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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   

ЧЕСТИТО ЗАВЪРШВАНЕ НА ВИПУСК 2021! 

  Мили момичета и момчета от Випуск 2021, 
И за вас дойде мигът, който 
някои наричат final countdown. 
Отброяването до 12, иронизи-
рано или приемано с екзалта-
ция, отбелязва началото и на 
вашата зрелост. Вярно, дошла 
при трудни обстоятелства, за-
щото, ако предходният випуск 
понесе последствията от нача-
лото на пандемията, за вас тя 

беляза две образователни години.  

Сигурно от всеки от нас тя отне по нещо ценно. 
Но животът изисква да търсим пътищата към вяра-
та в по-доброто. Народната пословица ни учи, че 
когато губим, не знаем какво печелим. В тази пара-
доксална логика сигурно има повече истина, откол-
кото в привидно логичните неща, защото, когато не-
що ти е отнето, полагаш усилието да превъзмогнеш 
дефицита. И така градиш невидимите нови пара-
метри на самия себе си – ставаш по-адаптивен, по-
силен, по-зрял. Израстването е превъзмогване – на 
обстоятелства, на ситуации и преди всичко на себе 
си. 

Пожелавам ви този процес за вас да не приключ-
ва. Бъдете позитивни. Нека след вас другите да ос-
тават впечатлени, удовлетворени и усмихнати. Ус-
пехът нека да ви преследва. А вие да се чувствате 
ценени и нужни! 

На добър час! 

Мариана Милева 

 Директор на ППМГ „Добри Чинтулов” 

Абитуриенти  
Днес сте абитуриенти, 

след месец - два студенти. 

Свършват ви безгрижните купони, 

вече ще живеете с нови еталони, 

но отминалите ученически дни 

ще ги помните до старини. 

Пожелаваме Ви да изживеете 

незабравимо последната вечер с 

любимия Ви клас! 

Ще има много сълзи, но и смях. 

Днес е последният ви учебен ден. 

Звучи малко тъжно, но това не е 

краят, а началото на нещо 

още по-вълнуващо! 

На добър път! 
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ГО ДИ НА 4     МАЙ  2021   

   БРО Й  3  

12. „А“ 

С ТРАНИ ЦА 2  ГО ДИ НА 4     МАЙ  2021    

Мили мои момичета и момчета,  

Настъпи часът. Не за раздяла, а за преследване на мечти, постигане 
на цели, осъществяване на желания, .... за любов! Винаги сте вървели 
по този път, но сега ще го правите сами – отговорността ще е изцяло 
ваша. И знам, че ще се справите, защото сте интелигентни, огнени, ам-
бициозни, добри хора - просто невероятни! 
Редовно ме изправяхте на нокти, но и ми подарихте четири вълнуващи 
години, изпълнени с уважение, доверие, приятелство, жестове на вни-
мание, изненади и поезия! 
Мили мои момичета и момчета, винаги ще ви нося в сърцето си за то-
ва, което сте и което ще бъдете!  
Ще завърша с думите на Ницше: „Човек трябва да носи хаос в душата 
си, за да може да роди танцуваща звезда.". Обичам ви!  

Вашата класна Поля Филипова 

Само преди 5 години прекрачихме прага на ППМГ 
”Добри Чинтулов” млади, неуверени, търсещи своя път и 
готови за безброй приключения. Всеки от нас знаеше, че 
ни предстои едно изпитание на волята, което в крайна 
сметка ни показа какви хора сме! Научихме се да бъдем 
смели, упорити, задружни, да обичаме безрезервно и да 
се трудим неуморно! Въпреки пречките и трудностите ус-
пяхме да се справим и да останем единни!  

Да така е, не бяхме перфектният и безпроблемен 
клас, какъвто се предполага да бъдат паралелките с буква 
“А”, но за сметка на това успяхме да докажем на всички, че 
имаме големи сърца и ще оставим своя печат в историята 
на гимназията! Безбройните благотворителности, в които 
нашият клас участва, забележителните изяви, с които сме 
прославяли името на училището си във всяка една сфера 
и отличният успех на класа, компенсират пакостите и не-
покорността ни! Благодарни сме за всичко и за хубавите, и 
за лошите моменти и знаем, че те ще останат нашите най-
ценни уроци и най-вълнуващи спомени! Благодарим на 

нашите учители за търпението, любовта, отделеното вни-
мание и за това, че бяха стриктни и изискваха от нас, за-
щото те успяха да ни превърнат в едни успели млади хо-
ра, готови да поемат във вярната посока, която е само 
една: НАПРЕД! 

