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Настоящият сборник е посветен на ролята на гимназия „Добри Чинтулов“ в зараждането и развитието на художествения живот в 
Сливен в края на ХІХ и началото на ХХ век, на традицията, положена преди повече от век, в областта на изкуствата и словесността. В 
началото на ХХІ век тези понятия имат различни измерения, но във всяко време онова, което се крие в тях, дава етическите основания на 
съществуването. Без тези основания обществото вегетира. Затова пионерите на просветното дело в Сливен през далечната 1881 г., редом с 
уреждането на кабинети по физика, химия и естествена история, създават и салон за рисуване, духов оркестър, а по-късно и множество 
хорове. Началото е силно, а плодовете на възрожденския ентусиазъм на първите преподаватели в Сливенското реално училище са 
очевидни още в първите десетилетия след това. Благородството, щедростта, просветителският идеализъм поставят началото на един път, 
който бележи най-светлите страници от развитието на града.

Първоначално сборникът бе замислен като издание, което да даде публичност на произведенията на изобразителното изкуство, 
дарени в различни периоди на гимназия „Добри Чинтулов“. Тази колекция наистина е ценна и популяризирането и е жест на признателност, 
благодарност и уважение към всички творци, дарители и общественици, които имат принос за събирането и. После се роди идеята този 
своеобразен каталог да включи и кратки биографични бележки за художниците, които са свързани с гимназията. Оказа се, че това са ярки 
имена в културната история на града и страната. По-късно се появи и разбирането, че културният и художественият живот в Сливен е 
немислим без имената и на други творци – от областта на сценичните изкуства, на музиката и литературата. Така сборникът придоби 
настоящия си вид. Акцентът в него безспорно е поставен върху изобразителното изкуство, но редом с това в него са и имената на най-
значимите артисти, музиканти, поети и писатели, свързани с гимназия „Добри Чинтулов“ и с града. Броят и имената им са респектиращи.

Според популярното клише Сливен е „градът на стоте войводи“. Следвайки хиперболичната изразност в това определение, с не по-
малко основание можем да заявим, че това е „градът на стоте  артисти (ако „артист“ е събирателно понятие за хората на изкуството)“.  В 
моменти на силно амплитудни колебания в ценностните избори, които обществото прави, паметта за еталоните от миналото е по-нужна от 
всякога.

В работата си по сборника съставителите бяха подпомогнати от сливенския художник доц. Красимир Добрев, преподавател в АМТИИ 
– Пловдив, който се включи като консултант и като автор на един опит за исторически преглед на зараждането и развитието на художествения 
живот в гимназия „Добри Чинтулов“ и в Сливен.  

Благодарност към г-жа Маргарита Пенева за неоценимата помощ при подготовката на картините за изложбата; към г-жа Цвета 
Башева за събирателската работа на клуб „История на моя град“ към 
за професионално подготвените фотоси на картините – резултат от работата на клубовете „Млад фотограф“ към програма „Успех“ на МОН; 
към г-н Станимир Вачев за художественото оформление на корицата на изданието. 

Благодарност към г-н Петко Берковски и г-жа Ганка Берковска за предоставеното изложбено пространство в галерия „Йордан 
Кювлиев“.  

 Мариана Милева, директор на ПМГ „Добри Чинтулов“

програма „Успех“ на МОН; към г-н Георги Ангелов и г-н Йордан Миронски 

ПРЕДГОВОР



 



Повече от 130 години ни делят от началото на художествения живот в Сливен, който е немислим без педагогическата подготовка на 
бъдещите артисти в Сливенската мъжка гимназия. Историческите събития след 1878 година променят коренно живота в България, особено в 
периода след Съединението и Сръбско-българската война. Княжеството, въпреки политическите влияния на Великите сили, все повече 
затвърждава своя самостоятелен държавен живот.  През 1888 г. е основан Софийският университет, а през 1896 г. –  Държавното рисувално 
училище. Преди и след Съединението на България се увеличава броят на училищата, както и преподавателският състав. Подобрява се 
статутът на държавните средни училища с включването на нови дисциплини на обучение. За тази цел са привлечени множестно високо 
образовани български и чуждестранни специалисти, завършили висшето си образование в престижни европейски университети, натрупали 
известен педагогически стаж в Европа и България. 

Тези реформи в образованието безусловно оказват влияние и изграждат облика на Сливенската мъжка гимназия, от която излизат 
много бъдещи творци, учени, индустриалци, политици, икономисти, лекари, общественици. Трябва да се отбележи, че гимназията придобива 
статут на „европейски университет”. Резултатите не закъсняват. По-голяма част от завършилите Сливенската мъжка гимназия продължават 
обучението си в реномирани европейски и български висши училища. След придобиването на научни степени много от завършилите активно 
се включват в обществения живот на Княжество България и Източна Румелия, а по-късно и в обединеното Княжество и се нареждат сред 
строителите на съвременна България.

През 1881 г. министърът на просвещението на Източна Румелия Йоаким Груев назначава Васил Атанасов за инспектор (директор от 
1881 г. до 1885 г.) и преподавател на Областната реална гимназия в Сливен.  „На учителите бе мило и драго да занимават с наука такива 
силни ученици, с надежда, че от тях ще излезат първи пионери за изграждане на културна България. А тая надежда се сбъдна и мнозина 
доживяха да видят свои бивши ученици на високи постове – като министри, генерали, художници и пр.”, спомня си Васил Атанасов.

 Веднага след назначението си, поради недостиг от квалифицирани учители, Васил Атанасов е принуден да попълни учителския 
състав с чужденци от Чехия, Франция, Русия и др. Сред поканените са Херменгилд и Карел Шкорпил, Владислав Шак, Йосиф Ворачек, 
учителите по рисуване Иван Кадлец и по-късно Йосиф Цобел. „Тежка ми бе задачата като управител да въвеждам в службата им новите 
учители чехи. Но тая работа в късо време тръгна доста гладко, защото учители и ученици взаимно едни-други се учеха - първите на езика, а 
вторите на преподавания предмет” (Васил Атанасов, „Спомени от Сливенската гимназия (1881-1885), „Юбилеен сборник на Сливенската 
мъжка гимназия „Добри П. Чинтулов” по случай 55-годишнината от основаването ѝ”, 1934 г., София, „Държавна печатница”, с. 111)

Началото на публичните индивидуални и групови художествени изяви в България е поставено с първата самостоятелна изложба на 
Иван Димитров в София през 1885 г. Следва изложба на Иван Мърквичка в Пловдив през 1886 г., а третата поред самостоятелна изложба е на 
Иван Ангелов, представена в София през 1887 г. Две години по-късно, през учебната 1889/1890 г., Иван Ангелов е учител по рисуване в 
Сливенската мъжка гимназия. През 1890 г. на негово място идва Петко Клисуров, който се установява за една учебна година в Сливен като 
учител по рисуване. Часовете, които той води, съвпадат с времето, когато е открита нова пристройка, предназначена за салон по музика, 
изобразително изкуство и физическо възпитание. 

