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Може да прочетете: 

➢ Кратка история на училището – ст.2 

➢ Презентиране на ПГМКР,,Св. Никола‘‘в 

Морско казино – ст.3 

➢ Ученически размисли … – ст.4 

➢ Благовещение в Морско училище – ст.5 

➢ Фарът – пътеводна звезда, скорошно 

завръщане у дома – ст.6 

➢ Вицове – ст.7 
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Кратка история на училището  

 Училището е създадено на 1 

септември 1958 година, като в 

началото училището дава 

квалификация по „Риболов и 

рибовъдство“ на завършилите ХІ 

клас. 

 От 1961 година то става 

„Техникум по рибарство“. 

 От 1972 година е 

преименувано в „Средно 

специално училище по морски и 

океански риболов“ и военизирано 

с 5 годишен курс на обучение, 

девоенизирано през 1987 година. 

 От 7.04.2003 година 

училището носи името 

Професионална гимназия по 

морско корабоплаване и риболов 

„Свети Никола“ - гр.Бургас. 

 В ПГМКР „Свети Никола“ е 

въведе Система за управление на 

качеството (СУК), според 

изискванията на международния 

стандарт ISO 9001:2008. 

 Училището е носител на 

орден “Кирил и Методий“ I 

степен 

 

 

 



 
3 

 

 

Презентиране на ПГМКР,,Св. Никола‘‘  

в Морско казино 

 

На 26 и 27 март 2019 г. в Културен 

център „Морско казино“, ПГМКР „Св. 

Никола‘‘ и гимназии от цял Бургас 

участваха в събитието „Къде да уча“. 

Там учениците Христо, Димитър, София 

и Теодор  от 9 клас представиха нашето 

училище, специалности, клубове по 

интереси и събития, в които сме 

участвали, на бъдещите осмокласници. 

Дойдоха да ни подкрепят и капитани от 

Висше Военноморско училище - Варна. 

След представянето на презентацията 

Морското училище бе похвалено от 

директора на „Морско казино“ и други 

учители за чудесната работа. 
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Ученически размисли   .............................. 
 

 
Учениците в 21 век не са като 

учениците в миналите години. Те са били 

по отговорни към задълженията си. 

Децата в днешно време се манипулират 

един друг и се унижават. В миналите 

години те са били по заинтересовани към 

дадено нещо. В днешно време да си 

ученик е странно. Виждам как 

връстниците ми се псуват и използват 

наркотични вещества. Не бих искала да 

попадам в такава среда. 

Уча в морското училище и се 

чувствам горда със себе си, защото знам, 

че ще постигна нещо и знам какво искам 

от живота. Това училище може да ни 

възпита и да ни направи добри ученици 

и най вече хора, достойни за уважение. 

Учителите в морското училище са добре 

подготвени и възпитани. Тези хора ще ни 

научат на неща които един ден ще ни 

потрябват в живота. Трябва да се 

гордеем, че учим в това училище и да се 

гордеем с нашите учители. Наистина е 

голямо богатство да постигнеш това 

което искаш и да сбъднеш мечтите си!  

В предишните си години морското 

училище е било едно от най-елитните 

училища. Учениците са влизали с доста 

висок успех. Но с времето всичко се 

променя. Учениците в миналите години 

са се гордеели с това, че учат в морското 

училище. А днес не е така. Днес 90% от 

учениците са в учебните занятия, само за 

да нямат отсъствия. А само останалите 

10% - защото са за заинтересовани към 

професията си.  

Училището е създадено на 1 

септември 1958 година и е наследник и 

продължител на първото "Морско 

средно рибарско училище", открито през 

1921 г. в гр. Варна, по-късно преместено 

в Созопол и закрито през 1934 г. Първият 

прием на ученици е осъществен през 

1958 година - 1 паралелка от 35 младежи. 

В началото училището дава 

квалификация по „Риболов и 

рибовъдство" на завършилите ХІ клас. 

От 1961 година то става „Техникум по 

рибарство". От 1972 година е 

преименувано в "Средно специално 

училище по морски и океански риболов" 

и военизирано с 5 годишен курс на 

обучение, девоенизирано през 1987 

година. От 7.04.2003 година училището 

носи името Професионална гимназия по 

морско корабоплаване и риболов „Свети 

Никола" - гр. Бургас. В ПГМКР "Свети 

Никола" е въведена Система за 

управление на качеството (СУК), според 

изискванията на международния 

стандарт. 
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Благовещение в Морско училище 

На 25.03.2019 г. в Професионална 

гимназия по морско корабоплаване и 

риболов "Свети Никола", още известна 

като Морското училище се извърши 

водосвет за здраве и благоденствие на 

екипа и учениците на Благовещение. 

