
В броя четете: 

(Не)познатите училища: Гимназия „Д.Чинтулов“ в Сливен 

Година 2    март 2019     брой 1 

Литературно музикална 

програма по повод 3 март 

2 

145 г. от гибелта на Апостола 

Щафета ,,Освободител” 

3 

Сбогом на училищната сцена 4 

Успехи в математически 

състезания 

5 

Участия в състезания на 

ученици 

6 

Участия в състезания на 

ученици 

7 

Инициатива  „Поход на вдъх-

новителите“ 

8 

9:00 ч. – Ритуал на двора на гимназията 

10:00 ч. – поднасяне на цветя пред паметни места свързани с патрона на гимназията :  

VIII- VII клас – къща-музей на Добри Чинтулов 

IX—X клас – пред паметника на Добри Чинтулов до църква „Св. Димитър“ 

XI клас – пред бюста на Добри Чинтулов композиция на паметника Хаджи 
Димитър 

XII клас в музея на гимназията 

11:00 ч. – Представяне на книгата на Велико Георгиев „Езикът на растенията“  в 16 
кабинет 

13:00 ч. – Пролетно шоу „Талантите на ППМГ” в зала „Зора“ 

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   

ИЗЯВИ СВЪРЗАНИ С ПРАЗНИКА НА ГИМНАЗИЯ  

„ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“  НА 22 МАРТ 2019 г.: 

В България образованието винаги е било на почит и българите винаги сме 
приемали училището като на неотменна част от нашия български свят. И 
макар в наши дни много училища да са завинаги затворени, ние не губим на-
дежда, че някога те отново ще бъдат възродени. 

Ето защо в рубриката „(Не)познатите училища“ ще разказваме за някои от 
най –известните български училища, създадени от българи, с моралната и 
финансова помощ на други българи. Разбрали някога, че образованието е 
единственото условие за народен напредък, в годините след Освобождението 
тяхното дело е продължено от държавата, приела развитието на образова-
нието за своя неотменна кауза и неоспорима гаранция за успеха на България. 

Природо-математическата гимназия „Добри Чинтулов“ в Сливен, макар да 
не се е наричала открай време така, е едно от най-старите училища в Бълга-

рия. По време на турското робство единствените училища в българските земи са килийните, т.е. 
към манастирите, и рядко в градовете, а целта на учителите,  предимно монаси, е била да могат 
да се научат учениците си да четат и пишат. 

Към 1750 година в България има вече над сто килийни училища, но след 1800 година, условно казано, 
зараждащата се търговска и занаятчийска класа започва да общува с клиенти и партньори не 
само у нас, но и „навън“. И търговците и занаятчиите разбират, че децата им, които ги наследят, 
трябва да имат вече знания и по география, история, стокознание, естествознание и чужди езици, 
защото идва друго време...  

По тази причина у нас започват да възникват елино-български училища, в които обучението е на 
гръцки, но се изучава и български език и други предмети. Едни от възпитаниците продължават 
образованието си в чужбина, други поемат по пътя на учителстването и вливат свежа струя в 
българската просвета, но покрай всичко това има и реален риск учениците да се елинизират, т.е. 
да изпаднат в замисимост от гръцката култура, и така да забравят българската си идентич-
ност…       Автор:  Деа Манолова, Катерина Иванова  

Цялата статия прочетете на  

http://newme.bg/articles/uchilishata-na-blgariya-gimnaziya-dchintulov-v-sliven  

http://newme.bg/articles/uchilishata-na-blgariya-gimnaziya-dchintulov-v-sliven


 

Руският обичай Масленица бе възпроизведен на 28.02.2019 г. (четвъртък) в Руския център при 

ППМГ „Добри Чинтулов”. Инициативата бе организирана съвместно със сдружението на живеещите в 

Сливен руски граждани „Отчий дом“. Ритуали и игри, свързани с празника, бяха представени от 

ученици, изучаващи руски език в гимназията, и от ученици от  СУ „Г. С. Раковски” - гр. Котел, които 

бяха гости на гимназията. 

Масленица се счита за стар руски народен 

празник. Всъщност това е празник, който казва 

сбогом на зимата и тържествено среща красивата 

пролет. Неговият български аналог е Сирни заговезни. 