НАЧАЛОТО



Въвеждането на новите дисциплини изисква откриване на нови кабинети и салони с подходящи условия за работа. Салон по 
рисуване е открит на третия етаж. Атанасов си спомня: „От 1881 г. започна уреждането на кабинети по физика, химия, естествена история и 
пр. – всички в една по-голяма стая, а за рисуване по доставени гипсови модели, служеше един салон в най-горния етаж...” (пак там). В 
часовете по рисуване са включени живопис, рисуване на гипсови модели, перспектива и моделиране. Утвърждаванено на новите 
педагогически практики в преподаването на изобразително изкуство в края на ХІХ в. и в началато на ХХ в. не е лесен процес. 

През 1905–1908 година Сирак Скитник, който в този период е учител в Сливен, на местна конференция критикува съществуващата по 
това време система: „През 1905 или 1906 г. един млад сливенски учител (Сирак Скитник – б.м.) в местната конференция под 
председателството на училищния инспектор стана и остро разкритикува, като показа изумително за онова време разбиране, 
тогавашните методи за преподаване на рисуване в училищата”. Споменът, предаден от Кирил Кръстев в монографията му за Сирак 
Скитник, е на Констнтин Константинов. (Кирил Кръстев, „Сирак Скитник”, Издателство „Български художник“, 1974 г., с.14)

 „През време на управлението на г. Кожухаров и по негово настояване са построени две нови здания за помещаване на 
гимназията, а именно, малкото здание в 1890 год. и така нареченото ново здание в 1894 год. С това гимназията има за помещения три 
здания в един двор.” („Юбилеен сборник на Сливенската мъжка гимназия „Добри П. Чинтулов” по случай 55- годишнината от основаването ѝ”, 
1934 г., София „Държавна печатница”, с. 21). Новият салон създава по-добри условия за учебен процес в часовете по рисуване в гимназията, 
а впоследствие, за кратко време, през 20-те години на ХХ век се превръща и в конкурентна среда на малкия салон на читалище „Зора” за 
организиране на художествени изложби в Сливен. Кулурните събития, провеждани в импровизираните галерийни площи, са увеселителни 
тържества, балове, самостоятелни и групови изложби на художници, които живеят и творят в Сливен и региона, както и редица ученически 
художествени изложби. 

Тук е открита и първата колективна регионална художествена изложба в Сливен на 04-25.07.1920 г.: „Няколко души художници, а 
именно Егаров, х.Димитров, Иванов, Дограмаджиев, Добрев, Воденичаров на 4 т.м. откриха в низкото здание на мъжката гимназия 
първата си изложба.“ (в. „Правда“, Сливен, год. IV, № 32 от 17.07.1920 г., с.1). Изложбата е организирана по инициатива на Стефан Егаров, 
а като участници са поканени Георги Хаджидимитров, Йосиф Цобел, начинаещият бъдещ художник Добри Добрев, роденият в Казанлък и по 
това време учител в Карнобат Гани Иванов. Марко Дограмаджиев и Атанас Воденичаров участват като учители от Ямбол, а по-късно се 
завръщат в Сливен и се включват активно в художествения живот на града. На изложбата са показани повече от триста платна и това я 
определя като първа голяма художествена проява в Сливен. Има сведения за самостоятелни художествени изложби в началото на 
двадесетте години в Сливенската мъжка гимназия, откривани в големия и в малкия рисувателен салон (вероятно на третия етаж на старата 
сграда). 

По-интересни прояви от този период са самостоятелните изложби на Никола (Николай) Абрашев (открита на 10.07.1921 г.), на Марко 
Дограмаджиев и Н. Сандев през 1922 г. Споменът за скандалната изложба на Никола (Николай) Абрашев е запечатан на страниците на 
различни броеве на сливенския седмичник в. „Правда“, в периода 08 юли - 03 ноември 1921 г., както и в свидетелския разказ на художника 
Русчо Симеонов. Абрашев открива голяма самостоятелна изложба, която според свидетелите е с висока художествена стойност, в малкия 
рисувателен салон на Сливенската мъжка гимназия. В нея намират място и няколко платна на родения в Сливен художник Минчо Минчев. 

 



Няколко дни след откриването художникът Георги Хаджидимитров публично обвинява Никола Абрашев в плагиатство и го поканва на 
открит диспут относно доказателствата за авторство. Скандалът приключва с неявяване на художника и сваляне на изложбата. Въпросът 
около авторството остава отворен и неразрешен и до днес. Три години по-късно братята Никола (Николай) Абрашев (1897-1962) и Иван 
Абрашев (1903-1960), родени в Сливен и завършили Сливенската мъжка гимназия, емигрират в Бразилия и САЩ, където получават 
международно признание като едни от най-ярките представители на модерното изкуство.

След краха на България в Първата световна война, българските творци търсят начини да преодолеят усещането за 
катастрофичност. През този период възникват нови идеи и тенденции. Появява се нова образност, обърната към българското народно 
творчество и традициите и  съчетана с изразните средства на модерните за времето си световни културни направления – символизъм, 
сецесион и експресионизъм. Тези идеи намират почва и в Сливен. На 3 февруари 1922 г. в Сливенската мъжка гимназия се създава местно 
дружество „Родно изкуство” като аналог на сформираното в София през 1919 година. Събитието е отразено в сливенския седмичен печат: 
„Родно изкуство №1 д-ство на пластичните изкуства се основа при С.Д.М. Гимназия на 3.II. т. г., което има за цел да помогне духовно и 
материално на талантливи младежи, урежда художественни изложби и изучава родната живопис в всичките и отрасли и направления.”  
(в. „Правда”, год.VI, бр.13-263 от 31.03.1922 г., с.2).

Творческите постижения на учителите и учениците от Сливенската мъжка гимназия са неизменна част от българското културно 
наследство. Днес свидетелствата за развитието на художествения живот в Сливен, свързан с имената на учителите и възпитаниците на 
гимназията от 1881 година насам, се намират в малкото запазени лични архиви, в частни колекции, във фондовете на държавни 
художествени музеи и в малката по обем, но с много висока художествена стойност сбирка, притежание на Природо-математическата 
гимназия „Добри Чинтулов” - Сливен, наследник на Сливенската мъжка гимназия.

Художественият живот на Сливен днес протича в една деликатна социокултурна атмосфера. Съществуват драматични творчески 
колебания между минало и съвременност. Тенденциите в развитието на изкуството се променят непрекъснато. Но примерите от сливенския 
художествен живот, колкото и да са малко на брой, не отстъпват на съвременните иновативни практики по света. Проследяването на 
културното развитие в Сливен и в България във всичките му драматични, неочаквани и изпълненени с много динамика и обрати периоди, 
определя изобразителното изкуство като част от българската история и действителност. В съвременното ни ежедневие художествената 
дейност продължава да има решаваща роля за изграждането на бъдещите личности и за устойчивостта на българската общност. Въпросът 
за българската култура остава отворен и изпълнен с надежда, доколкото тази култура е зависима от държавността, образованието, 
семейното възпитание и личната отговорност на всеки един от нас.

