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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   

ППМГ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“ ОТКРИ СТЕМ ЦЕНТЪР 

На 22.03.2022 г. ППМГ „Добри 

Чинтулов“ – Сливен откри СТЕМ 

центъра в гимназията. Проектът е 

реализиран по Национална 

програма „Изграждане на 

училищна STEM среда“. Общата 

стойност на проекта е 313 842 

лева. Над половината от тях са 

изразходени за технологично 

оборудване. а останалите – за 

строително-ремонтни работи и 

обзавеждане.  

 Изцяло ремонтирана, оборудвана 

и обзаведена е лабораторията по 

химия с два лабораторни 

„острова“ и демонстрационна 

м а с а  з а  п р е п о д а в а т е л я . 

Реновирано е помещение на 

втория етаж в новата сграда на 

училището, в което са монтирани 

ш к а ф о в е  с  п л о т о в е  з а 

лабораторна работа, дигитални 

микроскопи и два лаптопа с 

добавена реалност, както и 

интерактивна маса. 

Ремонтирана е лабораторията по 

биология, която е бзаведена с 

модулни маси и дигитална 

лаборатория със сензори и 

устройства за регистриране и 

обработване на резултатите  от 

провежданите експерименти. 

Обновени са 4 класни стаи. В 

зона „Биология“ са обособени 

сепарета за неформална работа и 

отдих. В зона „Химия“ е 

о б о с о б е н о  „ О г н и щ е “  с 

интерактивна маса. В зона 

„Иновации“ съществуващите две 

помещения са оборудвани с 30 

компютърни конфигурации. 

Ремонтирани и преоборудвани са 

хранилищата по биология и 

химия. 

В рамките на проекта в 

училището вече функционира 

н о в а  п о ж а р о и з в е с т и т е л н а 

система в старата сграда на 

гимназията, монтиран  е  и 

електронен звънец. Изготвена е 

програма за прилагане на 

компетентностния подход, която 

включва проектно обучение по 

природни науки, интегративни 

занятия, различни форми на 

познавателна комуникация 

(дебат, дискусия и др.). 
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АПРИ Л 202 2     

„С изграждането на STEM-центъра се цели създаване на високотехнологична и подкрепяща 

образователна среда в училище. Днешните ученици са „дигитални” деца, които не могат да 

си представят света без интернет и се „раждат научени“ да боравят с технологиите. 

Обучението им във високотехнологична среда за тях е поставяне в естествено място на 

съществуване и работа. Тази среда ги прави изключително адаптивни и в нея те бързо 

започват да се чувстват в свои води. Тя формира познавателен интерес и стимулира 

активност в работата. Забавлението и атракцията в ученето са едва първа фаза в 

познавателния процес, която само трябва да привлече вниманието на ученика. След това е 

задължително да има надграждане със знания и факти, които да формират познавателен 

интерес. Особено важно място тук имат ролевите и симулативните игри, 

експерименталните модели на работа, т. е. всичко, което поставя ученика в интерактивно 

взаимодействие със средата“ – коментира директорът на ППМГ „Добри Чинтулов“ Мариана 

Милева.  

С ТРАНИ ЦА 2  ГО ДИ НА 5      



3 МЯСТО В НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО 
ЛИНГВИСТИКА 

БРО Й  2 ГО ДИ НА 5  С ТРАНИ ЦА 3  

Галина Илиева от 7. клас завоюва трето място в Националното състезание по лингвистика. Тя 

успя да реши 3 задачи на три различни езика – абазински, корейски и естонски. Състезанието 

се проведе на 22 януари 2022 г. В него участваха трима ученици от гимназията – Галина 

Илиева от 7.б клас, Розалина Влахова от 11.в клас и Илияна Гандева от 12.г клас. 

Поздравяваме ви за успеха и за достойното представяне.  

Раян Камаринчев от 7. клас на ППМГ „Добри Чинтулов“ заслужи втора награда от 

Пролетното национално състезание по физика. То се проведе на 5 март 2022 г. По 

регламент домакин на състезанието трябваше да е СУ „Иван Вазов“ в гр. Вършец, но 

заради извънредната ситуация надпреварата се организира по места. В състезателната 

група 7. клас се явиха 50 ученици от цялата страна. Класирането на Раян е изключително 

престижно. 