ГО ДИ НА 2    

 МАРТ 2 019    

Литературно-музикална програма по повод 3 март 

Литературно-музикална прог-

рама представиха учениците 

от осмите класове на ППМГ 

"Добри Чинтулов" по случай 3 

март – Националния празник 

на България. Бяха припомне-

ни факти и личности свързани 

с освобождението на страна-

та от турско робство, двана-

десетокласничката Жанета 

Василева прочете есе по те-

мата, а малката Доби закри 

събитието със страхотното 

изпълнение на песента "Жив 

е той, жив е!". Художествен 

ръководител е учителката по 

български език и литература 

В е с е л и н а  Т о н е в а .  

28.02.2019 г.  

С ТРАНИ ЦА 2  ГО ДИ НА 2    

 Масленица     

https://www.facebook.com/1326082630747270/photos/ms.c.eJxNkVmSBDAIQm~;U5UKi3v9iXdGRnl~_Kh4SYlmk5APWrKR8boSpwCydXOOcJR2wFvQ8xWQcEgziRGISh90iKpd0~;wW52xvknNJLFK~_OQdQD1BImzSFo7YMyICY1FdIrBifjrUazu0Y9DMiMxoawet6vrnnWRdhgooB35OxtPiKAju5h6EIlB1gHrTaW4qffZODxr3g


ППМГ „Д. Чинтулов“ - Сливен почете паметта на Васил Левски  

БРО Й  2 ГО ДИ НА 1  С ТРАНИ ЦА 3  

ПЪРВИ МЕСТА В ЩАФЕТА „ОСВОБОДИТЕЛ“  

Първи места заеха участниците в двата отбора на ППМГ „Добри Чин-

тулов“ юноши и девойки  8.-10. клас и 11.-12. клас в тазгодишното 

издание на традиционната щафета „Освободител“. 

Във възрастова група 8.-10. клас първото място завоюваха учениците 

от ППМГ „Добри Чинтулов”. На второ се класираха лекоатлетите от 

ПГПЗЕ „З. Стоянов”, а на трето – от ПГИ „Проф.д-р Димитър Табаков”. 

В трета възрастова група 11.-12. клас победители са отново ППМГ 

„Добри Чинтулов”, втори са от ПГИ „Проф.д-р Димитър Табаков”, 

третото място остана за учениците от ПХГ „Дамян Дамянов“. 

В първа възрастова група 5.-7. клас победиха лекоатлетите от ОУ „Д-р 

Иван Селимински”. Второ място завоюваха учениците от ОУ „Хаджи 

Димитър“, с. Селиминово, а на трето се класираха учениците от ОУ 

„Елисавета Багряна“. 

В 55-то издание на лекоатлетическата щафета “Освободител“ на 3 

март 2019 г. участваха 19 отбора. Проява се проведе в три 

възрастови групи - момичета и момчета от 5.-7. клас, юноши и 

девойки  8.-10. клас и 11.-12. клас. 

За победителите на първо, второ и трето място бяха осигурени купи, 

медали и спортни якета. 

Организатори са Община Сливен, Детски комплекс – Сливен и АСК по 

лека атлетика в Сливен. 

 

 Ето имената на призьорите за 

ППМГ: 

 Име, презиме, фамилия  

1 Венелин Димитров Митев 

2 Диян Мариянов Марков 

3 Джесика Валентинова Рачева 

4 Даниела Петева Стоева 

5 Патрисия Илиянова Петрова 

6 Звезделина Николова Гърдева 

7 Василен Иванов Василев 

8 Юмит Мехмедов Салимов 

9 Пламена Станчева Димитрова 

10 Стефан Иванов Иванов 

11 Ралица Иванова Савова 

12 Иван Димов Божилов 

13 Димитър Атанасов Атанасов 

14 Иван Иванов Желязков 

146 години от гибелта на 

Васил Левски бяха отбе-

лязани на 19.02.2019 г. 

От 10 ч. пред сградата на 

ППМГ „Добри Чинтулов” 

се проведе „Урок по родо-

любие”. Учениците от 

гимназията и представи-

тели на сдружение „Мати 

Болгария“ поставиха цве-

тя и пред паметните пло-

чи на сподвижниците на 

Васил Левски - Георги 

Икономов, Сава Райнов, 

Бойка Атанасова, Нено Господинов – Брадата и пред паметника на Таньо войвода с ръково-

дители: Таня Еленска, Алеко Стойчев и др. 