Литургията бе извършена от 

Агатаполския епископ Йеротей. 

         Епископът подари на гимназията 

макет на най-дълго служилия във 

Военноморския флот на ветроход 

"Констилейшън". 

  За празника се присъединиха  

народния представител от ГЕРБ - Иван 

Вълков, зам.-областният управител на 

област Бургас Севдалина Турманова, 

инж. Виолета Илиева - началник на 

Регионално управление на 

образованието в Бургас, Веселина 

Тараловя - директор дирекция  

"Образование и демографски въпроси" в 

община Бургас, капитан Димитър 

Христов - управител на "Порт флот" - 

Бургас, Димитър Кимрянов - директор на 

Бургаската корабостроителница, Ивайло 

Иванов - директор на "Пристанищна 

инфраструктура" - Бургас, капитан 

Христо Мушков - председател на 

"Моряшки клуб" - Бургас, представители 

на българската Православна църква и 

представители на морската 

общественост и бизнес в Бургас. 
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Фарът – пътеводна 

звезда, скорошно 

завръщане у дома 

От векове фаровете удържат на 

урагани и бури, а светлината им показва 

на корабите пътя до безопасното 

пристанище. Независимо от напредъка 

на технологиите, от модерните 

навигации, те - маяците, са на своя пост. 

Не хвърлят спасителни пояси, не порят 

вълните, не навлизат в морето и не се 

гмуркат в дълбините. Просто стоят - 

понякога насред нищото, друг път на 

най-опасната скала. И светят. За да 

покажат пътя към дома. 

Всеки маяк има уникална история. 

Сигурно най-старият действащ фар, 

който се намира на брега на Испания, 

край съвременния град Ла Коруня, 

построен от древните римляни около 100 

г. от н. е., помни твърде много. Но 

мълчи. Нарича се кулата на Херкулес и е 

висок 41 м. Той е истински фар, макар че 

едно време са съществували и лъже-

фарове, които са прилъгвали моряците. 

Насочвали ги към рифовете, за да може 

пирати да ги ограбят. Тези 

недоразумения на човешкия зъл гений 

обаче са забравени. 

        И макар че от незапомнени времена 

моряците са разчитали на звездите и на 

движението на планетите, за да се 

ориентират сред водната шир, най-

търсеният знак от тях са били 

светлинните сигнали, излъчвани от 

брега. Някога хората палели огньове, 

които помагали на мореплавателите, за 

да избегнат подводните рифове и 

пясъчните плитчини. 

        Източници разкриват историята на 

почни всеки един фар малко или много.  

Всеки един може да реши за себе си дали 

ще го приеме за истина или лъжа. 

Въпреки всичко част от фаровете във 

времето са се превърнали и в 

туристически забележителности.  

Това от мен мили ми читателю. До 

скоро писане! 
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Вицове 
 

 

 

Във Варна полицаи се мъчат да извадят пиян моряк от локва! 

Морякът изръмжал: 

- Мен ме оставете... Спасявайте първо жените и децата! 

 

 

 

Връща се моряк вкъщи, а там го чака изненада... 

- Как така имам бебе? Четири месеца бях на остров Крит, шест месеца в Атлантическия океан, четири 

месеца в Китайско море, общо четиринадесет месеца, а тук ме чака дете... 

Жена му: 

- Ами,  ти математик ли си или моряк? 

 

 

 

Питат моряк: 

- Имали ли сте случай, когато наистина Ви е било страх? 

- Превозвахме товар от 10000 кукли. Попаднахме в буря. И когато корабът се наклони надясно, всичките 

10000 кукли в хор казаха "Мама!" Тогава се насрах. 

 

 

 

Как е възможно хималайската сол да е на 250 

милиона години, а на етикета да пише 

“Срок на годност: до 2019 година“? 
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Екип участвал в изготвянето на вестника: 

 

Мирослава Димитрова 

Коста Петров 

София Кръстева 

Николай Димитров 

Кристина Андонова 

 

 

 

За връзка с нас: kaia86bs@gmail.com 


