор". Тази година, поради 

световната пандемия, дните на отворените врати 

в ПГСС "Сергей Румянцев"   преминаха в 

онлайн среда. Откриването на „Европейската 

седмица на професионалните умения“ 

направиха учениците от 10 - а клас, специалност 

"Икономист с ИИАЕ", под ръководството на г-

жа Полета Цанова, старши учител, и учителя по 

икономика – г-жа Преслава Христова. 

Десетокласниците  представиха успешно 

предимствата и  недостатъците на различните 

правни форми на регистрация  на предприятие и 

умело защитиха готовия  продукт от проектната 

задача на тема "Моловете или как предлагането 

създава търсене. Пазар и пазарни фактори". През 

всички дни на седмицата, учениците от 

различните специалности  и старшите им 

учители дейно участваха и показаха 

професионалните си умения. В третия ден от 

„Европейската седмица на професионалните 

умения“ в ПГСС „Сергей Румянцев“, 

осмокласниците от професия "Агроеколог", по 

време на онлайн занятието  си по 

животновъдство и под умелото  ръководство на 

своя учител - госпожа Даниела Райкова, 

успешно презентираха постерите си на тема 

"Порода говеда за мляко". Четвъртият ден от 

„Европейската седмица на професионалните 

умения“ в  гимназията се проведе  с 

деветокласниците, изучаващи професия 

"Моделиер-технолог на облеклото". По време на 

онлайн занятието  им  с техния учител - госпожа 

Йорданка Кунева, те демонстрираха знанията и 

уменията си. Показаха, че дори и от отпадъчни 

материали, могат да бъдат изработени  не само 

практични, но и естетически издържани, 

различни шивашки изделия. В петия ден 

учениците от единадесети клас, професия 

"Икономист с ИИЧЕ", и зрелостниците, 

професия "Икономист", със свои отбори от по 

трима ученици, участваха в състезание на тема 

"Моята бизнес идея". 
 

Частица добро –  
никога не е излишна … 
 

Фиданка Кирилова, ученичка от 8-б  
клас 

Димитър Иванов, ученик от 8-
б  клас 
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 Една от множеството инициативи 
бе и благотворителен концерт, в 
който аз, заедно с моите съученици 
се включихме с изпълнението на 
театрален етюд. Никога няма да 
забравя вълнението, с което 
излязохме на сцената, защото това 
не бе поредната ни изява, това не бе 
трепетът, с който чакахме да 
разберем дали сме класирани в 
състезанието, в което участваме, 
това беше нещо много по-
стойностно. Това беше борба за 
живот и ние, както и всички 
останали участници в концерта, се 
стараехме да сме безупречни в 
изпълнението си.  Съпричастни към 
болката искахме да помогнем и се 
надявахме да допринесем за 
събирането на така необходимите 
средства за трансплантацията. Но 
оказва се, че има aнтитела и рискът 
от реакция на отхвърляне е 
изключително висок, така че за да 
се осъществи новата 
трансплантация се налага да бъде 
проведено изключително скъпо 
лечение. Добротворци правят 
невъзможното и бързо събират 
необходимите средства, но заради 
пандемията Мирон не успява да 
победи смъртта. На небето изгрява 
още една сияйна звездичка… 
Историята на Мирон не е единичен 
случай. Дръзнах да разкажа за 
неговата, за нашата борба за един 
човешки живот, защото много бих 
искала да вярвам, че „ако до всяко 
добро същество застане поне още 
едно, тогава…“, е тогава в България 
ще има повече хора, които не са 
забравили, че най – ценното и 
висше благо е да бъдем човеци, 
грижещи се един за друг!  
 