доц. Красимир ДОБРЕВ
преподавател в АМТИИ - Пловдив

 



ХУДОЖНИЦИ - УЧИТЕЛИ И ВЪЗПИТАНИЦИ НА ГИМНАЗИЯ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“

Димитър Добрович
Роден е през 1816 г. в Сливен. Той е първият български художник с академично образование. Изучава изобразително 
изкуство в Атина, Гърция и в Рим, Италия. Включва се във въстаническите отряди на Гарибалди. През 1893 г. се завръща 
в Сливен. Преподава в Мъжката гимназия. Завещава на читалище ,,Зора” сбирка от 12 картини. С тях е поставено 
началото на Художествената галерия в Сливен. Умира на 2 март 1905 г. в Сливен.

Иван Кадлец 
Родeн e в Хлапонице, Чехия. Завършва гимназия в гр. Писек и Академията по изкуствата в Прага. Автор е на първата 
театрална завеса в Сливен, изработена по негов проект. Преподава рисуване в гимназията до края на живота си - 8 януари 
1885 г.

Паскал Тодоров
Роден е на 4 април 1843 г. в Ямбол. Учи в Московското живописно училище и в Императорската художествена академия в 

Петербург, Русия. Преподава рисуване в Мъжката гимназия в Сливен от 1884 до 1890 г.

Иван Ангелов
Роден е през 1864 г. в с. Бреница, Врачанско. Завършва Кралската баварска художествена академия в Мюнхен през 1886 г. 
Учител е в Мъжката гимназия в Сливен през учебната 1889/1890 г. Преподава и в Държавното рисувално училище 
(Художествената академия). На Пловдивското изложение през 1892 г. е отличен със златен медал. Умира през 1924 г.

Йосиф (Йозеф) Цобел

Роден е през 1865 г. в с. Ракетник стари, Чехия. Завършва Академията по изкуствата в Прага. Учител е по рисуване и немски език в 
Мъжката гимназия от 1895 до 1905 г. и в Девическата гимназия в Сливен от 1905 до 1919 г. Ученици на Цобел в гимназията са 

художниците Стефан Егаров и Добри Добрев. Цобел взема участие в Балканската война през 1912 г. като доброволец в 
Тилово управление. През 1914 г. излиза неговата книга с 200 илюстрации „Българските герои. Войната 1912–1913 г.” 

Петко Клисуров
Роден е на 29 юни 1865 г. в Казанлък. Завършва живопис във Флоренция, Италия. Учител е по рисуване в Сливенската 
мъжка гимназия през 1891 и 1892 г. Професор е в Софийското рисувално училище (Национална художествена академия). 
Умира на 13 май 1933 г



 Георги Ботушаров 
Роден е в Пловдив на 28 януари 1869 г. Учи в академията по изкуствата в Прага, Чехия. Преподава рисуване в Мъжката 

гимназия в Сливен от 1 септември 1890 до 1900 г. Участва в Парижкото изложение (1896 г.) и е отличен със сребърен 
медал. Работи в областта на миниатюрата и декоративната композиция. От 1912 г. е член-основател на Дружеството на 

южнобългарските художници. Умира на 11 април 1954 г. 

Драган Данаилов
Роден е на 27 октомври 1873 г. в Котел. Завършва Академията за изящни изкуства в Торино, Италия, а след това специализира в Париж. 

Преподава рисуване в Сливенката мъжка гимназия (1901-1902 г.) и в Разград (1903-1931 г.). Работи в областта на битовия пейзаж, 
интериора и портрета. През 1908 г. е награден на Парижкото изложение. Умира на 23 август 1948 г. във Варна. 

Щилиян Консулов
Роден е през 1874 г. Преподава моделиране в Мъжката гимназия от 1904 до 1906 г.

Никола Стоенчев
Роден е в Стара Загора. Завършва Държавното рисувално училище (Национална художествена академия). Преподава рисуване в 

Сливенската мъжка гимназия през учебната 1907/1908 г.

Георги Гюлмезов
Роден е в Сливен на 12 април 1874 г. Завършва Мъжката гимназия. През 1892  г. е знаменосец на гимназията на Първото 

българско земеделско-промишлено изложение в Пловдив. Учи живопис в Държавното рисувателно училище при проф. Ив. 
Мърквичка. По-късно работи като землемер и техник строител. Член е на организационния комитет за изграждане на 

паметника на Хаджи Димитър През 1926 г. издава първия български туристически пътеводител „Пътеводител на Сливен и 
околността”. Прави проучвания на останките на църкви и манастири от Сливенската Света гора. Един от основателите на 

историческия музей в Сливен. Умира през 1956 г. 

Йордан Кювлиев
Роден е на 23 октомври 1877 г. в Сливен. Завършва Мъжката гимназия. Учи строително инженерство в Гент, Белгия, и в 
Художествената академия в Анверс, Белгия. От 1903 г. до смъртта си е учител по рисуване и перспектива в гимназията. 

През 1905 г. заедно с Йосиф Цобел основава Народен музей при читалище „Зора” в гр. Сливен с първите дванадесет 
експоната, живописни платна, завещани от наскоро починалия художник  Димитър Добрович. Член-основател на Съюза

на южнославянските художници „Лада“. Загива при опит да спаси давещ се човек на 15 август 1910 г.



Петър Иванов
Роден е в с. Макоцево, Софийска област. Завършва Софийското рисувално училище (Национална художествена академия). Преподава 
рисуване в Сливенската мъжка гимназия  от 1905 до 1908 г.

Атанас Овчаров
Роден е през 1877 г. в Карлово. Преподава рисуване в Сливенската мъжка гимназия през учебната 1908/1909 г.

Никола Тонев
Роден е на 6 декември 1877 г. в с. Жеравна, Сливенска област. Завършва Държавното рисувално училище (Национална художествена 
академия). Преподава рисуване в Мъжката гимназия в Сливен през учебната 1903/1904 г.

Стефан Егаров
Роден е в Сливен на 26 май 1882 г. Учи живопис в Софийското рисувално училище (Национална художествена академия), а 
от 1908 г. - в Мюнхенската кралска художествена галерия. Учител е в Сливенската мъжка и в Девическата гимназия. Военен 
художник е при щаба на Трета балканска дивизия през Балканските и през Първата световна война. Участва в първата 
обща художествена изложба в Сливен през 1920 г. Умира през 1973 г.