С ТРАНИ ЦА 4  ГО ДИ НА 2    

 
Баба Марта бързала, мартенички вързала - благотво-

рителен базар на мартеници, сладкиши и всякакви 

кулинарни изкушения. С много ентусиазъм и настрое-

ние започна денят в гимназия "Добри Чинтулов". Уче-

ниците от 5. до 10. клас се включиха активно в благо-

родното дело в подкрепа на малкият Александър Деян 

Митев, който страда от Детска церебрална парализа и 

средствата са необходими за лечение и рехабилита-

ция. Базара посетиха учители, ученици, персонал и 

закупиха от приготвените сладкиши и ръчно изработе-

ни мартеници. Събраните средства в размер на 1386 

лв. ще бъдат дарени за Алекс. Идеята за благотвори-

телния базар бе на Ученическия съвет на гимназията. 

Благодарност на инициаторите на събитието, както и 

на всички родители, които се включиха с невероятните 

кулинарни изкушения. Учениците отново доказаха, че 

всеки може да помогне, нужно е само желание и голя-

мо обичащо сърце.  

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР  

Spelling Bee 

Въпреки мразовитото време, пчеличките и тази 

година се събраха за спелуване. Класиралите се 

на 1-во и 2-ро място продължават участието си на 

региона лен кръг. Победителите тази година са 

Ангелина Сярова от 7.а.клас / първо място/ и Зла-

томир Атанасов от 6.а клас / второ място/. Чести-

то и успех!  

СЕРТИФИКАТИ БОБЪР-БЪЛГАРИЯ  

Четвърти резултат постигна Васил 

Иванов Николов от 9. клас в Между-

народното състезание по компютър-

та грамотност „Бобър“. Състезание-

то "Бобър-България" е част от Меж-

дународното състезание "Бобър" за 

ученици в областта на информати-

ката и компютърната грамотност. В България състезанието се орга-

низира от Съюза на математиците в България (СМБ) и Института по 

математика и информатика при БАН (ИМИ - БАН). 

През 2018 г. състезание Бобър-България се про-

вежда за две възрастови групи - 6.-7. клас и 8.-9. 

клас. Резултатите можете да видите на сайта на 

състезанието http://www.math.bas.bg/bbr/. 

Всички участници от ППМГ  получиха Сертификат 

за участие в състезанието „Бобър-България“ 

2018. 

Име, презиме, фамилия 

9 клас 

1. Атанас Петров Николов 

2. Васил Иванов Николов 

3. Дария Ангелинова Лазарова 

4. Добромир Георгиев Митев 

5. Искра Иванова Стойчева 

6. Мариета Николова Сиракова 

7. Минчо Петров Петров 

8. Преслава Светлозарова Стефанова 

8 клас 

1. Златомир Живков Желев 

2. Николай Златинов Стоянов 

 

http://www.math.bas.bg/bbr/


НАГРАДИ В СЕСИЯ НА УЧИМИ 

Специална награда и грамота за 

много добро представяне заслужи-

ха учениците от ППМГ „Добри Чин-

тулов“ – Деян Пейчев и Стоян Мин-

чев от 12. клас за проекта 

„Photogram - сподели движението!“. 

Научен ръководител на учениците е 

Петър Стоянов, Астра Пейджинг 

ЕООД. 

Александър Несторов от 12. клас 

също бе отличен с грамота за много 

добро представяне в сесията на 

УчИМИ към БАН за своя проект „ITF 

Quiz - Интерактивна образователна 

игра“. Учениците получиха и отлич-

ни оценка за прием в ПУ „Паисий 

Хилендарски“. 

Деветнадесетата Ученическа кон-

ференция (УК’19) на Ученическия 

институт по математика и информа-

тика се проведе от 11 до 13 януари 

2019 г. в град Пазарджик. 

В конференцията взеха участие 80 

ученици, възпитаници на математи-

чески и професионални гимназии, 

на средни училища от цялата 

страна, както и техните науч-

ни ръководители. На 11 януа-

ри 2019 г. в сградата на ПМГ 

„Константин Величков“ уче-

ниците представиха пред ав-

торитетното жури 60 авторски 

проекта. Тази година 18 от 

проектите са в областта на 

математиката, а 42 в област-

та на информатиката и ин-

формационните технологии. 

Ученическият институт по ма-

тематика и информатика 

(УчИМИ) вече деветнадесет години 

открива и подкрепя развитието на 

млади таланти в областта на мате-

матиката и информатиката. Едно от 

основните събития, организирани 

от УчИМИ през годината, е Учени-

ческата конференция (УК) през ме-

сец януари. 

