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В е с т н и к  н а  м л а д и я  ч и н т у л о в е ц   

ГЕРОИТЕ ОТ ГИМНАЗИЯ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ”  

През месец януари тази годи-
на петимата младежи се на-
тъкват на ограбена жена в без-
помощно състояние. Без коле-
бание те тръгват след извър-
шителя на грабежа, успяват да 
помогнат на 68-годишната же-
на, като съдействат на органи-
те на реда. За проявените 
граждански дълг и доблест, те 
бяха поощрени от сливенския 
градоначалник със значка на 
Община Сливен и парична 
премия. 

„Поздравления! На вашата 
възраст вече имате изявена 
гражданска позиция да защи-
тавате хората и правилата, ко-
ито с личен принос всички ние 
трябва да спазваме и защита-
ваме, за да са ефективни“, зая-
ви кметът Стефан Радев. Анд-
рей Андреев, Виктор Иванов, 
Толга Назифов, Георги Госпо-
динов и Добромир Минков са 
възпитаници на ППМГ „Добри 
Чинтулов“ и се обучават в про-
фили „Математически“ и 

„Софтуерни и хардуерни нау-
ки“. Те благодариха за оказа-
ната им чест и изразиха ра-
дост, че са успели да помогнат 
на свой съгражданин и за пре-
дотвратяване на кражбата. 

„Във време, в което хората са 
все по-отчуждени, вашата пос-
тъпка е пример за съпричаст-
ност, за това, че не трябва да 
сме безразлични, а да си по-
магаме взаимно“, бе категори-
чен кметът Радев. 

Учениците бяха наградени и от 
директора на ОДМВР Сливен 
комисар Димитър Величков  с 
благодарствени плакети. Тях-
ната постъпка е пример за 
младите хора, каза директорът 
на Областната дирекция  „ Из-
казвам благодарност на тези 
смели момчета, които не са се 
поколебали да реагират и да 
помогнат на човек в беда. Ис-
кам да благодаря и на техните 
родители, че са отгледали дос-
тойни хора, пример за подра-
жание”  

Потърпевшата нарече момче-
тата герои, „моите ангели-
спасители“ и призова всички 
да последват техния пример. 
Г-жа Генчева изпрати благо-
дарствено писмо до ръководс-
твото на ППМГ "Добри Чинту-
лов". 
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От 22 до 24 ноември 2021, изцяло в онлайн среда, се проведе осмата сесия на Ученическия 

институт на БАН.  

За пета поредна година възпитаници на ППМГ 
„Добри Чинтулов” Сливен се включиха в рабо-
тата на Ученическия институт на БАН. В плат-
формата ZOOM своите разработки в сфера 
„Хуманитарни и социални науки” представиха 
Анастасия Алексиева и Розалина Влахова, уче-
нички от 11. „в” клас, с научен ръководител 
Цветалина Топракчиева - старши учител по 
история и цивилизация, Ивайло Ганчев, Мая 
Тачева и Цветелина Цанкова – и тримата уче-
ници от 11. „а” клас, с научен ръководител 
Веселина Тонева – главен учител по българс-

ки език и литература. Проектът на Ивайло под 
надслов „Образът на змията в творчеството на 
Добри Чинтулов и Христо Ботев”, както и този на 
Мая и Цветелина - „Спорът около една Чинтулова 
фотография”, провокираха журито със своите ори-
гинални тези, както и блестяща аргументация. 

Разработката на Розалина и Анастасия под надс-

лов „Номофобията – ротативката на XXI век” полу-

чи висока оценка за актуалност, оригиналност и 

отлично визуално оформление, и бе отличена с 

първа награда от журито. 

С ТРАНИ ЦА 2  ГО ДИ НА 5    

ПРЕСТИЖНО ПРЕДСТАВЯНЕ В БОБЪР-БЪЛГАРИЯ  

Отлично представяне в VIII сесия на УчИ към БАН 

 

 

 

Всички участници от ППМГ получават Сертификат за участие в състезанието „Бобър-България“ 2021. 

Ученици от VII и VIII клас на ПМПГ „Добри Чинтулов“ – Сливен участваха в състезанието 
"Бобър-България", което е част от Международното състезание "Бобър" по информатиката и 
компютърната грамотност.  