Живеем в свят, 
изпълнен с 
безброй 
болести, за 
чието успешно 
лечение трябват 
хиляди левове, 
събирането на 
които за 
повечето 
семейства е 
непосилно. 
Трудно можем 
да си 
представим 
каква е болката 
на родители, 
които гледат как 
дете им се топи 
пред очите… Аз 
лично не бих 
искала да съм на 
тяхното място, 
но всъщност кой 
ли би поискал! 
Колкото и да си 
представяме 
болката и 
тъгата, която 
изпитват тези 
хора, колкото и 
да казваме, че 
разбираме 
тревогите им и 
че знаем как се 
чувстват, 
всъщност това са 
само думи. 
Никой, който не 
се е сблъскал 
лично с тази 
болка, не би 
съумял да я 
усети в 
болезнената ѝ 
пълнота. Затова 
ние, всички 
останали, 
можем само да 
се опитаме да 
помогнем с 
каквото можем 
на тези хора, за 
да не губят те 
най-
скъпоценния 
дар–надеждата. 

Ще Ви разкажа 
историята на 
Мирон, които се 
докосна до 
добротворчесто 
на хиляди хора. 
Но…, въпреки 
своята 
борбеност, за 
съжаление, той 
вече не е сред 
нас. Всъщност 
защо реших да 
Ви запозная с 
тази трагична 
история… 
Отговорът ми е 
простичък! 
Въпреки 
тежкото време, 
в което живеем, 
независимо от 
това, че сме от 
един от най-
бедните райони 
в България, в 
който 
безпаричието и 
безработицата 
водят след себе 
си още безброй 
проблеми, 
хората намират 
сили да правят 
добро. 
Добродетелни 
личности, които 
бих определила 
като земните 
ангели, се 
обединиха 
около една 
свещена кауза - 
събирането на 
така 
необходимите и 
непосилни за 
родителите на 
Мирон 
средства, за да 
има 
пълноценен 
живот. Кой е 
Мирон и каква е 
неговата 
история!  

На 15 години 
през 2012 
година момчето 
е 
диагностициро 
с 
гломерулонефт 
и започва 
неговата борба 
за живот. 
Необходима е 
трансплантаци, 
чака четири 
години, за да 
бъде намерен 
подходящ 
донор. И когато 
през юли 2016 
година се 
открива такъв, 
радостта е 
краткотрайна, 
тъй като само 
след година и 
половина 
трансплантиря 
бъбрек спира 
отново.  
Назначено е 
лечение чрез 
диализа три 
пъти седмично 
по четири часа, 
но 
здравословното 
състояние на 
Мирон се 
влошава и за да 
живее, трябва за 
втори път да му 
бъде 
трансплантирн 
бъбрек. Всички 
хора от неговото 
село даряват 
каквото могат, 
приятелите му 
организират 
различни 
инициативи и 
започва събират 
необходимите 
средства.  

Автор: Наталия 
Пейкова, ученичка от 
12-а клас 

 



 
 

Доброто дело – смисълът 
на Коледа 

 

По инициатива на г-жа Преслава 
Христова, членовете на клуб 
„Традиции, ритуали, култура и 
образование“ към ПГСС „Сергей 
Румянцев“ изработиха коледни 
играчки за елха. Те бяха подарени 
на  децата в неравностойно 
положение, живеещи в дома за деца 
в неравностойно положение в гр. 
Луковит. Чрез тези скромни 
подаръчета сергеевците пожелаха 
да внесат в предстоящите празници 
коледен дух и повече щастливи 
емоции.  
  Да направиш някого щастлив е 
смисълът на Коледа - най-светлият 
християнски празник!  Обръщайки 
гръб на нещастието и 
несправедливостта в живота, ние 
обръщаме гръб на човещината и 
единението между хората. 
Милосърдието, добротата и обичта 
са ценности, които трябва да 
притежава всеки един човек. Тези 
ценности  обединиха членовете на 
клуба в една обща кауза и, с 
помощта на ръководителя им г-жа 
Преслава Христова, те успяха да 
сътворят нещо малко, но направено 
с много любов и грижа. Поради 
засилените мерки срещу  COVID - 19, 
изработените украшения за елха   
 

бяха предадени  на г-
жа Грета Димитрова - 
социален работник в 
дома за деца в 
неравностойно 
положение, намиращ 
се в гр. Луковит. Тя 
сподели, че въпреки 
пандемията, децата се 
вълнуват от 
предстоящите 
коледно – 
новогодишни 
празници и са 
заредени с 
положителни емоции. 
На всички читатели на 
вестник „Сергеевски 
плам“ г-жа Димитрова 
пожелава здраве и 
много щастливи 
мигове!  
Не бива да творим 
добро само на Коледа! 
Трябва всеки ден да 
бъдем отговорни за 
действията си, като се 
стремим чрез тях да 
правим света едно по-
добро място за живот! 