Висок е резултатът и на Златомир Желев от 11. клас, който се яви не на състезателната тема 

за своята възрастова група, а на т. нар. „специалната тема“, която е за ученици от всички 

възрастови групи, подготвящи се по програмата за Международната олимпиада по физика. 

Златомир остана на крачка от наградите, но класирането му показва развитие и 

израстване. 

В Пролетното Национално състезание по физика участие взеха още Ивайло Мъндев от 9. 

клас, както и Мария Къчева и Милица Лазарова от 10. клас. Тяхното представяне също е 

достойно. 

Учители по физика на учениците са Кети Маринова и Марияна Аврамова. 

ПРЕСТИЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЛЕТНОТО НАЦИОНАЛНО 
СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА 



ГО ДИ НА 5      

АПРИ Л 202 2     

През месец Февруари се проведоха две състезания по 

информатика – Онлайн състезание по програмиране и 

Софтуниада 2022 г. 

Онлайн състезанието  по програмиране се организира от 

Технически университет – Варна. Провеждането му беше в 

периода 18 февруари -21 февруари 2022 г. В раздел 

„Състезателно програмиране“ от ППМГ „Добри Чинтулов“ участва 

Жора Нерсисян от 12.г клас. Той зае престижното четвърто място 

с резултат 100 точки от максимум 100. Този резултат му осигурява 

прием в Техническия универистет – Варна. 

Софтуниада 2022  се проведе на 27 февруари 2022 г. В 

категорията „Състезателно програмиране“, във възрастова група 

16+ години участва също Жора Нерсисян от 12.г клас. Той зае 

престижното 21 място от 176 участници. Софтуниада е 

състезание, което не е само за ученици. Няма възрастови 

ограничения. Решават се 10 задачи с нарастваща трудност. Жора 

успя да реши 6 задачи за 575 точки. Поради технически проблем 

не успя да стигне до условията на последните четири задачи. Въпреки обстоятелствата резултатът му 

е впечатляващ. 

С ТРАНИ ЦА 4  ГО ДИ НА 5      

ПРЕСТИЖНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПО 
ИНФОРМАТИКА 

ВТОРА КНИГА НА МАРИЯНА 

Марияна Димитрова от 7.б клас участва в математически клуб 

“Математически таланти” и в издаването на втора книжка с 

алтернативни решения на задачи организирано от г-н Любен 

Любенов. Книжката предстои да бъде изпратена за съхранение в 

Националната библиотека гр. София. 

БЛАГОТВОРИТЕЛНА АКЦИЯ ОТ БМЧК СЛИВЕН 

На 1-ви март във фоайето на 

ППМГ "Добри Чинтулов" беше 

проведена благотворителна 

акция от БМЧК Сливен, която 

п о с т а в и  н а ч а л о т о  н а 

в е л и к д е н с к а т а 

благотворителна кампания в 

помощ на абитуриентите 

сираци и полусираци. Бяха 

п р о д а д е н и  м а р т е н и ц и , 

средствата от които надхвърляха 180 лева. Общата сума 

събрана от всички клубове от Сливен, включили се в акцията е 

386,95лв.  



БРО Й  2 ГО ДИ НА 5  С ТРАНИ ЦА 5  

AMBASSADOR FOR A DAY 

През 2021 година ученичката Симона 

Василева от 9.г клас стана посланик на 

кралство Мароко за един ден. Тя 

имаше честта да се запознае с Нейно 

Превъзходителство Закия Ел Мидуи и да 

се докосне до културата и традициите 

на Мароко, както и да научи безценни 

съвети за това, как да постигаш 

мечтите си днешно време. 

Тази година на 21 март Британското 

посолството, което е и организатор на 

конкурса „Ambassador for a day”, 

покани всичките 63 победителки през 

последните пет години, за да 

отпразнуват юбилея на конкурса. Роб 

Диксън, посланикът на Великобритания, 

поздрави всички момичета за това, че 

се борят за постигане на целите си, 

развиват се и мечтаят за едно по-

светло и красиво бъдеще. Илияна 

Йотова, която е патрон на конкурса, 

също присъства и изрази 

впечатленията си от това, че 

момичетата в 21. век все повече и 

повече желаят гласът им да бъде чут и 

да подобрят света, в който живеем. 