Георги Хаджидимитров
Роден е на 27 април 1883 г. в Сливен. Завършва Мъжката гимназия в родния град, Художествената академия за изящни 
изкуства  в Анверс, Белгия. Учител е по изобразително изкуство и по френски език в гимназия „Добри Чинтулов”. Негови 
творби се съхраняват в Националната и в Сливенската художествена галерия, в Етнографския музей, в множество църкви и 
в частни колекции. Умира на 28 май 1958 г. 

Никола Георгиев
Роден е на 22 април 1884 г. в Дупница. Завършва Художественото индустриално училище в София. Учител е по рисуване в Мъжката 
гимназия от 1910 до 1921 г. Участва в Балканската и в Първата световна война. 

Теодора Хаджидимитрова
Родена е на 4 май 1884 г. в Сливен. Учи в Девическата гимназия „Царица Йоана“. През 1911 г. постъпва в Академията за 
изящни изкуства в Брюксел, където учи две години. След това записва живопис в Художествената академия в Анверс. След 
дипломирането си се завръща в Сливен. По време на Първата световна война  преподава рисуване в Мъжката гимназия. 
Редактор е на „Вестник за младото момиче“. и сътрудничи на сп. „Жена и дом“. Съставя и публикува студии и учебници.



Генчо Гиндев
Роден е на 22 октомври 1885 г. в Сливен. Учи в Мъжката гимназия. Завършва Рисувалното училище, където преподаватели 

по живопис са му Иван Мърквичка и Иван Ангелов. Рисува предимно пейзажи, портрети и натюрморти. Учител е по рисуване 
в Сливенската мъжка гимназията от 1914 до 1916 г. Умира през 1977 г.

Марко Дограмаджиев
Роден е на 30 септември 1891 г. в Сливен.. Завършва Мъжката гимназия и живопис в Държавното рисувално училище 

(Национална художествена академия) в София при проф. Мърквичка. Специализира в Париж, Франция. Негови творби се 
съхраняват в Националната художествена галерия, в галериите в Сливен, Видин и др. Учител е по рисуване в гимназия 

,,Добри Чинтулов” от 1915 до 1933 г. Почетен гражданин е на Сливен. Умира през 1968 г. 

Стефан Петров
Роден е на 17 февруари 1891 г. в с. Царски извор, Великотърновска област. Завършва Националната художествена 

академия, специалност живопис. Учител е по рисуване в Сливенската мъжка гимназия „Добри Чинтулов” от 1921 г. Заедно с 
Петър Дамянов изработват пластиките по вратичките на оградата на паметника на Хаджи Димитър. Член на 

настоятелството на читалище „Зора” през периода 1926 – 1928 г. Умира през 1950 г. 

Георги Рубев
Роден е през 1894 г. в Сливен. Завършва Мъжката гимназия в Сливен, а през 1916 г. и Художествената академия в София. Продължава 

образованието си в Художествената академия в Прага и след това остава да живее там. Работи предимно в областта на пейзажа, като 
предпочита морската тематика. Умира в град Табор, Чехия, през 1975 г.

Никола (Николай) Абрашев
Роден на 22 юли 1897 г. През 1916 г. завършва Сливенската мъжка гимназия. Заминава за Италия. През 1921 г. се завръща в 

Сливен и открива самостоятелна изложба в малкия салон на Сливенската мъжка гимназия. Пребивава с брат си Иван 
Абрашев във Франция и Германия. След това двамата заминават за Бразилия (1924 г.), а по-късно се преместват в Ню Йорк. 
Там Никола (Николай) открива Abrasheff School of Art (1928 г.). Основава с брат си „Независима галерия за модерно изкуство“ 

(1936 г.) в Бостън. Умира в Ню Йорк през 1962 г.

Стефан Пейчев
Роден е на 14 септември 1897 г. в Сливен. Завършва Мъжката гимназия и Римската художествена академия. Автор е на 

бронзов релеф на Пенчо Славейков, поставен в Рим, на паметника на Хаджи Димитър в центъра на Сливен и на



 бюстовете на 
митрополит Гервасий. и др. Автор е на бюст-паметника на Добри Желязков. На Международна приложна изложба в Париж през 1937 г. е 
отличен със сребърен медал. Умира на 5 май 1975 г.

Добри Добрев
Роден е на 21 декември 1898 г. в Сливен. Учи в Сливенската мъжка гимназия. Завършва Пражката художествена академия. 
През 1938 г. участва в Международна изложба биeнале във Венеция. Подрежда изложби и в България и Чехия. Посмъртно 
му е връчена наградата за литература и изкуство ,,Добри Чинтулов”. Умира на 1 март 1973 г.

Васил Вичев
Роден е на 14 октомври 1899 г. в Сливен. Завършва Мъжката гимназия в Сливен. От 1922 до 1925 г. учи скулптура при Жеко 
Спиридонов в Софийската художествена академия. Един от най-добрите творци в областта на монументалната скулптура. Автор на 
редица скулптурни портрети и паметници на възрожденци в Бургас, Стара Загора и Русе. Автор е на бюста на Георги Икономов, 
включен в комплекса на паметника Хаджи Димитър в Сливен.  След 1940 г. живее и твори в София, където умира през 1977 г.

Димитър Гаджалов
Роден е в Сливен през 1900 г. Завършва Сливенската мъжка гимназия и Рисувалното училище (Национална художествена 
академия). Учителства в Елена, Карнобат и Каменоделното училище в с. Кунино, Врачанско. Инициатор е на Първата обща 
художествена изложба в Сливен през 1935 г. През 1942 г. специализира в Мюнхен, Германия. Сътворява бюста на Сава 
Доброплодни за една от нишите на паметника Хаджи Димитър. Умира през 1970 г. в Сливен.

Тодор Димитриев
Завършва Сливенската мъжка гимназия.  Художествената академия в Соф

Русчо Симеонов
Роден на 22 юни 1900 г. в Сливен. През 1920 г. завършва Сливенската мъжка гимназия. Докато е ученик, с група хумористи 
издава в-к „Весели страници” с редактор Н. Фурнаджиев (1919 г.). През 1924 г. пътува до Италия, а през 1927 г. - до  
Франция. Самоук художник. Работи в областта на пейзажа. Изкуствоведът Кирил Кръстев нарича 

 Организира пет самостоятелни изложби в Сливен. Умира на 8 декември 1991 г.

д-р Иван Селимински, на Панайот Хитов, на Добри Чинтулов, на д-р Георги Миркович и на Антон Иванов, както и на 

Роден през 1900 г.  Учи в ия. През 1921 прави 
изложба в Букурещ и малко след това заминава за Италия. После пребивава в Испания, а оттам заминава за Южна Америка. 
Посещава Африка, Сингапур,  Лондон (1931). През 1932 се връща в България. По време на пътуванията си прави три 
самостоятелни изложби в чужбина и три в София след завръщането си (1932 г., 1935 г., 1938 г. ) Умира през 1957 г.

