
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

15 МАЙ ПРАЗНИК НА гр. ПЛЕВЕН 
Любопитно за произхода на името 
Едно от най-загадъчните и непознати 

имена в българската топонимика според Д. 
Георгиев-Даков, това е името на град 
Плевен. И до днес то е загадка за учените, 
макар за хората любители то често да е 
свъзвано чрез звуконаподобяване до 
българската дума за плевня, плевник или 
плевел. 

През 2010 се навършиха 740 години 
от името на селището “Плевен”, споменато 
като Плеун на 10 декември 1270 година в 
грамота на унгарския крал Стефан V. 
Текстът, който се отнася за Плевен, е 
следният „...след като събрахме войска, 
настъпихме в България. Тогава споменатия 
бан Панит там в израз на вярност с буен жар 
воювайки, завладя крепостта на българите 
Плеун”. Още по-голямо затруднение в 
етимологичната теория за името на града 
внася факта, че в латинския не съществува 
производна дума свързана с наимено-
ванието Плеун. Според румънския учен 
Сорин Олтеану, Плевен попада в територия, 
която е зависима от латинската култура, но в 
латинския език липсва дума или име, 
свързани с Плеун. Плевен е един от градове-
те, който лежи върху пътя от Филипополис 
до Оескус. През този път нахлуват двупо-
сочни влияния от юг на север и от север на 
юг. Безспорно през епохата на Рим 
крепостният град е носил името Сторгозия. 
Именно неговата гръцка основа е едно от 
доказателствата, че в този град е проник-
вало далеч на север в Мизия гръцко 
влияние. Това са сериозни основания да се 
твърди, че името Плеун има гръцка основа.  
Нямаме никакви основания да се съмнява, 
че днешното име Плевен е точно производно 
на запазеното в унгарските хроники име 
Плеун. Нужно е само да бъдат дешифровани 
значението и произхода на това име. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. castellum - укрепление, форт,  крепост 
2. военeн лагер, военна служба, военно дело 
или военен режим  
3. императорска резиденция, двор.  
От граматическа гледна точка в слово-
съчетанието castrum pleun името Плеун е 
прилагателно от гръцки адаптирано в 
условията на смесената гръко-римска 
общност. Така произхода на Плеун е гръцки 
и се превежда като изобилен, а израза 
"castrum Pleun bulgarorum" като  "изобилната 
българска крепост".  

За любопитните ни читатели препо-
ръчваме книгата "История на Плевен - 
Възраждане и Освобождение", С. 2001 с 
автор проф. д-р Михаил Грънчаров 
 

 
Плевен преди 110 години 

 

 
 

АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ 1876 
На 20 април чествахме 136 години от 
избухването на Априлското въстание. То е 
връхна точка в българското национално-
освободително движение през епохата на 
Възраждането. Негова главна задача е 
извоюването на национална и политическа 
независимост на българския народ от 
петвековния османски поробител. Поради 
това то заедно с Руско-турската освободи-
телна война 1877-1878 изиграва фактически 



 

 

ролята на буржоазнодемократична револю-
ция. Въстанието се обуславя от общия про-
цес на възраждане в българските земи, 
който започва още в началото на XVIII в. и 
достига своята кулминационна точка през 
60-те и 70-те г. на XIX в. Славното и геро-
ично Априлско въстание с ненапразно про-
лятата кръв, зверства, мъчения и терор се 
оценява като прелюдия към свободата. 
 

 
 

ОБИЧАМ  БЪЛГАРИЯ 
(есе) 

Много малко  българи в днешно 
време не се чувстват горди от това, че 
живеят в България и че са българи. 
Патриотизмът  в голяма част от българите 
съществува само на празници като 3 март 
или пък изобщо няма проява на родолюбие. 
Това е много жалко, но както във всяко нещо 
има изключения, така и тук. 

През юли 2006 г. трябваше да замина 
в чужбина при родителите си, макар да не 
исках да напускам България. Приех това 
пътуване като екскурзия, на която бих се 
забавлявала и прекарала известно време с 
родителите си. След изминати хиляди 
километри се срещнах с родителите си, 
които не бях виждала от осем години. 
Прекарвах времето с тях чудесно, показваха 
ми забележителности, които не бяха толкова 
впечатляващи  за мен, колкото тези в 
България. Когато дълго време живееш без 
близките си (мама и татко) ти малко или 
много си се отчуждил от тях и не би могъл да 
ги почувстваш толкова близки, колкото 
всъщност те са.  

След известно време ме обзе 
носталгия по родината и тъгувах за хората, с 
които живях толкова години (баба и дядо), 
при които родителите ме оставиха. След 
цели 3 години ,доста бавно изминали, майка 
ме постави пред избора да реша дали бих 
желала да остана да живея при тях в САЩ 
или бих предпочела да се върна в България. 
Без да се замисля казах, че искам да се 
върна обратно в България. 