Във възрастовата група 5.-7. клас за поредна година се включи Раян Деянов Камаринчев, а в 
групата 8.-9. клас участваха Денис Николаев Сираков, Преслава Добринова Добрева, Ясен 
Стоянов Стоянов. Поздравления за всички участници, които се представиха много добре и за 
Раян Камаринчев, който постигна най-
висок резултат от участниците на ППМГ. 
Раян получи максимален брой точки - 
144, но времето му за решаване го кла-
сира на четвърто място сред 420 участ-
ници в състезанието и го поставя на вто-
ро място сред връстниците му от 7. 
клас. 

Всички участници от ППМГ получават 
Сертификат за участие в състезанието 
„Бобър-България“ 2021.  



Състезание „Черноризец Храбър“  

БРО Й  1 ГО ДИ НА 5  С ТРАНИ ЦА 3  

На 1.11.2021 г, се проведе математичес-
кото състезание „Черноризец Храбър“. 
От ППМГ “Добри Чинтулов“ участва Де-
нис Сираков от 8.в клас, който в конку-
ренция с учениците от цяла България, 
зае престижното второ място в групата 
VII-VIII клас, само на 3 точки разлика от 
победителя.  

Денис показва траен интерес към мате-
матиката – това е поредна награда за 
него. Той взе участие и в математичес-
кия турнир „Хитър Петър“, на което зае 
четвърто място. 

Да пожелаем на Денис нови успехи и 
все така да реализира мечтите си! 

На 03.10.21г. се излъчи онлайн награж-
даването на финала на Хонгконгската 
международна Математическа Олим-
пиада HKIMO, която се проведе в края 
на август 2021 година. Нашите седмок-
ласници Марияна Димитрова и Раян 
Камаринчев преминаха всичките кръго-
ве успешно и завоюваха медали на все-

ки един от тях. На финала на Хонгконгс-
ката международна Математическа 
Олимпиада HKIMO Марияна има сре-
бърен медал, а Раян златен медал.  

Успех от световно ниво за наши математици  



ГО ДИ НА 5    

 Я НУ АРИ  2022    

С ТРАНИ ЦА 4  ГО ДИ НА 5    

 СИМОНА ВАСИЛЕВА С НАГРАДАТА НА ФОНДАЦИЯ „БРАТЯ 
МОРМАРЕВИ“  

Една от най-престижните литературни 
награди за ученици „Бодлите на тара-
лежите“ на Фондация „Братя Морма-
реви“ за 2021 година бе спечелена от 
Симона Василева от 9.в клас на ППМГ 
„Добри Чинтулов“, Сливен. Симона бе 
отличена за разказа си "Година онлайн 
обучение или две", който представля-
ва ироничен поглед към образование-
то в епидемичната обстановка. "Това е 
светът, който ни заобикаля в момента 
и аз реших да го представя в една по-
забавна светлина, която, разбира се, да 
накара хората да се усмихнат и да им 
покаже, че винаги можем да се радва-
ме на това, което имаме, макар и то да 
е малко", казва авторката. 

Наградата на фондацията се дава за 
15-а поредна година в две категории: 
есе и разказ. В състезанието участват 
ученици от цялата страна. Те сами из-
бират темите за своите произведения. 

Журито, което оцени творбите на мла-
дежите, беше в състав Здравка Евтимо-
ва, Алек Попов, Иво Сиромахов, Дими-
тър Стоянович и Бойко Ламбовски. Наг-
радите връчи Кънчо Стойчев – социо-
лог и син на един от двамата "братя" 
Мормареви – Марко Стойчев. 

На снимката: Алек Попов и Здравка Ев-

тимова с победителите в конкурса. 

 



Тодор Марлов - вдъхновяващ талант! 

БРО Й  1 ГО ДИ НА 5  С ТРАНИ ЦА 5  

Тодор Марлов, участник в 
програмата Space Camp 
Turkey през 2021 г. - ученик 
в 9 клас в ППМГ "Добри 
Чинтулов" гр. Сливен, e 
написал чудесно стихотво-
рение за своите преживя-
вания в лагера в Измир:  

„Чудни думи небесни, 

Space Camp, за тебе пеем звучни песни! 

Защо ли, защо тебе избрахме, 

та се със знания безкрайни събрахме! 

