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брой трети 

“ЕКОТЕХ – 12 – 13“ 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН   

На гости в клуб „ЛЮБОЗНАТЕЛНИТЕ“ 

 

 

 

  

 

 

 

Информационният  бюлетин на Академията 

представя част от дейността на 

клубовете.Всеки брой има рубрики“На гости 

на...“, „Любопитно, но факт“, 

„Клуб...разказват“.Материалите за 

бюлетина се изпращат на мейла на 

академията.Редакционната колегия ги 

обработва, подрежда и разпечатва.Защо 

бюлетинът е „Екотех – 12 – 13“?Защото 

учебната година е 2012/2013.Защото идеята 

е бюлетинът да се издава и през 

2013/2014 година. 



 
 

2 
 

                                                  

Любопитно, но факт! 

 

 

 

Марио, Станислав, Дениз и Любомир – студенти в МГУ 

„Иван Рилски“са бивши възпитаници на ПГТЕ“Х.Форд“. 

Тримата мечтаеха да завършат и мно-о-го бързо да 

напуснат  училище! 

Днес, с тъга си спомнят колко хубаво е да си ученик и 

търсят поводи, за да се върнат в гимназията и да бъдат 

отново заедно със своите учители. 

„Техник или инженер – това е въпросът?“ 

Настоящите студенти разказват на настоящите 

абитуриенти колко хубаво е да си ученик и колко  

полезно е да участваш в националните конкурси и  

олимпиади“ 

Съвсем непринудено срещата се превърна  

в дискусия. 

Повдигнати бяха много въпроси и всички 

получиха своя отговор. 

Здраве, късмет и успех  в Националния учебно-

професионален конкурс и в в Националния 

преглед“Млади изследователи“ – 2013 година! 
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БЛАГОТВОРИТЕЛНА 

АКЦИЯ на АКАДЕМИЯТА  

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ  СЪВЕТ 

Акция против изхвърлянето на големи 

количества използвана хартия.  

Като първи етап идеята ни е представена 

пред нашите учители за съдействие при 

провеждането ù. 
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Очакваме Вашите отзиви и предложения на адрес: vestnikari@abv.bg 

 

 

Бихме искали събраните от акцията средства да 

предоставим в сметката на Мариян Георгиев Георгиев. От 

октомври  2011 година той е на хемодиализа и се нуждае от 

спешна бъбречна трансплантация. Сумата необходима за 

тази трансплантация е 50 000 долара. До настоящия момент 

са събрани 40% от необходимите средства. Надяваме се, че 

и ние можем да допринесем с нещо за по-бързото му 
възстановяване.  

Нашият призив е “Всеки да направи усилие 

според възможностите си, за да живеем в един по-

чист, по-зелен и по-красив свят.” 

 