БРО Й  1 ГО ДИ НА 2  С ТРАНИ ЦА 5  

Tрето място заслужиха учениците Стоян Минчев и Деян Пейчев от 

12. клас на ППМГ „Добри Чинтулов“ гр. Сливен в Националния 

есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“. Те 

се представиха с приложение за споделяне на физическа актив-

ност чрез “Photogram - сподели движението!”. 

Стоян и Деян премериха сили с ученици от VIII до XII клас от цялата 

страна за най-добро интернет приложение. Техният проект бе един 

от най-добрите сред всички допуснати в категорията 18 проекта. 

Състезанието се проведе в Центъра за подготовка на ученици за 

олимпиади в София в периода 1-2 декември 2018 г. 

Научен ръководител на учениците е Петър Стоянов, управител на 

Астра Пейджинг ЕООД, фирма, занимаваща се с информационни 

технологии. 

Целта на турнира е да се стимулира усвояването и използването 

на дигиталните технологии в учебния процес и училищния живот, 

както и да осигури възможност учениците да представят собствено 

виждане по проблемите, свързани с тях. 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “ДЖОН АТАНАСОВ” 

ДАРЕНИЕ В НАВЕЧЕРИЕТО НА ПРАЗНИКА 

Репродукции на портретите на Левски, Вазов и Ботев на 
художника Андриан Бекяров, както и репродукция на 
картината „Битката на кан Тервел с арабите при Конс-
тантинопол“ на художника Васил Горанов дари фирма 
Ехнатон България на ППМГ „Добри Чинтулов“ на 1 
март 2019 г. 

Дарението е в рамките на инициативата на фирмата да 
подкрепя дейността на фондация „Въздигане”, като 
дари репродукции на живописни платна с патриотична 
насоченост на пет български училища. Сливенската 
гимназия е сред тези училища през настоящата година. 

Така фирмата се включва в кампанията за поставяне на 

копия на исторически картини в българските училища. 
Ехнатон България подкрепя основната цел на кампани-
ята – да се съхрани българският дух и да се стимулира 
взаимопомощта и подкрепата от българи към българи. 



 

С ТРАНИ ЦА 6  

 

 

ГО ДИ НА 2    

TIMO 

Осем деца  от Сливен са предс-

тавили достойно себе си и свое-

то училище със завоювани ме-

дали от провелата се в края на 

ноември в град Стара Загора 

квалификация за TIMO 2019 -

 Тайландска международна ма-

тематическа олимпиада.  Денис 

Сираков със златен медал 

и Преслава Добрева със сребъ-

рен медал са учениците, които 

представиха ППМГ "Добри Чин-

тулов" на престижното състеза-

ние. Те получиха своите грамоти 

и медали от кмета Стефан Ра-

дев, който им подари календар 

на Общината и цветен албум с 

едни от най-емблематичните 

м е с т а  н а  С л и в е н с к и я 

край. Финалът ще се проведе 

през месец април тази година 

на остров Пукет, Тайланд. На 

срещата присъстваха зам. кме-

тът Пепа Чиликова, директори 

на училища, учителите по мате-

матика на отличените деца и 

техните родители. 

• “МАТЕМАТИКА БЕЗ 

ГРАНИЦИ” 

Първият от кръговете на Меж-

дународния турнир 

„Математика без граници“ за 

учебната 2018/19 година из-

лъчи своите 27 призьори от 

ППМГ „Добри Чинтулов“ – три-

ма златни медалисти, шестима 

сребърни медалисти и 18 

бронзови медалисти. Ето кои 

са те: 

Златен медал: 

Денис Николаев Сираков, V 

клас 

Преслава Добринова Добре-

ва, V клас 

Мария Атанасова Къчева, VII 

клас 

ЕВРОСКОЛА 
Поредно състезание за ученици между 

16 и 18 години "Евроскола", за регио-

на на Сливен и Ямбол. 

На 12 януари 2019 г., между 9:00 и 

14:30 часа, в зала "Май", 4 отбора от 

Сливен - ППМГ "Добри Чинтулов", 

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов", 5-то СУ 

"Пейо Яворов" и Професионална гим-

назия по икономика "Д-р Димитър Та-

баков", 4 отбора от Ямбол - ПМГ 

"Атанас Радев", ЕГ "Васил Карагьозов", 

ПГХТТ, ПГИ "Г.С.Раковски" и СУ 

"П.К.Яворов"- Стралджа, се конкурира-

ха в своите знания за ЕС и мястото ни 

в него. 