 

 

 

Интервю с госпожа 
Преслава Христова

 

Взел  интервюто: Никол  Ангелова 
от 11-а клас 

 

 

 аз полагам и ще 
продължа да полагам 
усилия, за да накарам 
всеки ученик да се 
докосне до  българските 
традиции, да се 
запознае с българските 
ритуали и да се 
превърне в един 
истински пазител на 
българското. Това ме 
вдъхновява!  
 
Какво е мнението 
Ви за 
добротворчество
то? Защо 
решихте да 
изненадате 
децата в 
неравностойно 
положение? 
Добротворчеството е 
свързано с човечността. 
Всеки човек носи в себе 
си множество 
добродетели, но 
въпреки това не всеки 
съумява да ги покаже 
на околните. В тези 
трудни времена е 
необходимо да бъдем 
човечни , да бъдем 
добри с околните, да 
всяваме светлина в 
живота на хората, 
макар и да не са ни 
толкова близки.  
Необходимо е да 
правим добрини, 
защото те изпълват с 
щастие и пълноценност 
нашия живот, а и този 
на околните.  Ние, 
пазителите на 
българските традиции,  

от клуб „ Традиции, ритуали, култура и 
образование“ решихме да изненадаме децата в 
неравностойно положение, като изработихме за тях, 
макар и символично, играчки за коледна елха.  
Нашето решение беше продиктувано от факта, че  
месец декември е един от най-чаканите месеци в 
календара. Той е свързан с множество семейни 
празници и традиционни обреди за здраве и 
благополучие. Всяко дете очаква този месец с 
нетърпение и се надява - „да му донесе Дядо Коледа 
подарък“.  Това ни подтикна да предприемем тази 
стъпка, за да накараме деца в неравностойно 
положение също да се почувстват  щастливи и 
обичани. 

Какво е Вашето приветствие към 
сергеевците по случай предстоящите 
коледно – новогодишни празници? На 
нашите прекрасни сергеевци пожелавам да бъдат 
здрави, много щастливи и упорити,  преследвайки 
мечите си. Нека предстоящите празници  бъдат 
много светли за тях и семействата им! Нека да 
продължават да пазят българските традиции, за да 
могат с гордост  да се наричат „българи“. 

 

 

 

 

Как се справяте с 

ръководството на 

клуб „Традиции, 

ритуали, култура 

и образование“? 

Какво Ви 

вдъхновява? Когато 

човек предприема нови 

начинания е необходимо 

да бъде подготвен за 

предстоящото. 

Признавам си, че в 

началото се притеснявах, 

тъй като нямах ясна 

представа за дейността, 

която е осъществявал 

клуба през изминалите 

години, протекли под 

ръководството на г-жа 

Антоанета Нечева. 

Въпреки моите 

притеснения и страхове, 

имаше нещо, което ме 

крепеше, а именно - 

българските традиции.  

Още от  дете аз съм 

възпитавана да спазвам 

българските обичаи, да 

почитам  

българските порядки, а 
също и да предавам 
частица от това, което 
знам за традициите, на 
околните. Това ми 
помогна много и ме 
накара да предприема 
новото за мен 
начинание. Тук е 
моментът да изкажа и 
моята благодарност на 
г-жа Антоанета Нечева, 
която със своето 
търпение и упоритост 
ми помага и ме 
напътства във всяко 
едно мое дело.  Като нов 
ръководител на клуб 
„Традиции, ритуали, 
култура и образование“, 
смея да твърдя, че се  
справям много добре. 
Въпреки създалата се 
ситуация около COVID - 
19 и невъзможността да 
бъдат осъществени 
множество 
мероприятия, които са  
свързани с почитането 
на българските 
традиции и ритуали,  
 