Задачите ние решихме и приятелства нови гра-
дихме! 

Първоначално се притеснихме, 

а после бързо се сприятелихме. 

От София през Пловдив до Измир изминахме 
дълъг път,  

Във лагера ни отвориха очите към света. 

От тази велика и незабравима сцена, 

ние се доближихме към необятната Вселена!  

Още през февруари, 

голяма мисъл ни удари, 

разбрахме, че ще има надпревара голяма 

И тогава решихме да участваме във чудна 
програма. 

След нея не бяхме никак отегчени, 

а много, много вдъхновени! 

Получихме прекрасни знания, 

прославихме България! 

Научихме много неща— за Земята, за Марс, за 
Юпитер, за Млечния път, за Андромеда. 

разбрахме какъв е пътят към славната побе-
да!“ 
За участие в кампания Space Camp Tyrkey’2022, желаещите мо-

гат да посетят линка. 

 

Ученически проекти с награди от национална конференция на 

Съюза на математиците в България 

 

 

 

Една специална награда и три грамоти за много добро представяне – това е равносметката от 
участието на ученици от ППМГ Сливен в провелата се на 22.01.22 г. Националната ученическа 
конференция на Съюза на математиците в България. Конференцията се проведе дистанцион-
но чрез онлайн платформата Zoom. Ученици от цялата страна участваха с общо 40 разработки 
в областта на математиката (13 проекта) и информатиката и информационните технологии (27 
проекта). Сливенските ученици се представиха блестящо. Специална награда получиха Влади-
мир Вълков, 11. клас и Николай Стоянов, 11. клас  с научен ръководител Петър Стоянов за про-
екта си WineMate - помощник във винопроизводството. Проектът им беше отличен и 
с грамота за много добро представяне. 

Грамоти за много добро представяне получиха и проектите How to be productive на Александ-

ра Апостолова, 12. клас, с научен ръководител Силвия Атанасова, и Algorithma на Жора Нерси-

сян, 12. клас, с научен ръководител Таня Стоянова.  

https://spacecamp.cct.bg/?fbclid=IwAR2E2EkhE9ROOch3iOXhe6eeRDdCHDkFgNOojzVOXFkaenU4JSOYjXgsNoU
https://spacecamp.cct.bg/?fbclid=IwAR2E2EkhE9ROOch3iOXhe6eeRDdCHDkFgNOojzVOXFkaenU4JSOYjXgsNoU


КОЛЕДНА ДОБРОТА 

Коледа е онова време в годината, когато  любовта и добрината изпълват сърца-

та! Да дариш усмивка, да донесеш радост - това е смисълът на празника!   

   Радослава Генова от 12 "г" клас е 
удостоена със специалната награда 
на заместник-областния управител 
госпожа Димитринка Петкова за 
участие в конкурса за есе "Любовта 

към Отечеството превъзхожда всич-
ки световни добрини". Симона Васи-
лева от 9. клас също получи награда 
на председателя на журито за учас-
тие в конкурса. 

С ТРАНИ ЦА 6  ГО ДИ НА 5    

НАГРАДИ ОТ КОНКУРСА ЗА ЕСЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ППМГ 

Ученици 7."а" и 7."б"  от 

ППМГ " Добри Чинтулов 

" за пореден път дариха 

радост и  усмивка на де-

цата от ДЦДУ „Св. Стили-

ян Детепазител”. 



УСПЕХИ ОТ УЧЕНИЧЕСКА ОЛИМПИАДА 

БРО Й  1 ГО ДИ НА 5  С ТРАНИ ЦА 7  

Това са те: Александра Апостолова , Зафер Байракта-
ров, Елена Чалканова, Денис Тенев, Айхан Хасанов, 
Йоана Нанева, Валентин Атанасов, Божидар Йовчев, 
Жора Нерсисян, Стамен Владимиров, Стефан Геор-
гиев, Васил Николов, Дария и Преслава Стефанова. 

Отлично представяне на Националната университет-
ска олимпиада за ученици към Варненския универ-
ситет – секции "Програмиране", "Мicrosoft Excel" и 
"Уеб дизайн", която се проведе на 4.12.2021 г. 

 

“Млади, умни, красиви. Смели - в мечтите, решенията и постъпките си.” 