Жури в състав Теодор Стойчев - пред-

седател на журито, ръководител на 

Бюро на ЕП в България; Владимир 

Уручев - член на ЕП, група на ЕНП и 

Нено Ненов - акредитиран 

парл.сътрудник на Ева Майдел (ЕНП). 

На откриването присъства и замест-

ник-кмета на Община Сливен г-н Стоян 

Марков. 

Петимата състезатели от 24 членния 

отбор на ППМГ убедиха журито и пуб-

ликата в това, че дискриминацията 

няма място в нашия живот. Антидиск-

риминационните практики в ЕС и поли-

тиката на равноправие бяха предста-

вени на български и английски език от 

Ванина Вълкова, Ивана Мангинова, 

Ралица Жекова от 11.клас и десеток-

ласниците Станислава Сярова и Стели-

ян Стефанов. Заслуга за колективния 

успех имат резервите - Златомира Ка-

раджова, Цветилин Цветилов и Йоана 

Демирева, както и още 16 ученици от 

10. и 11. клас, помогнали в разработ-

ването на състезателните теми. Предс-

тавянето на учениците е повод за осо-

бена гордост и за техните учители по 

История и цивилизация - г-жа Таня 

Еленска и г-жа Цветалина Топракчие-

ва, както и учителя по философия г-жа 

Стефка Генчева. 

Усилията на учениците от ППМГ "Добри 

Чинтулов", презентационните им уме-

ния, перфектният английски език и 

демонстрираното задълбочено 

познаване на проблемите ще 

бъдат достойно възнаградени и 

цялата група от 24 ученици, 

ръководена от двама учители и 

един представител на сливенс-

ките медии ще посетят в предс-

тоящите пролетни месеци седа-

лището на Европейския Парла-

мент в Страсбург, където ще 

вземат участие в работата му. 

По време на своя парламента-

рен ден в Страсбург около 500 

европейски ученици участват в 

„заседания на комисиите“ и в 

„пленарни заседания“, разискват и 

гласуват резолюции, като разисквани-

ята се водят основно на френски и 

английски език. От мига, в който прис-

тигнат в ЕП в Страсбург, учениците 

престават да представляват своето 

училище, а стават част от многоезич-

ните работни групи, сблъскват се с 

многообразието на различните етни-

чески и лингвистични особености. 

Чрез необикновения урок на този ден 

се подкрепя европейското гражданско 

образование и с дължимото уважение 

към културните и езиковите различия 

между държавите членки, се доприна-

ся за развитието на европейско съзна-

ние. 

МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ 



НП „Квалификация на педагогическите специалисти“  

БРО Й  1 ГО ДИ НА 2  С ТРАНИ ЦА 7  

На три етапа в ППМГ „Добри Чин-

тулов“ – Сливен беше проведено 

обучение със споделяне на добри 

практики по НП „Квалификация на 

педагогическите специалисти“ - 

4.1.6. Мобилности за посещение 

на училища с кабинети за медиа-

ция и развита IT структура. 

Пред 40 учители и педагогически 

съветници от различни градове от 

страната беше представена прак-

тиката за разрешаване на конф-

ликти със средствата на училищна-

та медиация. Обучител на групите 

по медиация бе училищният психо-

лог Росица Миндова. 

Още 45 директори и учители се 

запознаха прилагането на инфор-

мационните и комуникационни 

технологии /ИКТ/, и електронни 

ресурси в учебното заведение, 

както и добри умения на педагоги-

ческите специалисти за работа с 

ИКТ и електронни ресурси. Учите-

лите от методичното обединение 

по информатика и ИТ работиха с 

групите по ИКТ. 