С тъга в душите се сбогуваме с гимназията, съуче-

ниците и учителите си и знаем, че топлият спомен за от-

миналите дни, винаги ще държи жива в нас искрицата на 

надеждата и ще осветява пътя ни! За нас беше чест да 

бъдем част от тази гимназия и най-вече от този клас-

задружни, смели, добри и непримирими! Специални благо-

дарности отправяме към нашият класен ръководител: г-жа 

Поля Филипова, затова че беше не просто наш учител, а 

наша майка, закрилник и модел на подражание! Обичаме 

Ви! Пожелаваме на всички наши съученици на добър час и 

нека всеки от нас  постигне целите си. Неуморно преслед-

вайте мечтите си и най-вече да не се спирате пред труд-

ностите, защото зад всеки облак се крие дъга! Дерзайте! 



12. „Б“ 

БРО Й  3 ГО ДИ НА 4  С ТРАН И ЦА 3  

 Честито завършване, КЛАС! 

Днес е един специален ден – празничен, но и ден за равносметка. 

Спомняте ли си първия ден, в който прекрачихте гимназията? Изплашени 
ли бяхте или се вълнувахте? Как ви изглеждаха момичетата и момчетата 
от 12- ти клас? Искахте ли да сте като тях? 

Днес вие сте „големите“, в 12-ти клас. 12. „Б“! 

Дерзайте и постигайте целите си с упоритост, достойнство и чест! 

Бъдете успешни и сбъднете мечтите си! 

Запазете добротата и човечността в сърцата си, непокорството на мла-
достта, стремежа към щастие! Посрещайте несгодите с присъщите  ви 
мъдрост и чувство за хумор! 

И не забравяйте родната гимназия – вратите й винаги ще бъдат отворени 
за вас! 

Вярвам, че с хора като вас светът ще бъде по-добър! 

Благодаря Ви, че Ви има, 12Б! 

С обич: Вашата класна Женя Кожева 

Е, ето, че и тези 5 години ми-
наха. Така неусетно, като миг. 
Помня момента, в който прекра-
чих прага на гимназията. Бях 
малка, амбициозна, може би и 
леко уплашена. Когато се срещ-
нах с класа си, открих още 26 де-
ца, същите като мен. Е, вече не 
сме деца. Пораснахме заедно, 
вече сме възрастни и отговорни 
хора, гонещи целите и мечтите 
си.  

Бяхме напълно непознати. 
Станахме приятели. А днес? Днес 
сме едно голямо семейство.  

Нашата 5-годишна приказка 
понякога поемаше резки, неочак-
вани завои. Спорихме, сърдихме 
се, плакахме заедно, смяхме се 
заедно... Но не е ли това напълно 
нормално за едно семейство?  

Но уви, всяка приказка си има 
край.  

Създадохме спомени, които 
ще топлят сърцата ни дълги годи-
ни. Спомени, които ще ни връщат 
пак там, на любимото място - 
Природо-математическа гимна-
зия "Добри Чинтулов". 

Радостина Стоянова 



С ТРАНИ ЦА 4  ГО ДИ НА 4     МАЙ  2021    

12. „В“ 
Скъпи на сърцето ми хора, 

имах честта да бъда ваша класна само през последната година, но съм с вас и до 
вас през последните четири. През годините сме водили  много дискусии и разгоре-
щени дебати, в които пламенно защитавахте тезите си. Това харесвам във вас – 
личности с мнение, с убеждения, с разнолики идеи! И красиви умове! 

Пожелавам ви да запазите непримиримостта си, бунтарския дух, дързостта в очите! 
Бъдете на страната на справедливостта, дори ако трябва да я отстоявате по донки-
хотовски! 

Вложете младата си енергия, съзидателна сила и ентусиазъм в промяна на света 
около нас! Вие сте носители на надеждата за по-добро! 

Вярвам във вас! Успешен полет!  

Мариана Бонева 

Здравейте, скъпи мои! 

В края на една различна, трудна 
и необикновена учебна година, вие 
завършвате. 

Започнахме нормално през есен-
та на 2016 година. Поех класното 
ръководство на тогавашния 8В клас 
с огромно удоволствие! Бяхте мал-
ки, плахи, но много умни, чаровни и 
красиви! Бързо и неусетно изминаха 
4 години до 11 клас, през които вие 
израснахте, научихте много, напра-
вихте много за гимназията, дадохте 

ни много поводи да се гордеем с 
вашите успехи! На всички родителс-
ки срещи благодарих и днес пак: 
„БЛАГОДАЯ!“ на вашите родители, 
че са отгледали и възпитали такива 
Рожби! 