маниера му на рисуване 
„декоративно-поетически импресионизъм“.



Иван Абрашев
Роден е в Сливен на 4 април 1903 г. Завършва Сливенската мъжка гимназия през 1922 г. Пребивава с брат си Никола 

(Николай) Абрашев в Италия, Франция, Германия. След това тръгват за Аржентина и Бразилия. Там откриват изложби с 
псевдонимите Nicola de Garo и Giovani de Garo. През 1927 г. се преместват в Ню Йорк. Там Никола открива Abrasheff School 

of Art (1928 г.), а Иван поема ръководството на филиала на училището в Бостън. Прави самостоятелни изложби в Чикаго, Ню 
Йорк, Бостън. Умира на 8 август 1960 г. в Ню Йорк.

Евгений Курдов
Роден е на 18 май 1905 г. в Сливен. Завършва Сливенската гимназия ,,Добри Чинтулов” и Художествената академия, 

специалност скулптура при проф. Марин Василев. В периода 1939 – 1965 г. е учител по рисуване в Педагогическото 
училище, в Трета прогимназия и в Мъжката гимназия в Сливен.  Включен е в изложби на българското изкуство в Москва, 

Русия, и Виена, Австрия. Умира на 1 април 1989 г.

Петър Бунарджиев
Роден е в Сливен на 12 юли 1921 г.  Завършва Сливенската мъжка гимназия „Добри Чинтулов” и Художествена академия в София. Става 

учител в току-що откритата Художествена гимназия в столицата. Целият му трудов живот е свързан с гимназията. Умира през 1995 г.

Николай Николов
Роден е на 25 май 1933 г. в Сливен. Завършва Мъжката гимназия в Сливен и сценография във ВИИИ „Н. Павлович“, София, 

през 1957 г. Университетски преподавател. Ръководител е на катедра „Сценография“ и е заместник-декан (1979-1981 г.) на 
Приложния факултет във ВИИИ „Н. Павлович“. Създава декоративното оформление и костюмите на множество театрални 
постановки. Художник е на игралните филми „Цар Иван Шишман“ (1969), „Юлия Вревская“ (1976), „Борис I“ (1983), „Време 

разделно“ (1987). Основател на специалност сценография в АМТИИ – Пловдив през 1995 г.  Умира през 2005 г.

Евгений Вълев
Роден е на 27 април 1933 г. в Сливен. Завършва Сливенската гимназия „Добри Чинтулов” и Националната художествена 

академия, специалност сценография през 1959 г. Сценограф е на Драматичния театър „Стефан Киров” в Сливен тридесет и 
две години. Работи и в областта на живописта, приложната графика, стенната живопис и др. Автор е на герба и знамето на 

Община Сливен. Художник и оформител е на редица печатни издания на Сливенската гимназия.



КАРТИНИ, 

ДАРЕНИ НА 

ПМГ “ДОБРИ ЧИНТУЛОВ”



Картината е дарена на ПМГ „Добри Чинтулов“ 
през 2007 г. от фондация „Хаджи Димитър“ с 
председател Кети Граматикова, учител по 
български език и литература в гимназията, а 
по-късно и народен представител.

Стефан Егаров,
Бузлуджа,
маслени бои, платно, 
90 х 125 см,

подписана
1952 г.,

Георги Стефанов,
Портрет на Хаджи Димитър,

маслени бои, платно, 
47 х 65 см,

недатирана,
подписана

Картината е дарена на гимназия 
„Добри Чинтулов“ през 1966 г. от 

випуск 1945/46 г.



Русчо Симеонов,
Пейзаж І,

маслени бои, картон
66,5 х 78 см,

1980 г.
подписана

Картината е  дарена на ПМГ „Добри Чинтулов“от 
художника.

Димитър Михалджиков,
Пейзаж,
маслени бои, фазер, 
49 х 49 см,
недатирана
подписана с инициали Д. М.

Картината е дарение от художника на МГ „Проф. д-р Д. 
Табаков“ по случай 10 г. от създаването и.



Русчо Симеонов,
Гунчов кайнак,
маслени бои, ленено платно, 
71 х 79,5 см,
края на 60-те години на ХХ век,
подписана

Русчо Симеонов,
Скалата на Орфей в Родопите,

маслени бои, смесена техвика, платно, 
88,5 х 80 см,

60-те години на ХХ век,
подписана

Картината е  дарена на ПМГ „Добри Чинтулов“от 
художника.

Картината е  дарена на ПМГ „Добри Чинтулов“от 
художника.



Русчо Симеонов,
Тепавици по Асеновското дефиле,
маслени бои, смесена техника, картон, 
49 х 64 см,
1960 г.,
подписана

Русчо Симеонов,
Пейзаж,

маслени бои, картон, 

недатирана,
подписана

34 х 45 см,

Картината е  дарена на ПМГ „Добри Чинтулов“от 
художника.

Картината е  дарена на ПМГ „Добри Чинтулов“от 
художника.



Русчо Симеонов,
Есен,
маслени бои, смесена техника, фазер, 
34 х 44 см,
1955 г.,
подписана

Русчо Симеонов,
Пейзаж ІІ,

маслени бои, смесена техника, фазер, 
33 х 40 см,

недатирана,
подписана

Картината е  дарена на ПМГ „Добри Чинтулов“от 
художника.

Картината е  дарена на ПМГ „Добри Чинтулов“от 
художника.



Стефан Петров
Портрет на Добри Чинтулов,

маслени бои, платно, 
160 х 112,5 см,

1942 г.,
подписана

Картината е  дарена на  гимназия 
„Добри Чинтулов“ от художника.

Тодор Димитриев
Сливенска къща,
маслени бои, платно, 
69,5 х 80 см,
недатирана,
подписана

Картината е част от дарението 
на вестник „Сливенско дело“ за 
ПМГ „Добри Чинтулов“през 90-те 
години на ХХ век.



Вера Лукова,
Портрет на Гео Милев,
маслени бои, платно, 
135 х 80 см,
1973 г.,
подписана

Картината е част от дарението на вестник „Сливенско 
дело“ за ПМГ „Добри Чинтулов“ през 90-те години на ХХ 
век.

Вера Лукова е родена на 1 март 1907 г. в Пловдив. През 1930 г. 
завършва живопис в Художествената академия, София, при 
проф. Борис Митов. Работи в областта на портрета, пейзажа и 
фигуралната композиция. Нейните творби се характеризират с 
артистичната свобода и модерен живописен подход. От 1930 г. 
участва в ОХИ, организира самостоятелни изложби в София, 
последната през 1973 г., изложби в чужбина. Нейни творби са 
притежание на НХГ, СГХГ, ХГ в Плевен, Сливен, Видин, Хасково, Казанлък и на частни сбирки. Умира на 7 декември 
1974 г. в София. 