Всички победителки, които присъстваха 

на събитието, имаха възможност да 

участват в дебат, на който да изразят 

мнението и позицията си относно 

важни теми, свързани с жените – 

права, дискриминация и други. В края 

на събитието всички участници си 

направиха снимки с посланиците и с 

лицата от неправителствените 

организации, за да може да се запазят 

спомени от този прекрасен и вълнуващ 

ден. Разбира се, момичетата получиха 

и много подаръци с логото и девиза на 

конкурса, който вдъхва увереност на 

всички млади български момичета да 

разгърнат потенциала си, да отстояват 

себе си и да се променят! 



БРО Й  2 ГО ДИ НА 5  С ТРАНИ ЦА 6  

ПРАЗНИК НА ГИМНАЗИЯТА  

И тази година бяха организирани редица мероприятия по 

случай честването на патронния празник на нашето училище 

ППМГ „Добри Чинтулов“. Посещения в  къщата музей на 

Добри Чинтулов, където се запознаха с биографията на 

сливенския възрожденски поет, потопиха се в атмосферата 

на Възраждането и се докоснаха до един различен свят, 

който събуди интерес към онази епоха и към личността на 

Чинтулов.  

Ученици от 11 –те класове се поклониха пред гроба на Добри 

Чинтулов в деня на Чинтуловата гимназия. Прозвучаха 

неговите песни и стихове. Г- жа Пондалова, председател на  

сдружение "Мати Болгария", изнесе слово в памет на Добри 

Чинтулов. 

 

КЛАСИРАНЕ В КОНКУРСА ЗА РИСУНКА 

По случай патронния празник на гимназията на 

22.03.2022 г. се обяви конкурс за рисунка на тема 

„Живописта в поезията на Добри Чинтулов“ Участниците 

ще се оценяват в две възрастови групи - от 5. –7. клас и 

от 8.—10. клас.За всяка група има първо, второ и трето 

място.  

Резултати на класираните ученици в 

конкурса по изобразително изкуство:  

 Първа възрастова група от 5.-7. клас: 

1-во място: Красина Недялкова 6. „б“ клас 

2-ро място: Виктория Димова 5. „б“ клас 

3-то място: Йоана Димитрова 5. „б“ клас 

Втора Възрастова група от 8. -10. клас: 

1-во място: Валиана Янчева 8. „в“ клас 

2-ро място: Иван Вълев 8. „д“ клас 



С ТРАНИ ЦА 7  ГО ДИ НА 5      

Като част от празника на ППМГ „Д. 

Чинтулов“, който съвпадна с откриването на 

STEM центъра в гимназията, се проведоха 

редица състезания и демонстрации по 

природни науки. 

На 21 март Екоклубът на училището 

организира състезание „Водата – живот“, с 

което беше отбелязан и Световният ден на 

водата 22 март. Участваха ученици от 5., 6. и 

7. клас. Отбор „А“ клас – Георг Милков 

Йоргов – 5.а, Ангела Светлин Ангелова – 6.а, 

Валентин Валентинов Гочев – 7.а клас. 

Отбор „Б“ клас – Йоана Драгомирова 

Димитрова – 5.б, Галина Димитрова Дунева 

– 6.б, Добромира Иванова Стоянова – 7.б 

клас. 

Участниците бяха оценявани от ученици от 

11.а клас, профил „Природни науки“. 

На 22 март се проведе традиционното за 

състезание „Клуб на знаещите – природни 

науки“. Познания в областта на биология, 

химия и физика мериха: Елионора Бойкова 

Цанева – 9.а, Иван Насков Атанасов – 9.б, 

Ивайло Станимиров Мъндев – 9.в, Йоана 

Стоянова Иванова – 10.а, Даниела Деянова 

Дейчева – 10.а, Елизабет Петрова Георгиева 

– 10.б, Яни Георгиев Марулев – 11.а, 

Виктория Михайлова Платева – 11.б, 

Златомир Живков Желев – 11.в клас. 