Христина Ангелова – ръководител 

ИКТ в училището запозна гости-

те с прилагането и използването 

на ИКТ в гимназията и съвмест-

но със Стефка Петкова предста-

виха работата с електронната 

платформа „Феникс“ – електро-

нен дневник. „Игри с платфор-

мата “Kahoot” и демонстрация 

на работата с таблетите в курса 

по практични финанси бе предс-

тавено от Таня Стоянова. Учени-

ци от клуба по 

роботика де-

монстрираха 

фрагменти от 

реализирани 

проекти, а учите-

лите Пепа Пен-

чева и Недялка 

Рандева предс-

тавиха работата 

на клуба през 

последните 2 

години. Бързо и лесно създаване 

на интерактивни обучаващи мате-

риали с LearningApps бе предста-

вено от Екатерина Найденова и 

Виолета Балтова. Приложение на 

облачните технологии в класната 

стая - GoogleDisk бе демонстрира-

но от Павлина Дончева. Учениците 

Стоян Минчев и Деян Пейчев от 

12. клас, представиха Алумни клуб 

ППМГ ''Добри Чинтулов'' – Сливен 

– създаден за всички бивши, нас-

тоящи и бъдещи възпитаници на 

гимназията. 

Гостите разгледаха училищния 

музеи, както и различни кабинети 

в гимназията. Отзивите им бяха, 

че са впечатлени от видяното и 

наученото.. 

НАГРАДИ ЗА ППМГ СЛИВЕН В НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРС  

Две първи награди, две трети наг-

ради и едно поощрение – това е 

равносметката от участието на 

ученици от ППМГ „Добри Чинту-

лов“ в Националния исторически 

конкурс „170 години от рождени-

ето на Христо Ботев – 170 години 

път към свободата, път към безс-

мъртието“, организиран от Регио-

налното управление на образова-

нието – Варна и Първа езикова 

гимназия във Варна. 

Тони Кондева от 11. клас е с пър-

ва награда в категорията „Есе“, а 

Ивана Мангинова от 11. клас – с 

първа награда в категорията 

„Доклад“. С трети награди са от-

личени Вероника Перфанова от 

11. клас в категорията „Есе“ и 

Ралица Жекова от 11. клас в кате-

горията „Презентация“. Поощре-

ние има Розалина Влахова от 8. 

клас в категорията „Доклад“. 

Призовите места на възпитаници-

те на гимназията са присъдени от 

жури, в което влизат преподава-

тели от СУ „Св. Климент Охридс-

ки“, наследникът на Христо Бо-

тев Боян Ботев, председател на 

фондацията съорганизатор, както 

и Радостина Николова, главен 

експерт по история и цивилиза-

ции в Министерството на образо-

ванието и науката. 

Класираните проекти 

получават право на 

участие в Национална-

та конференция, посве-

тена на 170-

годишнината от рожде-

нието на Христо Ботев, 

която ще се проведе в 

периода 31 октомври – 

1 ноември 2018 г. в гр. 

Варна. 

Учителите от ППМГ, под чието 

ръководство работиха отличените 

ученици, са Таня Еленска, Весе-

лина Симеонова и Цветалина 

Топракчиева. 

Заради високите постижения на 

петте девойки ППМГ „Добри 

Чинтулов“ печели специалната 

награда на кмета на град Варна. 
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ППМГ ОТБЕЛЯЗА ПЪРВИ НОЕМВРИ 
С участие в панихидата в знак на почит пред паметта на сливенските 

будители и в общоградското тържество за 1 ноември възпитаниците на 

ППМГ „Добри Чинтулов“ се включиха в инициативите, свързани с отбе-

лязване на 1 ноември – Деня на будителите. 

По традиция Чинтуловите четници почетоха паметта на патрона, на 

Илия Цеков, на Димитър Табаков, на Мишо Тодоров и на Иван Апосто-

лов на Новоселските гробища, а след това се включиха и в общоградс-

кото тържество на пл. „Хаджи Димитър“. 

„ПОХОД НА ВДЪХНОВИТЕЛИТЕ“ В ППМГ  

Инициативата под наслов „Поход на вдъхновите-

лите“ се проведе в гимназията за първи път в 

град Сливен през м. март. Тя има единствена-

та цел да „събужда“ (само)инициативността, да 

вдъхновява и мотивира подрастващите и да раз-

рушава апатията и безразличието за собственото 

бъдеще на учениците. 

Над 80 ученици от 8. до 12. клас на ППМГ реши-

ха да посветят съботната сутрин на срещата с 

младите вдъхновители. Гости бяха Кристалин 

Чавдаров, основател на сдружението „Аз мога - 

тук и сега“, Алекса Тачев и Евгени Йорданов – 

възпитаник на ПМГ „Добри Чинтулов“. Организа-

тори са младите вдъхновители от сдружение „Аз 

мога – тук и сега“ и г-жа Таня Стоянова - учител в 

гимназията.   