Димитър Кавръков е роден на 2 февруари 1910 г. в кв. „Ново село”. Завършва Мебелното училище в Сливен и 
Националната художествена академия, приложно изкуство. Автор е на релефите на д-р Данчев и Васил Левски в 
Сливен, както и на паметниците на Георги Тилчев и д-р Иван Селимински. Негово дело са иконостасите в параклиса 
на Сливенската митрополия, в параклиса „Света Ана” и в църквата „Свети Мина” в Сливен, както и иконостасите в 
редица църкви в страната. Умира на 7 януари 2003 г.

Димитър Кавръков,
Пейзаж Сливен,

маслени бои, платно, 
45 х 50 см,

недатирана,
подписана

Картината е  дарена на  ПМГ „Добри Чинтулов“ от 
художника.



Христо Тодоров,
Велика,
маслени бои, платно, 
40 х 36 см,
недатирана,
подписана

Христо Тодоров,
Калуда,

маслени бои, фазер,

недатирана,
подписана

 
99,5 х 67 см,

Картините са част от дарението на 
вестник „Сливенско дело“ за ПМГ 

„Добри Чинтулов“през 90-те години 
на ХХ век.

Христо Тодоров е роден на 5.IX.1935 г. в село Жеравна. Завършва в първия випуск на Художествената гимназия в 
София, а през 1961 и Художествената академия. От 1961 г. до 1994 г. работи като сценограф и председател на 
художествения съвет на Българската национална телевизия. Автор е на над 200 постановки на Телевизионния 
театър. Има 20 самостоятелни изложби в София, Сливен, Бургас, Карнобат, Стара Загора, Добрич, Пловдив, 
Жеравна, Козлодуй, Нова Загора и др  Христо Тодоров живее и твори в родното си село Жеравна.



Марко Монев,
Край морето,

маслени бои, платно, 
70 х 65 см,

недатирана,
 подписана

Картината е част от дарението на вестник „Сливенско 
дело“ за ПМГ „Добри Чинтулов“през 90-те години на ХХ 

век.

Марко Монев е роден на 21 януари 1939 година в село Гостиля, Плевенско. След 1944 година живее с родителите си в 
Димитровград, а през 1959 г. се преместват в гр. Русе. В Русе се записва в курса по рисуване на Димитър Атанасов. Не е 
следвал. През 1962 г. решава да се занимава само с рисуване и става  художник на свободна практика. 
Марко Монев е майстор на живописния пейзаж. В творчеството му се открояват няколко водещи теми – водата (р. Дунав 
и морето), градът (Русе, Париж, Петербург) и селските мотиви и природни терени. Рисува и портрети.



Иван Савов е роден на 25 август 1944 г. в Сливен. Живописец, сценограф, режисьор. 

 Участник в много национални и регионални изложби в България и в представителни изложби 
на българското изкуство в чужбина. От 1978 г. насам работи върху голям живописен цикъл – “Жеравна”, в античната 
восъчна техника “Енкаустика”. 

25 години е главен художник на 
Русенската опера. Основната му дейност е свързана със сценографията и оперната режисура. Междувременно 
работи и 5 години в Румъния, в театъра за модерен и класически балет на Олег Дановски, както и за  холандската 
агенция „Еуростейдж”. 

Иван Савов,
Интериор 
(от цикъла 
Жеравна),
енкаустика, 
30 х 30 см,
1982 г.,
подписана

Иван Савов,
Добри Чинтулов,

маслени бои, платно,

недатирана,
подписана

145,5 х 110 см,

Картините са част от дарението на 
вестник „Сливенско дело“ за ПМГ 

„Добри Чинтулов“през 90-те години на 
ХХ век.



Йордан Парушев е роден е в Сливен през 1958 година. През 1983 година завършва специалност живопис във ВТУ 
„Св. Св. Кирил и Методий“ при проф. Станислав Памукчиев. През 1986-87 година специализира в Художествената 
академия „Репин“, Санкт Петербург, Русия, а през 2001 година - в Париж. В Сливен работи като учител в Средно 
художествено училище за приложни изкуства „Димитър Добрович“. Преподава във Великотърновския университет 
по изкуствознание и живопис, доцент. Работи в областта на колажа и пластиката, но има и живописни и иконописни 
творби. Разработва своя техника на колажа чрез напластяване на тънки, полупрозрачни хартии, без да ползва 
допълнителна боя. Има над 45 самостоятелни изложби в страната и чужбина. Умира при катастрофа през 2011 г. 

Картината е  дарена на  ПМГ „Добри Чинтулов“ от 
художника.

Йордан Парушев, 
Композиция,

хартия, колаж, 
88 х 58 см,

недатирана,
 подписана



Петър Кайраков,
Краят на деня,
маслени бои, платно, 
40 х 45 см,
1995 г.,
подписана

Картината е  дарена на  ПМГ „Добри Чинтулов“ от 
художника.

Петър Кайраков е роден на 16 януари 1961 г. в град Сливен. През 1980 г. завършва Националната художествена 
гимназия „Илия Петров” - гр. София. През 1990 г. се дипломира в Националната художествена академия, специалност 
графика при професор Галилей Симеонов. Работи предимно в областта на живописта, рисунката и илюстрацията. 
Негови произведения са притежание на галерии и частни колекции в България и чужбина. От 1992 г. работи като 
учител по рисуване и живопис в Националната художествена гимназия ”Димитър Добрович”.



Красимир Добрев,
Hello Mr. Bell,

алграфия, 
59 х 45 см,

2013 г.,
подписана

Картината е  дарена на  ПМГ „Добри Чинтулов“ от 
художника.

Красимир Добрев е роден на 4 август 1962 г. в гр. Сливен. Завършва Художествената гимназия в гр. Казанлък, а през 
1988 г. - Националната художествена академия в гр. София, специалност живопис при проф. Петър Михайлов. Член-
основател на група „Диско 95" (1995 - 1999 г.). През 1995 г. му е присъдена наградата “Най-добър млад автор” на 
списание "Изкуство/Art In Bulgaria“. Печели награда за живопис от конкурса за съвременно българско изкуство на М Tel за 
2005 година. През 2007 г. специализира в Сите Интернасионал Дез`Ар, Париж. Доцент по цветен етюд и сценография в 
Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в  гр. Пловдив. 



МУЗИКАНТИ, СВЪРЗАНИ С ГИМНАЗИЯ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“
Йосиф Каломати
Роден е на 2 ноември 1857 г. в Цариград. Учител е в Мъжката гимназия в Сливен по пеене и френски език от 1881 г. 
Сформира хор и духов оркестър през 1881 г. в гимназията На 17 януари 1882 г. ученици на Мъжката гимназия под 
ръководството на Йосиф Каломати представят операта ,,Царският пуяк” от Бордез. Това е първо представление в страната. 
В пансиона на гимназията е представена и детската драма ,,Младите пленници”. Капелмайстор е на 11. Сливенски пехотен 
полк. Съставя учебници по пеене и по френски език. Умира през 1918 г.