Участниците в група за извънкласни 

дейности по химия и ООС -10. клас изнесоха 

презентации за значението и ролята на 

водата, за опазването и използването ѝ. 

Направиха и атрактивни демонстрации на 

химични опити пред ученици от 7. клас. 

Ученици от 11. и 12. клас, профил „Природни 

науки“ представиха демонстрационни опити 

по биология и химия пред гостите при 

откриване на STEM – центъра. 

ПРАЗНИК НА ГИМНАЗИЯТА  



БРО Й  2 ГО ДИ НА 5  С ТРАНИ ЦА 8  

В рубриката 

„Бивши 

възпитаници 

на 

гимназията“, 

Ви 

представяме 

Ана-Мария 

Георгиева. 

Завършила е 

ППМГ „Добри 

Чинтулов“ 

през 2019 г. профил „Биология и 

химия “. 

Ана-Мария започва да пише стихове 

още в гимназията. Първата 

стихосбирка „Връх, море и книга“ 

излиза през 2019 г. В интервю за в-к 

„Алтернатив прес“ на въпроса “Какво 

е поезията за теб?“ тя отговаря: 

„Поезията е моят начин на 

изразяване. Чрез стиховете си 

казвам неща, които всеки разбира, 

но по различен начин. Чрез поезията 

се опитвам да рисувам чрез думите, 

да звуча чрез буквите и да създавам 

образи, в които всеки може да се 

припознае. Това е поезията за мен. Аз 

изливам моментните си състояния 

върху листа хартия, а след това някой 

чете моите емоции и се припознава в 

тях.“  

Ана-Мария е и художник, и музикант -  

свири и на китара. Може да нарисува 

портрет както с молив, така и с 

думи.  За себе си тя казва: „Самоука 

художничка, поетеса и музикантка 

съм“, но все пак това са само хобита. 

За своето професионално развитие се 

насочва към медицината. В момента 

Ая /както всички я наричат/ изучава 

Дентална медицина в  Медицински 

университет, град Пловдив.  

Интервюто пред в-к „Алтернатив прес“ - https://

alternativavestnik.home.blog/ 

БИВШИ ВЪЗПИТАНИЦИ НА ГИМНАЗИЯТА 

От стихосбирката “Връх, море и книга” 

 

НА РАЗСЪМВАНЕ 

Ще дойда в твойто утро  

и своя сън  

ще ти разкажа.  

Очите си тогава  

ще отвориш  

и изгревът  

ще те залее. 

 

ПЪТЕКА  

Стръмна бе пътеката  

между погледа  

и устните й. 

ДВЕ ЧАШИ  

Две чаши  

и бутилка вино: 

разпалват  

и потушават огън. 

https://www.facebook.com/meduniversity.plovdiv/
https://www.facebook.com/meduniversity.plovdiv/
https://alternativavestnik.home.blog/2020/03/12/%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0/
https://alternativavestnik.home.blog/2020/03/12/%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0/
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БИВШИ ВЪЗПИТАНИЦИ НА ГИМНАЗИЯТА 

Нови стихове от 2022 г. 

 

И 

 

Ревнувам те от дърветата,  

които те разхлаждат през лятото  

и от щурците,  

които ти пеят приспивни песни.  

Ревнувам те от звездите,  

които ти озаряват нощта  

и от облаците,  

които плачат на твоето рамо. 

Ревнувам те от цветята, 

които сякаш за теб цъфтят  

и от пеперудите,  

които сякаш заради теб летят.  

Ревнувам те от пролетта  

и от есента,  

и от летните, и зимните бури. 

 

 

КРАСОТАТА НА ВЕЧНОСТТА 

 

Не мечтаеш ли за красотата  

на морския бряг  

след залез слънце  

и танца на вълните? 

Не мечтаеш ли за красотата  

на белия сняг  

след изгрева на луната  

и песента на вълците? 

Не мечтаеш ли за красотата 

на черната нощ  

и песента на щурците  

в летните поля? 

Не мечтаеш ли за красотата  

и голямата мощ  

на скритите в ъглите  

мои прашни слова?  

Не мечтаеш ли за красотата  

на вечността…  

Не мечтаеш ли? 