Вие сте последният ми клас! 

Най-умните, най-чаровните, най-
красивите 13 момичета и 13 момче-
та от 12В клас! 

Благодаря Ви, че се подкрепях-
ме и бяхме заедно, макар и разде-

лени в тази последна година! Благо-
даря за невероятния шанс и късмет, 
точно Вие да сте в последния ви-
пуск, който изпращам! 

Пожелавам на всички: „На добър 
час в живота!“ 

Бъдете здрави, успешни и много 
щастливи! 

И… до нови срещи! 

С много обич: Донка Койчева 

 

XII"в" клас 

Алекс е бързия в живота, 
училището цялото минава му по нота; 
Белито е тиха и прилежна 
и на класа е мацката вървежна; 
Васко да стои в училище е нещо сложно,  
да изкара цяла седмица е невъзможно; 
На Вили разказите слушаме откакто се познаваме  
и все по нещо ново научаваме; 
Влади обича да подремва 
и киха с мощ неземна; 
Данаил е спортист екстремен, 
с колелото и каската е неразделен; 
Чирака за науки често си говори 
и вратар като него няма втори; 
Дани Калчев по принцип си мълчи, 
но става страшно като откачи; 
Денито - усмихната и кротка, 
задава се с моделската походка; 
Доника - забавната колежка, 
ходи често до лекарката за бележка; 
С Христо Ботев щом сме в клас, 
няма кой да застане срещу нас; 
Здравко Будаков не пуши никога цигари  
и е роден на 6-ти януари, 
Въндев философства всеки ден 
и е на 2-ри юни той роден; 
Коцето с широката усмивка 
забавлява ни без почивка; 
Криси е доста разбрана, 
не я стряска никоя забрана; 
Крис не обича да спори,  
на стола си стои и рядко ни говори; 
Мариета излъчване интелигентно има  
и много хубаво умее да снима; 
Павката понякога е прекалено директен,  
но в посрещането на гости е доста коректен; 
На Патрисия словото се лее, но без дискотека не може 

да оцелее; 
Пламена за всеки повод цветя осигурява и никога не 
вдига врява; 
От Преска думата рядко взимаме, 
а прическата ѝ често си мечтаем да имаме; 
Рокси е много отговорна, работата ѝ винаги е спорна; 
Полиглотът на класа е Съни, ориентира се  
и в най-големите тръни; 
Стефи винаги е интересна и различна, не говори много 
и е нетипична; 
Тони от компютри и числа разбира, 
нацепен е и пред нищо се не спира; 
Хриса често ни мърмори, 
но като нея да се занимава няма втори; 
Цецо е човек енциклопедия, 
знае повече от всяка медия.  
За пет години ний се опознахме, 
заедно плакахме и заедно се смяхме,  
а сега поемаме по пътя свой! 
Животът е пред нас, с възможности безброй! 
Да си останем все така приятели добри 
и да стоим на маса до зори!  



БРО Й  3 ГО ДИ НА 4  С ТРАНИ ЦА 5  

12. „Г“ 
Отдавна съм се убедил, че в момента на своето завършване гимна-

зистите  знаят доста  повече за своите учители, отколкото учителите им 
за тях. Така че едва ли бих могъл да изненадам уважаемите зрелостници  
от 12 г, 12 д и 12 е клас , на които имах честта да  преподавам , с нещо 
особено мъдро и остроумно . Особено  ако е писано по , както се казва,  
"тържествен повод". 

 Клише или не, поводът обаче е наистина тържествен, което вие, 
зрелостниците, ще оцените след време. 

Когато ще сте се справили, в което не се съмнявам, с какви ли не 
"житейски вируси". Когато всеки от вас  ще е "написал" до някъде своя 
"роман на възпитанието" .  

Такива са законите на израстването! 

Позволете ми слабостта да вярвам, че в някои от неговите най-
заплетени сюжетни разклонения ще   намирате опора в знанията, придо-
бити в гимназия "Д. Чинтулов". ВАШАТА  ГИМНАЗИЯ! 

  А сега, към 12.“
Г
“ :  За мен беше изпитание и чест да бъда ваш класен ръководител!  

Останалото ще си го кажем  в нощта на Големия  Бал! 

                                                                                                                Тодор  Камбуров 

От името на целия 12.“
Г
“ клас искаме да благодарим на ППМГ „Добри Чинтулов“ за 

незабравимите и изпълнени с хубави моменти години.  

