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Рени Ивайлова от 12.а клас, Летисия Янкова и Натали Васви от 12.б клас отправят приветствие към 

всички абитуриенти. 

Александра Василева и Симона Попова са водещи на тържеството за изпращане на завършващите 

от випуск 2021 година. 

    

  

 
 

Училищен вестник             

Издаден от Клуб по интереси „Дигитален свят 2” към  Професионална гимназия по ИТУ – гр. Ловеч 

В този брой ще прочетете още: 

 

 Абитуриентите на випуск 

2021 г. 

 Личност на броя 

 3-ти март 

 Занятия на учениците в 

дуална форма на обучение 

 Ден на розовата фланелка 

 24-ти май 

 



 

                 Личност на броя 

Васил Йонков - Гложенеца,  

Васил Йонков Вутков (Вутюв или Вутов, но типичното 

гложенско по онова време е с „ю“, видно от избирателни 

списъци) е роден в Гложене, Тетевенско. Не е установена 

точната година на раждането му, 1835 или 1838 г., но във 

всички случаи е почти връстник на Левски. Майка му Ица 

Йонковица Вуткова/Вутюва (1813 – 1898), грамотна жена, 

вдовица, отглежда пет деца: Васил, Дона, Цано, Рада и Димитър 

(Дико). Васил Йонков получава първоначалното си образование 

в местното училище. 

Според някои източници в юношеските си години той се 

отличавал с пъргавина, буйност, смелост и предизвикателно 

държане към турците; дали затова, за да го предпази, или 

поради недоимък, майка му го изпраща в Румъния, на гурбет. 

Там той намира подходяща за себе си среда сред революционно 

настроените емигранти. По-късно при него отива и малкия му 

брат Димитър (Дако, Дико), който също се заема с 

революционна дейност; участник е в Ботевата чета, след 

разгрома ѝ достига до Сърбия и се включва в Сръбско-турската 

война. Димитър загива в боя при Ново село, Видинско, на 22 юли 1876 г.  

Васил Йонков участва в Първата българска легия (1862 г.) в Белград, където става особено близък 

приятел с Васил Левски. Във Втората българска легия (1867 – 1868) те отново са заедно. 

В Опълчението служи до 15 юли 1878 г., когато се уволнява, изпратен много сърдечно от командира на 

Първа опълченска дружина, от руски офицери и от другарите си. Отправя се към родното си село 

пешком. Съвременниците му описват трогателния начин, по който съселяните му го посрещат: научили, 

че се завръща, „младо и старо излязло извън селото да посрещне своя бележит земляк, революционер и 

герой“.  

Избран е за кмет на с. Гложене – първият кмет, до 1882 г. През 1881 г. е избран за член на Ловчанския 

окръжен комитет на Българското опълчението (по новия Закон за Опълчението). Отива в Ловеч като 

член-секретар на Ловешката окръжна военна комисия. Встъпва в брак с Янка Попзахариева (1861 – 

1930) от Ловеч, имат три деца: Иван, Милица и Димитър. Взема участие, макар и вече на възраст, в 

Сръбско-българската война, през която заболява тежко. Умира на 5 (17) февруари 1889 г. в Ловеч. И тук 

е изпратен с голяма обич и почит – хиляди ловчанлии участват в траурната процесия и в погребението 

на верния приятел на Левски, а магазините и учрежденията в града са затворени в знак на траур. Още 

същата година издигат паметник на гроба му, сега се намира в близост до Алеята на българо-руската 

дружба в парка „Стратеш“ на Ловеч. 
 

Описанието, което прави Стоян Заимов на Васил Йонков – Гложенеца, помага да разберем сърдечната 

обич и уважение, с които навсякъде го посрещат и изпращат:  

„Млад момък, на ръст среден, лице продълговато, възсухо, белолик … очи светли, живи, подвижни, 

поглед мил, усмивка омайна, глас приятен – мек, кадифян; зъби бели, чисти, правилно наредени; нос – 

орлов клюн; на мускули – пъргав; на нерви – издръжлив … Дух стремителен и крилато въображение: 

духовит шегобиец: приятен събеседник“. И добавя: „С доброто си сърце и възвишения си патриотизъм 

бе той спечелил умовете и сърцата“. 
 

  



 

 

  
 

3 март – Ден на Освобождението на България 
 

Представителна група от ученици на ПГИТУ – Ловеч поднася цветя на паметника на 

българския революционер Васил Йонков – Гложенеца по случай 3-ти март – 

Националния празник на Република България. 

 

 
 

Провеждане на учебни часове по практика на учениците от дуална форма на обучение в 

10.б клас по специалност „Производство на облекло от тексил“. 
 

 
 

 

 

 
 

 



 

Ден на розовата фланелка 2021 срещу тормозът в училище 

 

Всяка година в последната сряда на февруари 

отбелязваме международния Ден за борба с 

училищния тормоз. Тази инициатива започва през 

2007 г., когато две момчета в Канада застават зад 

гърба на свой приятел и съученик, който бил 

тормозен, защото дошъл на училище с розово поло. 

Дейвид Шепърд и Травис Прайс купуват розови 

тениски и на следващия ден раздават на всички в 

училище, които дръзват да се включат. А те се 

оказали много. 

 

Отбелязването на Деня на розовата фланелка ни напомня, че тормоз в училище съществува и ни 

подканя да помислим как да постъпваме в ситуации на тормоз, че има как и можем да се 

противопоставяме на тормоза ВСЕКИ ДЕН. 

24-ти май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската 

азбука, просвета и култура, и на славянската книжовност 

Знаменната група на Професионална гимназия по икономика, търговия и услуги – Ловеч 

участва в общоградските тържества по случай честването на Националния празник. 

 

За броя работи екип в състав – ученици от 10-а и 10-б клас: 

Ангел Ангелов, Андриан Стефанов, Галин Емилов, Даяна Дончева, Марио Маринов, Мирослава 

Дончева, Моника – Кристина Александрова, Радослав Генов, Руслан Велинов, Божана Георгиева, 

Вероника Алексиева, Данаил Александров, Десислава Петрова, Пламена Илиева 

Учител: Стилиян Стоянов 

 