В секция „Мicrosoft Excel“ Айхан Хасанов (93 т.) зае четвърто място, много добро предста-
вяне на Йоана Нанева, Божидар Йовчев и Валентин Атанасов. 

В секция „Програмиране“ много добри резултати за Жора Нерсисян, Стамен Владимиров, 
Стефан Георгиев, Васил Николов, Дария Лазарова и Преслава Стефанова. 

Браво, момичета и момчета! Поздравявам Ви за успеха и вярвам, че предстоят още много 
покорени върхове!” 

В секция „Уеб дизайн“ Александра Апостолова от ППМГ „Добри Чинтулов“ – гр. Сливен се 
класира първа с 95 точки. Много добро се представиха Зафер Байрактаров(86 т.), Елена Чал-
канова (84 т.) и Денис Тенев(75 т.). 



БРО Й  1 ГО ДИ НА 5  С ТРАНИ ЦА 8  

Метаморфоза  

Съжалявам, че когато  

искам да съм будна 

спя  

и че не съм тук, за да  

ти прочета това.  

Съжалявам, че пих  

мътна вода,  

съжалявам за това че  

спрях да цъфтя. 

Прости ми...  

ще увисна в пашкула  

си само за малко  

после ще съм прашец  

от думи с красиви  

крила...  

"Каква пеперуда!"  

ще си каже света. 

Тогава... нека усмихна  

с цъфнали петунии  

нечия баба,  

нека протегне  

ръчички към мене  

мъничко бебе,  

надявам се нечие  

сърце да тупка в наслада  

от редовете, които  

пърхат зад мене... 

АНОНИМНИТЕ ПИСАТЕЛИ 

Творби на ученици от клуба по творческо писане "Анонимните писатели“. 

Жълти параходи  

Понякога потъвам в пердето да видя враб-

ците ти забулени в шипката пред нас и как 

ограби розата на мама, и как с твоя цвят-

огън червено палиш комините ни като фас. 

Как търкулваш нара по калдъръма и пука 

се, и разпръсква цикламените си очи, взира 

ги в мен …а аз въздишам, удивена от всич-

ките ти цветове и форми. Ти си висша мода 

дефилираш върху подиум от пара на кане-

лен чай, ти си златните листа пред входа 

дето децата правят на лодки и пускат в лок-

вите ти от безкрай. 

Стъклото навярно е изкуство,  

изваяно от майсторски ръце.  

Създадено за изящество и красота,  

и обръща нежно всяко сърце.  

 

С всеки удар по нов,  

пропуква се бавно стъклото.  

А пукнатините са дълбоки като ров,  

и стъклото то пред счупване горкото.  

 

Когато се счупи малки стъкълца,  

ще се забият където най-боли.  

На всяка същество е ахилесовата пета,  

не просто те убива, а бавно гори. 



БРО Й  1 ГО ДИ НА 5  С ТРАНИ ЦА 9  

    БИВШИ ВЪЗПИТАНИЦИ НА ГИМНАЗИЯТА 

ХРАНА ЗА ВКЪЩИ 

Храна за вкъщи за един поръчвам... 
Не я докосвам, нямам апетит, 
втренчил съм се и замислен мъчно 
ще чакам, докато си дойдеш ти... 
 

Ще бъда кротък, тих и търпелив. 
Ще се залъжа с мъничко тъга. 
Ще преживея всички самоти. 
Отминала вина ще си вменя. 
 

Ще ме побият хладни тръпки. 
Ще чуя как вратата се отключва. 
Ще звъннат по паркета твоите  стъпки. 
Ще те посрещна и да се приключва. 

 
Ще те прегърна, ще се извиня. 
Ще те целуна и ще се разплача. 
Ще те попитам как да си простя. 
Ще ти покажа колко много значиш. 
 

Ще те помоля да си помълчим. 
Ще се докоснем и ще ми олеква. 
Ще се отпуснем, леко ще заспим. 
Ще се помоля и ще давам клетви. 
 

Защо поръчал съм храна за вкъщи? 
Гладуването тъй ми се услажда. 
Демоните в мене да се мръщят, 
че с тебе ангелите се прераждат... 