Дълго и нетърпеливо очаквах деня, в 
който ще се върна. Незабравимият за мен 
осми май 2009 г. настъпи. Това бе денят, в 
който се завърнах в родното си място. 

При кацането на самолета поглеж-
дайки през прозореца, видях зеленина и се 
разплаках от радост, защото по-хубава 
страна от България няма! Обичам я! 

 

Александра Станчева от 11а клас                                                                                                                                 
 

 
 

 
 

Как да общуваме само с 50 думи 
от книгата „Няма значение” на Иво Сиромахов 
 

... Чували сме филолози да казват, че 
българският език бил изключително труден 
за изучаване. Според нас -  това е поредният 
безпочвен мит!  

 
Наскоро седях в едно кафене и докато си 
четях вестника, неволно  станах свидетел на 
разговор между две млади жени  на видима 
възраст около 20 и нещо години. Не обичам 
да слушам чужди разговори, но в случая 
нямах избор. Те говореха толкова силно, че 
ги чуваха всички граждани и гости на 
столицата в радиус от 4 километра. Не си 
спомняме съдържанието на разговора, но 
това, което ни порази, бяха изразните 
средства. С помощта  на 50 думи двете жени 
успяваха да пресъздадат цялата  гама от 
мисли и чувства, на които са способни.  
Ето думите и изразите, с които си служеха: 

супер – наречие, което обозначава 
добро разположение  на духа. Използва се и 
като представка към други думи, за да изост-
ри значението им – „суперяк”, „суперзле”, 
„суперпроста”… вметка, която има за цел да 
подтикне събеседника да доразвие теза си.  

да, бе! – изразява критическо съмне-
ние в достоверността  на предпоставените 
факти и настояване за емпирична проверка 
на изложените хипотези.  

егати якото – израз на екстремен 
възторг от дадено  явление или материална 
придобивка (най-често придобивка). 

некъв такъв, неква такава, некви 
такива – целта на това словосъчетание е да 
засили вниманието  към определени качест-
ва на обговаряния субект. 

некво никво – състояние на душевен 
дискомфорт  и резигнация, най-често се из-
ползва в израза „неска ми е некво никво”  

не ме занимавай – категорично раз-
граничаване  от проблемите на събеседника. 



 

 

напраих го на две стотинки – това 
словосъчетание обозначава вече приключил 
вербален конфликт,  състояние „две стотин-
ки” – позорен номинал, с който не можеш да 
си купиш и един бонбон. 

сладурски – нескрито удовлетворе-
ние от качествата на дадена придобивка 
„много сладурски ботушки” 

дефакто – често използвано наречие 
от латински произход. В буквален превод 
означава „на практика”  

абсолютно – универсален коментар 
към всякакъв вид получена информация. 

не е истина – израз на удивление от 
събитие или предмет, чиито качества над-
хвърлят представите ни за истина и граничат 
със  свръхестественото.  

нямам си на идея – съвременен 
вариант на сократовото „знам, че нищо не 
знам”.  

тоя па! тая па! – изразява възмутено  
удивление от някаква неуместна постъпка на 
субекта (той / тя).  

аре бегай оттука – призив към 
неприятен субект да промени рязко 
координатите на местонахождението си 

викам - означава „казвам”.  
ти полуде ли? – вопъл на изконния 

стремеж  на всяка жена към нормалност. 
мило – израз, с който се обозначава 

настоящия сексуален партньор, предимно по 
време на мобилните комуникации 

ти за ква ме мислиш? – социо-
културен бунт срещу оковите на клишетата и 
предразсъдъците.  

боклук - жена, която има по-богат 
сексуален партньор  от говорившата.  

тъпа селянка – жена, която има по-
богат сексуален партньор от говорившата. 
Терминът „селянка” не обозначава селски 
произход!  
 За сега толкова от нас! Който проя-
вява любопитство с цел любознателност да 
потърси и прочете книгата „Няма значение” с 
автор  Иво Сиромахов 
 

 
 

За родените през май ТЕЛЦИ. На 
Телците им се отдава да бъдат учители, 
наставници, ръководители, могат да бъдат 
много разумни дори до безразумие. Следват 
до край поставените цели, последователни 
са. Изключително упорити, дори инати 
наподобяващи на упорити магарета-телци. 
Не допускат някой да им се налага, а точно 
обратното - те трябва да определят 
посоката, даже ако може и на северния 
вятър да духа на запад. Ценят добрата 
домашна и ресторантска храна и маркови 

питиета. Ценители са на изкуствата. 
Мързелът не е присъщ за тях, изключително 
работливи, в зависимост от аксцендента 
може да се наблюдават незначителни 
отклонения от принципа. Притежават 
градивно мислене и стабилност. Трудно за 
тях обаче, е да забравят допуснатите от 
околните грешки и още по-трудно им е да 
прощават и непростими неща. ☺ 

 

 
 

 Хайде вече сте свободни, отваряйте про- 
     зорците и излизайте! 
 