Пожелаваме на всички бъдещи ученици на гимназисти късмет със завършването, 
а на учителите—железни нерви! 

12.“
Г
“ клас 



С ТРАНИ ЦА 6  ГО ДИ НА 4     МАЙ  2021    

12. „Д“ 
 Мили момчета и момичета от 12д клас, 

  Съвсем наскоро Ви предстои абитуриентски бал, матури и кандидат-
студентски изпити. Тази година е една от най-важните в живота ви. Преодо-
лявайте с лекота трудностите, борете се, вярвайте в своите начинания и ги 
следвайте. Усмихвайте се, мечтайте и си позволете да бъдете щастливи. 

 На добър час и успешен старт в живота! 

Ивелина Стойкова -  

класен ръководител на 12. „д“ клас 

С учениците от 12
Д 

бяхме 

заедно само две, но незабра-

вими години. Те са добри, 

обичливи и много открити в 

отношенията си. Споделяха с 

мен всички свои проблеми и се 

опитвахме заедно да ги разре-

шим. Сега са на прага на ва-

жен етап от своя живот.  

С много любов искам да им 

пожелая да бъдат здрави, сил-

ни и всеотдайни по пътя на 

мечтите си, смело и само нап-

ред! Успехи във всички начи-

нания!    Кета Андреева 

Ние, учениците от 12 "Д" клас, искаме да 
изразим нашата благодарност към преподава-
телите от ППМГ "Добри Чинтулов", които в пос-
ледните пет години ни показаха, че училището 
не е затвора, за който го смятахме, а е нещо 
много повече. То е библиотека, пълна със зна-
ния, от която ние можем да черпим безкрайна 

информация. Въпреки че раздялата с това не-
вероятно училище ще бъде трудна, почти не-
възможна, ние ще пазим всичките прекрасни 
спомени, с които този клас и тези учители са 
ни дарили.  

Благодарим Ви за незабравимите прежи-
вявания през последните пет години! 



12. „Е“ 

БРО Й  3 ГО ДИ НА 4  С ТРАН И ЦА 7  

За 12. „е“  с любов! 
Мислим си ,че много неща стоят между нас и Успеха-

обстоятелства, хора, пари… Но истината е, че само едно нещо  ни 
пречи  да стигнем там, където искаме  – и това сме самите ние! Най –
голямата победа не е  да превъзмогнеш пречките, които животът пос-
тавя на пътя ВИ. Най- голямата победа е да превъзмогнеш  себе си, 
собственото си недоверие, собствения  си  песимизъм. 

След 20 години ще бъдете по-разочаровани от  това, което не сте 
направили отколкото от нещата, които сте  направили! Затова опънете 
платната, напуснете сигурното пристанище, уловете вятъра. Изслед-
вайте! Мечтайте! Откривайте!  

                                  На добър път 12.“е“!  
Дюлгерова 

Скъпи учители, Благодаря, че през всичките тези години заедно, Вие неуморно 
ни учехте не само на учебния материал, но и на това как да бъдем хора. Благодаря 
Ви от името на целият 12. "Е" клас и изказвам всеобщите благодарности към Вас, за-
щото го заслужавате. Няма да забравим ценните уроци, които сте ни давали, през 
всички тези години. Сега като погледна назад, ми се иска краят да не настъпваше 
толкова бързо, защото истината е, че ще ни липсвате. Но ние няма да тъжим, защото 
ни научихте, че след всяка буря изгрява слънце и това ни вдъхва надежда за един 
добър старт в нашия зрял живот. Вие ни осигурих-
те този добър старт.  

Благодарим Ви! Пожелаваме на всички ус-
пешно взети матури и една прекрасна абитуриент-
ска вечер!  

Силвена Жекова 
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 Отново е май! Отново мирише на люляк и божур! Отново улиците на Сливен се огласени от ве-
селите гласове на младите момчета и момичета от поредния неразделен клас! След време ще се пи-
тат навярно:  
 „Къде останахте чудни вечери?“,  
както се пее в песента, но днес е техният ден, техният 
празник!  
 Скъпи абитуриенти, запазете този ентусиазъм на 19-
годишните и винаги следвайте мечтите си!  
 Посрещайте и преодолявайте всички трудности на жи-
вота с високо вдигната глава! 
 Вече сте на прага на трудния и безкомпромисен живот, 
но не забравяйте, че главното в него е да бъдеш винаги  
ЧОВЕК! 

    От редколегията 