Старият бряст 

Пейзажи рисувани от Ана-Мария 



КЛУБ АНОНИМНИТЕ ПИСАТЕЛИ 

Дадох клетва 

Заклех се! 

Заклех се да бъда Чинтуловец! 

Заклех се да пазя родното! 

Заклех се да обичам словото! 

Заклех се да се гордея с 

миналото! 

Заклех се да пазя оставеното! 

Заклех се да градя бъдещето! 

Заклех се да усвоя знанието! 

Заклех се племенно да браня 

настоящето! 

Заклех се да мога повече! 

Заклех се да бъда Чинтуловец! 

 

 

 

СПОРТ 

След убедителни победи с по 2:0 гейма и над трите отбора ГПЗЕ, ПГИ и ПГХТ, 

участващи в много добре организирания турнир в чест на празника на 

ПГХТ”Акад.Неделчо Неделчев”, завоювахме заслужено първото място! След две 

годишно прекъсване,тръпката да си победител е неописуема! Благодаря на моите 

момичета за днешното отлично представяне!   

Николай Бъчваров—треньор по волейбол  

Скрити слова 

Дали ще забравим онзи дълг към него? 

Обещание за спасение и светлина. 

Безусловна обич, неосъществена досега. 

Риск и отговорност, притъпени от вина. 

Истина, забулена в тъга. 

Чест и слово в тъмнина. 

Искреност и огън във речта. 

Надежда, носеща се на крила. 

Тръпка, раждаща се във писма. 

Ужас, опарен от свещта. 

Любов, заключена в сърца. 

Обич, сила и борба. 

Вяра, преминаваща отвъд света. 

Автор е ученичка от 6. клас  
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ПРИЕМ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 
 
 
 

 

 

За профил „Природни науки“ от: 

1. удвоената оценка от външното оценяване по 
български език и литература в точки (максимален 
брой – 200 т.); 

2. удвоената оценка от външното оценяване по 
математика (максимален брой – 200 т.); 

3. оценката по биология и здравно образование от 
свидетелството за основно образование 
(максимален брой – 50 т., съответстващ на оценка 
Отличен 6,00); 

4. оценката по химия и опазване на околната среда от 
свидетелството за основно образование 
(максимален брой – 50 т., съответстващ на оценка 
Отличен 6,00). 

За профили „Математически“ и „Софтуерни и 
хардуерни науки“ от: 

1. удвоената оценка от външното оценяване по 
български език и литература в точки (максимален 
брой – 200 т.); 

2. удвоената оценка от външното оценяване по 
математика (максимален брой – 200 т.); 

3. оценката по математика от свидетелството за 
основно образование (максимален брой – 50 т., 
съответстващ на оценка Отличен 6,00); 

4. оценката по български език и литература от 
свидетелството за основно образование 
(максимален брой – 50 т., съответстващ на оценка 
Отличен 6,00). 

 

Максималният приемен бал за всеки от профилите се 
формира като сбор от: 

1. удвоената оценка от външното оценяване по български 
език и литература в точки (максимален брой – 200 т.); 

2. удвоената оценка от външното оценяване по математика 
(максимален брой – 200 т.); 

3. 2 оценки по предмети от свидетелството за основно 
образование (максимален брой – по 50 т., съответстващ 
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Прием в 5. клас  
 Две паралелки 5. клас с общ брой 

ученици 52. 

 

Прием след 7. клас   
Профил „Природни науки“ 

с интензивно изучаване на английски език 
и профилиращи предмети биология и 
здравно образование и химия и 
опазване на околната среда – 1,5 
паралелки. 

Профил „Природни науки“  

с интензивно изучаване на немски език и 
профилиращи предмети биология и 
здравно образование и химия и 
опазване на околната среда – 0,5 
паралелки. 

Профил „Математически“ 

с интензивно изучаване на английски език 
и профилиращи предмети математика и 
информатика – 1,5 паралелки. 

Профил „Математически“  

с интензивно изучаване на немски език и 
профилиращи предмети математика и 
информатика – 0,5 паралелки. 

Профил „Софтуерни и хардуерни 
науки“ 

с интензивно изучаване на английски език 
и профилиращи предмети информатика и 
информационни технологии – 1 
паралелка. 