 ИЗХОД 

 

Зная, аз съм грешник. 
И грешник ще остана... 
Но тая празни надежди, 
безпокойството си храня. 
Да съм безгрешен ми се иска, 
иначе не се приемам... 
Да съм нормален не ми стиска! 
Често мътните ме вземат... 
От страхове се поболях 
и преклоних се, долу, ниско... 
Едничка светлина съзрях 
и тя ще бъде моят изход! 
Свети, любов! Свети... по-
ярко... 
Не би ме любовта излъгала! 
На крачка съм, остава малко... 
Обръщам гръб на пъкъла! 

 

 ДВАЙСЕТ И ЕДИН 

 

Ще има понякога трудност... 
Понякога аз ще съм труден.. 
Ще бъде понякога чудо! 
Прости ми, че бил съм изгубен! 
Прости, че изгубвам се често 
и пак се намирам. Прости ми! 
Да бъдеш човек не е лесно, 
а искрен - почти немислимо... 
Навярно, единствена ти си 
човека у мене съзряла, 
историята ми в летописи 
и малкото нежност назряла... 
Навярно, единствена ти  
подобна съдба си познала. 
И всеки от моите двайсет и един 
си приличат със твоите изцяло... 
Боли ме за теб... И за мен ме боли, 
но всичко се бавно подрежда! 
Какво е било и какви сме били 
ни променя... Не губя надежда! 

В рубриката „Бивши възпитаници на гимназията“ Ви представяме  Вангел 
Царухов. Завършил е 2018 г. профил „Информатика и математика“ . Вангел 
Царухов представи още една страна от своята личност чрез стиховете, кои-
то пише. В тях на преден план са вълненията на младите хора, свързани с лю-
бовта, приятелството, радостта от живота. На събиранията на литера-
турния клуб на гимназията той за първи път ни направи съпричастни на своя 
свят, а месеци след това, признание на таланта му имаше и на литературни 
четения за млади творци.  
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МАТЕМАТИКА И ПРИРОДНИ 
НАУКИ  

Учениците, които се инте-
ресуват от математика и при-
родни науки, могат да разгле-
дат сайта Maths & Science, в 
който ще открият курсове, 
тестове и учебни материали, 
подходящи за възрастта им.  

ПРОГРАМИРАНЕ И ГРАФИЧЕН 
ДИЗАЙН  

Лесен начин да се научим 
да програмираме предоставя 
сайтът Codeаcademy. Плат-
формата Open Learn пък дава 
на бъдещите програмисти 
свободен достъп до учебните 
материали на Open University. 
Занимаващите се с графичен 
дизайн могат да открият уро-
ци по Photoshop, Illustrator, 
Dreamweaver, Flash, Premiere  

Pro, Indesign и After Effects 
на уебсайта Layers Magazine. 
Creative Flow също съдържа 
над 950 уроци по Photoshop. 
w3schools.bg съдържа безп-
латни онлайн курсове по уеб 
програмиране. Чрез него мо-
жете да научите HTML, CSS, 
JavaScript, PHP, SQL, a уроците 
са достъпни от мобилен теле-
фон, таблет и компютър.  

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ  

DuoLingo е добър начин да 
научите нов език безплатно, 
докато помагате да се преве-
дат различни полезни интер-
нет страници. BBC Languages 
също предлага самоучител по 
чужди езици.  

ДРУГИ БЕЗПЛАТНИ ОНЛАЙН 
РЕСУРСИ  

Стотици безплатни уроци 
по рисуване могат да бъдат 
открити на сайта Drawspace. А 
Lifehacker може да предложи 
множество съвети и трикове 
за подобряване на постиже-
нията във всички области от 
живота. На JustinGuitar люби-
телите на музиката ще откри-
ят безплатни уроци по китара. 
Това беше само един кратък 
преглед на ресурсите онлайн, 
които са безплатни и могат да 
ни помогнат да променим жи-
вота си. Той показва, че въз-
можностите за развитие и 
обучение пред нас са неогра-
ничени и само от желанието 
ни зависи до къде ще стигнем 
в стремежа си към самоусъ-
вършенстване .   

Uchi.bg—електронен вестник за 
българското образование 
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https://mathsandsciencelessons.com/
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https://www.open.edu/openlearncreate/
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https://www.justinguitar.com/
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