Михаил Райнов
Роден е на 8 ноември 1865 г. в Сливен. Ученик и учител е в гимназия ,,Добри Чинтулов”. Преподава 16 години, до 1906 г., 
като ръководи ученическия хор. Закупува първото пиано за гимназията. Основава първия учителски смесен, девически хор и 
любителски черковен мъжки хор. Диригент е на хора при катедралния храм „Св. Димитър” в продължение на 36 години. 
Умира на 17 януари 1950 г.

Атанас Петров
Роден е в Котел през 1885 г. Завършва Сливенската мъжка гимназия. Включен е в състава на гимназиалния хор с диригент 
Михаил Райнов и към църковен при катедралната църква „Св. Димитър”. Атанас Петров е помощник-диригент. През 1914 г. 
за първи път включва в хора жени. Организира и отделно граждански хор, който от 1926-1927 г. се нарича Сливенски 
народен хор. Умира през 1979 г.

Васил Димитров
Роден е на 5 май 1885 г. в с. Градец, Сливенска област. Завършва гимназия в Загреб, Сърбия, и Самоковската духовна 
семинария. Преподава в Сливенската мъжката гимназия от 1894 до 1899 г. и от 1903 до 1908 г. Дълги години ръководи 
Детската музикална китка в града, а наред с нея и редица хорове и оркестри. През 1972 г. завършва работа по 
монографията „История на музикалното минало в град Сливен от 1850 г. до наши дни.” Умира на 20 февруари 1972 г. 

Михаил (Мишо) Тодоров
Роден е на 15 септември 1890 г. в Сливен. Завършва Мъжката гимназия и музика в Женевската консерватория. 
Специализира в Консерваторията в Дрезден. Учител е по пеене в гимназия ,,Добри Чинтулов” от 1912 г. до 1946 г. Въвежда 
в обучението по музика еуритмичния метод на Жак Далкроз. Създава духов оркестър, струнен оркестър, оперетен състав и 
хор към гимназията. Основава средно музикално училище в Сливен и е пръв негов директор. През Втората световна война 
с режисьора на Софийската опера Илия Арнаудов създава Сливенската опера. Умира на 21 април 1967 г.



Димитър Шампион
Роден е на 10 октомври 1895 г. в Сливен, композитор, общественик. Димитър учи цигулка ката ученик в трето отделение. 

Музикалното си образование започва при сливенските учители Йосиф Каломати и Мишо Тодоров. Завършва Мъжката 
гимназия. През 1921 г. се преселва в София. Учи музика при професор Добри Христов. Създател е на Сливенската 

самодейна опера и е пръв неин секретар. Умира на 4 октомври 1966 г. в София.

Илия Цеков
Роден е в с. Добромирка, Великотърновска област, на 20 май 1901 г. Завършва в Националната музикална академия курс за 

учители по музика. През 1925 г. емигрира във Франция и учи романска филология. През 1931 г. е назначен за учител по 
френски език в гимназия ,,Добри Чинтулов”. Организира и ръководи множество хорове. Учител е в Сливен почти 40 години. 

Ръководи народния хор ,,Добри Чинтулов”. Умира на 13 януари 1976 г.

Георги Попов
Роден е в Сливен. Завършва Политехническата гимназия „Добри Чинтулов” и АМТИИ в Пловдив със специалност 

„Музикална педагогика” и дирижиране в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”. В Тел Авив, Израел 
специализира композиране. Преподава в Сливен, работи в Сливенската опера и симфоничния оркестър, в Музикалното 
училище в Котел. От 1984 г. е музикален педагог и композитор на свободна практика в София. Преподава в театралния 

департамент на Нов български университет. 



ТЕАТРАЛНИ И ФИЛМОВИ ДЕЙЦИ – ВЪЗПИТАНИЦИ НА ГИМНАЗИЯ „ДОБРИ 
ЧИНТУЛОВ“

Стефан Киров
Роден е на 3 януари 1883 г. в Сливен. Завършва Мъжката гимназия в родния град. Той е режисьор, актьор, антифашист. Учи 
в Московския художествен театър. Участва в Първата руска революция, 1905 г. Гастролира в Европа и САЩ с Московския 
художествен театър и театъра на Комисаржевска. Основава Съюза на артистите в България и е негов председател. 
Създава Сливенския областен професионален театър. Умира на 30 септември 1941 г. в София.

Васил Гендов
Наричат го „Бащата на българското кино”. Автор е на първия български филм „Българан е галант“, прожектиран на 13 
януари 1915 г. Той е сценарист, режисьор и изпълнител на главната роля.Роден е на 24 ноември 1891 г. в Сливен. 
Завършва Мъжката гимназия в родния си град и Висшата театрална школа във Виена. По-късно специализира в Берлин. От 
1920 г. е директор, режисьор и актьор в Софийския пътуващ театър. Създател е на първата българска 
филмопроизводствена кооперация „Янтра филм”. Инициатор е за създаване на Съюза на кинодейците в България (1931 г.), 
както и на Музея на българската кинематография (1948 г.). Гендов е автор на спомените „Трънливият път на българския 
филм“. Режисьор е и на „Бунтът на робите“ (1933 г.), първия български звуков филм. Умира на 3 септември 1970 г. в София.

Георги Костичков
Роден е на 14 април 1895 г. в Сливен, режисьор и актьор. Завършва Мъжката гимназия. Инициатор и основоположник е на читалищния 
театър. През 1930 г. създава първия в България Приказен театър. През 1944 г. е начело на Първата самодейната работническа опера в 

страната. Умира на 10 декември 1971 г.

Николай Дойчев
Роден е на 27 юли 1903 г. в Сливен. Завършва гимназия ,,Добри Чинтулов”.  Участва в театрални и филмови постановки. 
Един от създателите е на Сливенския професионален областен театър. Създава над 300 роли. Играе в над 30 филма. 
Присъдено му е званието ,,заслужил артист”. Умира през 1983 г.

Дучо Мундров
Роден е на 14 март 1920 г. в Сливен. Завършва Мъжката гимназия „Добри Чинтулов” и Общоруския държавен институт по 
кинематография в Москва  със специалност кинорежисура. Работи като режисьор в Студията за игрални филми „Бояна”. 
Печели наградата Златна палма от филмовия фестивал в Кан за филма „Пленено ято”. Умира на 11 декември 2012 г.



Николай Бинев
Роден е на 5 юли 1934 г. в Сливен. Завършва гимназия ,,Добри Чинтулов” и Висшия институт за театрално изкуство „Кръстьо 

Сарафов”. Отличаващи са ролите му Андрей във ,,Всяка есенна вечер” от Иван Пейчев; Дими Портър в „Обърни се с гняв 
назад” от Джон Осбърн и др. Снима се в телевизионни прожекции и кинофилми. Превежда пиеси от английски. Младежкият 

театър в столицата носи неговото име. Умира на 8 декември 2003 г.