Автор: Виктория 
Лалева, ученичка от 
10-а клас 
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Конкурс „Аз и 
космоса“ 

Гергана Вацова и Виктория Лалева, 
ученички от 10 - а клас в ПГСС 
„Сергей Румянцев“, професия 
Икономист с ИИАЕ, участваха в I – то 
издание на Националния 
ученически конкурс за рисунка ,,Аз и 
космоса‘‘. Условието на конкурса бе 
чрез рисунка да се пресъздаде 
контраста между човека и необятния 
космос. Темата бе изключително 
интересна за двете момичета, които 
имат огромно разнообразие от идеи, 
възможни за реализиране в 
прекрасни картини. Рисунката на 
Гергана Вацова представлява лик на 
жена, в чиито коси са разположени 
планетите.  

 

 

 

 

 

Творението на 
Виктория Лалева 
изобразява мъж и 
дете гледащи през 
телескоп 
безкрайното небе. 
Двете ученички от 
ПГСС „Сергей 
Румянцев“ умело са 
съчетали преливащи 
нюанси от тъмни и 
пъстри цветове, 
пресъздаващи 
вселенската красота, 
които са най-
подходящи за темата 
на конкурса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
С участието 
си те искат да 
покажат, че 
отвъд небето 
се крият 
невероятни 
гледки и 
звездни 
светове, 
които дори 
въображение
то е 
неспособно 
да разкрие 
напълно.  
 

Автор: Гергана 
Вацова, ученичка от 
10-а клас 

 



 
 

  
Семейството – моята най - висша 

ценност 

 

Домът...мястото, където човек се 

чувства удобно и топло. Там, където 

получаваш топлина, обич и закрила. 

Домът и семейството са безценни. 

Човек е богат, ако ги има. В 

семейството ми винаги се чувствам 

сигурна и спокойна. Имам си и по-

малка сестричка. Семейството...там, 

където всички сме спокойни, 

разчитаме един на друг и споделяме 

всичко. А у дома са твоите най-добри 

приятели - родителите, които никога 

няма да те предадат. На тях можеш да 

споделяш чувствата си и да излееш 

душата си. Не трябва да им се сърдим, 

когато ни правят забележки - те го 

правят добронамерено, за да се 

превърнем в достойни хора, които няма 

да повторят  грешките им. В творбата 

,,Антигона’’ Софокъл ни изпраща 

посланието си, че семейството е висша 

ценност. Антигона се противопоставя, 

дори и на царя, след като знае какви ще 

са последиците. За нея семейството е 

всичко и ще направи, каквото може, за 

да го запази и да спази божествените 

закони, законите на рода и 

семейството. За нея няма нещо, което 

да е по-важно от семейството и го 

доказва със саможертвата си. 

Семейството е там, където имаш опора 

и подкрепа. Трябва да уважаваме, 

ценим  и защитаваме семейството си. 

На празници всички се събираме, 

празнуваме и се разбираме, веселим се, 

споделяме, страдаме заедно и това ни 

сплотява. ,,Да имаш къде да се 

прибереш - това е дом. Да имаш кого да 

обичаш – това е семейство. Да имаш и 

двете - това е благословия’’. Ще съм 

щастлива, ако всяко едно дете расте в 

семейство, което го подкрепя, обича и 

разбира. Така Земята ще бъде едно 

наистина по-добро място! 

 

   

 

 

 

 
 

Творческа 
страст 

 
 

  

 
  

Виктория Лалева 10-
а. клас  

Елена Стилянова 8-
а. клас  

Автор: Елена 
Стилянова от 8 –а 
клас 
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Изкуството в нас 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никол Ангелова 11-а. клас  

 

Никол Ангелова 11-а. клас  

 

Деница Василева 12-а. клас  

 

Никол Ангелова 11-а. клас  

Деница Василева 12-а. клас  

 