 Класната: Вадете тетрадките и химикал- 
     ките и пишете. 
     Ученик: Ама госпожо аз нямам химикалка. 
     Класната: Ще пишеш на лист тогава! 
 

 Абе, ученици, да не ви говоря на Бритиш 
     Инглиш та не можете да ме разберете? 
 

 Иване, ти да не си лидер на асоциацията 
    "Простотия без Граници"? 
 

 Технологиите вече са напреднали... все 
     пак живеем в двайсти век. 
 

 Ще ти конфискувам приборите!(слушалките) 
 

 Другия път ще правите контролно по тру- 
     дово. Ще има подвеждащи задачи! 
 

 
Карикатурата Иван Кутузов 

 

 
 

  Кравата е голямо животно с четири крака 
 по ъглите. 

 Селянинът бил заможен: имал свиня и 
жена. 

  Художникът бил поразен от позата на 
нейното лице. 

  Поетите на XIX век били леконравни: тях 
често ги убивали на дуел. 

  Тениската на моряка беше разкопчана 
догоре. 

 Дърветата връзват плодове, крушите жъл-
теят, ябълките червенеят, а сливите  синеят. 

 Неговите очи с нежност се гледаха едно 
друго. 

 Тръшнах се да спя и ме нападна мисъл. 



 

 

 
 

 - Марти, колко е 5+10?  
      - Не знам.  
      - Добре, ако в единия джоб имаш 5лв. а в 
        другия -10лв., значи...  
      -... значи съм обул чужди гащи госпожо! 
 

 Петролен шейх утешава сина си: 
   - Няма значение, че са те изгонили от учи- 
     лище! Не реви де, утре ще ти купя ново. 
 

 Новина на деня: Чукотски хакери успяха   
     да хакнат електрнонен калкулатор 
 

 - Какъв грях е извършил Адам? - пита 
        учителят 
     - Изял е забранения плод. 
     - И как е бил наказан? 
     - Трябвало е да се ожени за Ева. 
 

 
 

Отборът по „Тенис на маса - момчета” 
завоюва първо място в зоналното първен-
ство 5-7 клас от „Ученически игри 2012” 
състоял се на 24 април в град Горна 
Оряховица. Спечелихме първо място и 
отиваме на финал, сподели с нас г-н Мариян 
Георгиев треньор на отбора. Повече 
информация за шампионите ни по тенис на 
маса и изявените ни лекоатлети ще проче-
тете в брой №5 на нашия вестник.  

БРАВО ШАМПИОНИ! 
 

 
 

Резултати от социологическото про-
учване за училищния вестник - броеве 1,2, 3 

 

Въпрос – 1  Харесва ли Ви вестника? 
Отг. Да - 95%,  Не - 3%, Нямам мнение - 2%  
 

Въпрос – 2  Любимата Ви рубрика е? 
Отг. ученици: Знаете ли че?, Виц парад, 
Учителски и ученически бисери, Спорт 
Отг. учители: Целият вестник е интересен, 
интервютата, Лично творчество, Олимпийци 
в науката, забавната страница и др. 
 

Въпрос – 3  Предложения за нови рубрики. 
Отг. Конкурси за Яворов – рисунка есе ..., 
„Това съм аз!”, „Нещо по яко, но не знам как-
во!”, „Световни личности”, „Мечтая за...” 
 

Въпрос – 4 С кой учител от училище да 
направим голямо интервю? 
Отг. Най често срещани отговори са: г-н 
Георгиев, г-жа Бузева, г-н Бенков, г-жа 
Захариева, г-жа Маринова, г-жа Петрова, 
ПДАСД г-н Митев 
 

Въпрос – 5  Вашата препоръка към екипа? 
Отг. Медийна изява в радио Плевен. 

 
 

 
 

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 КЛАС 
     Паралелка ПРОФИЛ ТЕХНОЛОГИЧЕН 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС с интен-
зивно изучаване на чужд език – 18 часа 
седмично. Обучението съчетава усвояване 
на два чужди езика (по избор на ученика) и 
отлична подготовка по основните иконо-
мически дисциплини с развиване на 
практически умения за организиране и 
управление на малък и среден бизнес 
 

Бал за класиране (максимален – 36) от:  
1. Оценка от тест по БЕЛ 
2. Утроената оценка от тест по математика 
3. Оценката по математика от удостовере- 
нието за завършен VІІ клас 
4. Оценката по география и икономика от  
удостоверението за VІІ клас 

 

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 8 КЛАС 
     Паралелка ПРОФИЛ ТЕХНОЛОГИЧЕН 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС  
Бал за класиране (максимален – 30) от:  

1. География (удвоена),  
2. Изобразително изкуство (удвоена),  
3. Български език и литература; 

 

По учебен план се изучават всички предмети 
от общообразователна подготовка, позво-
ляваща кандидатстване във ВУЗ. Профи-
лираното обучение дава възможност да се 
придобият мениджърски умения за собстве-
на фирма и управление на компании.  
Информация на www.sou-yavorov-pl.com 

♦♦♦♦♦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