Венелин Пехливанов
Роден е на 28 януари 1936 г. в Сливен. Средно образование получава в гимназия „Добри Чинтулов” през 1954/1955 г. 

Завършва Висшия институт за театрално изкуство „Кръстьо Сарафов”. През театралните сезони от 1961/1962 г. до 
1963/1964 г. е на сцената на родния си град. Играе в Народния театър „Иван Вазов” над 20 години, в театъра „Българска 
армия” и др. Награждаван е многократно - лауерат на национални филмови и театрални фестивали. Умира на 17 август 

2005 г.

Стефан Попов
Роден е на 26 февруари 1947 г. в Сливен. Завършва средно образование в Политехническа гимназия „Добри Чинтулов”, а 

висше във Висшия институт за театрално изкуство „Кръстьо Сарафов”, специалност „Актьорско майсторство”. Играе в 
театрите на Монтана, Кърджали, Ямбол, Пазарджик и Пловдив. На театралната сцена е с над сто роли и над двадесeт в 

киното.

Александър Морфов
Роден е на 9 ноември 1960 г. в гр. Ямбол. Учи в Математическата гимназия(приемник на Мъжката гимназия) в Сливен и две 
години в Техническия университет във Варна. През 1989 г. завършва режисура за куклен театър в класа на Юлия Огнянова 

във ВИТИЗ „Кр. Сарафов“ и кинорежисура при Георги Дюлгеров (1992 г.). От 1994 г. е режисьор в Народен театър „Иван 
Вазов“. Освен в страната, работи и в Русия, Израел, Румъния, Латвия. От 2003 до 2006 г. е главен режисьор в Театър „В. 

Комисаржевска“ в Санкт Петербург. 



ПОЕТИ И ПИСАТЕЛИ, УЧИЛИ В ГИМНАЗИЯ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“

Пенчо Славейков 
Роден е на 27 април 1866 г. в Трявна. Пенчо Петков Славейков. След края на Руско-турската освободителна война учи в 
Мъжката гимназия в Сливен. Следва литература и философия в Лайпциг.  Един от създателите е на литературния кръг 
„Мисъл”. Директор е на Народната библиотека и Народния театър. Предложен е от шведския професор Ал. Иенсен за 
Нобелова награда. Умира в Италия на 28 май 1912 г. и предложението не е разгледано от Нобеловия комитет. 

Димитър Полянов
Роден е на 4 декември 1876 г. в Карнобат. Завършва Сливенската мъжка гимназия „Добри Чинтулов”. Като ученик в 
гимназията отпечатва първите си творби -  разказа „Да не бях сиромах“ и автобиографичния роман „Мечтател и художник”. 
Пише стихове, поеми, разкази, статии, фейлетони. Организатор е на пролетарския печат, общественик и преводач. Почетен 
гражданин на Сливен. Умира на 25 септември 1953 г.

Елин Пелин
През учебната 1897/1898 г. постъпва в девети клас на Сливенската мъжка гимназия. Завършва и десети клас в гимназията. 
Пише стихове и малки разказчета в сп. „Български преглед”. Тук става и литературното прекръстване на Димитър Иванов. В 
гимназията има литературен кръжок. Любима песен на всички е: „Елин пелин, зелен пелин, / що се пелин полюляваш.“ Така 
се появява неговото литературно име. В юбилейния вестник за 25 години от обесването на Васил Левски е поместено 
стихотворението „Тихи тъги”, подписано с псевдонима.                       Петър Добрев, в. „Сливенско дело”, бр. 89, 28.07.1977

Михаил Кремен
Псевдоним е на Михаил Иванов Икономов - Грозев. Роден е на 1 декември 1884 г. в Оряхово. Завършва Сливенската мъжка 
гимназия. Двадесет години отдава на писателска дейност. Участва в двете Балкански войни, 1912-1913 г. Най-значимото 
негово произведение е ,,Романът на Яворов”. Умира на 22 декември 1964 г.

Константин Константинов
Роден е в Сливен на 20 август 1890 г. Завършва Сливенската мъжка гимназия и Юридическия факултет на Софийския 
университет. От ноември 1911 до април 1912 година живее в Париж, където се запознава и сприятелява с Николай Лилиев. 
Работи като съдия, адвокат, юрисконсулт.  През 1914 г. издава сп. „Звено“ заедно с Димчо Дебелянов и Димитър 
Подвързачов.  Преводач на творби от френски и руски език. Най-значимото му произведение, посветено на родния град, е 
мемоарната книга „Път през годините”. Умира на 3 януари 1970 г. в София.



Никола Фурнаджиев
Роден е на 27 май 1903 г. в Пазарджик. Детските и юношеските си години прекарва в Сливен. Учи в Мъжката гимназия и като 
ученик публикува първите си стихове. Като ученик издава хумористичния вестник „Весели страници“. Главен редактор е на в. 

„Литературен фронт”. Почетен гражданин е на Сливен. Умира на 26 януари 1968 г.

Радой Ралин
Литературен псевдоним е на Димитър Стефанов Стоянов. Роден е на 22 април 1923 г. в Сливен. Завършва Мъжката 

гимназия в родния си град през 1941 г. и право в Софийския университет. В документите на Сливенската мъжка гимназия 
“Добри Чинтулов” е съхранен доклад от 18 април 1939 г. на комисия за разследване на ученика Димитър Стефанов Димитров 

(Радой Ралин), който се е обявил против разтурването на ученическа литературна сбирка от полицията. Участва в 
антфашистката съпротива и във Втората световна война. Редактор е на вестници, работи в издателства, студии за филми. 

Поет, сатирик и преводач. Умира на 24 юли 2004 г. в София. 

Георги Джагаров
Роден е на 14 юли 1925 г. През 1944 г. по Закона за защита на държавата е осъден от Пловдивския апелативен съд на 13 

години затвор. Завършва гимназия ,,Добри Чинтулов”. Редактор е на в. ,,Литературен фронт”, драматург е на Народния 
театър за младежта. Председател е на Съюза на българските писатели. Заместник-председател е на Държавния съвет и 

народен представител. Носител е на специалната награда за световна поезия на Френската академия. Умира на 30 ноември 
1995 г.

Дамян Дамянов
Роден е на 18 януари 1835 г. в Сливен. Завършва гимназия ,,Добри Чинтулов” и българска филология в Софийския 
университет. Поетичният му талант се проявява в детските години. Автор е на повече от 50 книги. На родния град е 

посветена стихосбирката му ,,Ще има връщане”. За вековния юбилей на гимназията дарява свой хонорар за изграждане на 
кабинет по български език и литература. Носител е на наградата ,,Добри Чинтулов” за 1975 г. Умира на 6 юни 1999 г. в 

София.
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