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ЧЕСТИТО ЗАВЪРШВАНЕ НА ВИПУСК 2022! 

 

 

Скъпи зрелостници, 

Всеки граничен мо-

мент от човешкия живот 

е изпълнен с неедноз-

начни емоции – тъга от 

раздялата с това, което 

е било, и смесено чувст-

во на страх и любопитст-

во от това, което предс-

тои. За вас първият от 

тези гранични моменти 

настъпи. От утре животът 

за вас става друг. От вас 

зависи как ще посрещ-

нете и приемете тази 

промяна.  

Бъдете отворени към 

света и към това, което 

ви предлага той. Прие-

майте непредубедено 

възможностите пред се-

бе си, но не вярвайте 

безкритично на всичко. 

Впускайте се смело в 

предизвикателствата, но 

само ако предварител-

но сте премерили риска. 

Не се страхувайте да по-

кажете дързост в идеите 

си, но и сдържаност в 

начина, по който ги из-

лагате. Бъдете свободни, 

но не забравяйте, че 

свободата се състои в 

границите, които сами 

си поставяме. Търсете 

във всичко равновесие-

то между крайностите. 

Онзи свят, който вие 

заслужавате, цени имен-

но това. 

Вярваме във вас и 

ви желаем попътен вя-

тър! 

Мариана Милева 

 Директор на ППМГ 

„Добри Чинтулов” 

ДО СКОРО 
 

„До скоро“ казахме си ние 

и в очите ни пробляснаха сълзи. 

Прегърнахме се ние,  

за последно може би? 
 

В училище не бяхме най-добрите. 

Нито на учители любимият им клас, 

но ще си спомняме с тъга за дните, 

в които смеехме се в захлас. 
 

А може би ще дойде време, 
в което с носталгия ще си припомним 

за отминалите дни. 

  Анастасия Василева 

 

 
 

 

Мили момичета и момчета от Випуск 2022, 



МАЙ  2022  

12. „А“ 

С ТРАНИ ЦА 2  МАЙ  2022  

Скъпи мои момичета и мом-
чета от 12 „а“, 

 
Настъпи мо-
ментът, в кой-
то трябва да 
си кажем до-
виждане, но не 
и сбогом! Вър-
вяхме заедно и 
стигнахме до 
момента, в 
който всеки от 

вас тръгва по избрания път. Ще 
бъда много щастлива да ви видя 
реализирани в мечтаните профе-
сии, превърнали се в прекрасни 
млади хора с добри сърца. Ще 
завърша с едно стихотворение на 
Мадлен Алгафари и нека то бъде 
моят поздрав към вас. 

 

Всички можем да летим! 
Всички можем да мечтаем, 
ако спомним си, че сме деца! 
Всички истината знаем, 
ако мислим със сърца! 
 

Всички можем да обичаме, 
щом прозрем, че сме Едно. 
Всички в нещо си приличаме – 
можем да творим добро! 
 

Всички можем да простим, 
ако в болката съзрем урок. 
Всички можем да вървим 
в общия ни път към Бог! 
 

Всички можем да летим! 
И да правим чудеса! 
Всички можем да летим, 
 ако вярваме в това!   
На добър час! ,  
Веселина Симеонова –  
kласен ръководител на 12 „а“  

Жулиета без Ромео по призвание хареса 
да й викат следващата Деса поетеса. 
За Изабел няма задача невъзможна, 
с каквото се захване -успехът й подхожда. 
Мариета притежава ангелски глас 
и в 10.клас бързо приобщи се към нас. 
Мария е откровена и  държи се разумно, 
по- често се шегува, и то хитроумно. 
Търсите Мартин? Във фитнеса спортува, 
а до кой урок сме хич не го вълнува. 
Мира е най-четящата абитуриентка, 
но и за партия шах е достойна конкурентка. 
В семейството си имаме Надежда. 
Рок музиката с емоции я зарежда. 
Невена е момиче цветно, артистично 
и облечена в носия справя се отлично. 
В погледа опасен чар крие нашата Никол, 
но сгафиш ли пред нея, ще си вкараш автогол. 
Никола ще е част от полицейския отряд 
и храбро ще ни пази от престъпния свят. 
Николай Киров с бялата престилка ще тича. 
То е ясно – стетоскопът най ще му прилича. 
Николай Димов все влече го спорта, 
по химия завърши ли, ще ни черпи с торта. 
Толкова лъчезарна е нашата Пламена. 
С ослепителна усмивка тя е надарена. 
Имате нужда от добра маникюристка? 
Представям ви Полина - истинска професионалистка. 
Ралица е кулинар, фотограф, какво ли още не… 
А какъв художник е - Пикасо пасти да яде! 
Сред нас най-кокетната персона  
реши да става архитект - казва се Симона. 
Видите ли Станимира химикалката да хване, 
есета чудни пише, че струват цяло имане. 
Иде наш Стоенчу с гайдата в ръце 
и в народните танци се раздава от сърце. 
Ако в стаята е тихо - значи днес я няма. 
С присъствието си ни омайва Християна. 
Яница е волейболната ни звезда, 
на състезания печели само първите места. 
Благодарение на своята класна 
семейството 12‘‘А‘‘ сплотено израсна. 
На госпожа Симеонова всичкия успех дължим, 
заветът й ще пазим и напред ще продължим! 

Семейството 12.“а“ 
На 15 септември 2017 година 
съдбата събра ни 26-ма 
девойки и младежи, пораснали сега, 
познати като семейството 12”А”. 
Всеки от нас с нещо допринася 
и толкова цвят в класа ни внася: 
Айсу - името й значи вода от луната, 
с нежност и красота пленява сърцата. 
Андреан е по белот експерт прославен, 
а като майстор на скарата просто няма равен. 
В класа си имаме и Божи дар 
на смеха и иронията той е господар. 
За цвета на лакмус в неутрална среда 
питайте Виолета, Теменужката в класа. 
Владимира е най-вярна помощница на Димитров, 
за всяка страница си има отговор готов. 
Жени е най-нежното цвете в нашата градина 
Чертае, пише и рисува – съживява всяка картина. 
 



12. „Б“ 

БРО Й  3 ГО ДИ НА 3  С ТРАНИ ЦА 3  

 Скъпи мои момичета и момчета, 

От сърце ви желая успешно завършване на средното образование и успешен старт 

на висшето. 

Обичайте красивото и доброто в живота , търсете го и се стремете към него. 

Желая ви да постигнете своята реализация , да станете добри специалисти в своята 

област , но по-важно от това е да бъдете    добри хора. 

Ако сте разбрали това , то вие сте научили най- важния урок, урок по човечност! 

С обич, вашата класна: Людмила Йорданова 

Омръзна ни да бъдем все послушни- 
да слушаме и да мълчим, да бъдем в час  
и само химикалите да драскат  
по бели листи с мастилен цвят. 
 
Омръзна ни контролни да ни дебнат- 
и после в мислите ни да тежат, 
да бъдем нервни и враждебни, 
докато цигарите не ни успокоят. 
 
 
 

Омръзна ни да бъдем ний с престилки, 
очаквайки да почнем следващия час. 
И нервни да тръпнем за двойки и шестици 
на следващия ден в школото пак. 
 
Знаем, че сме били нетърпеливи, 
но ето, че звънецът за последен път звъни, 
Сбогом, мили съученици, 
сбъднете всичките си мечти. 
 
Съвременна интерпретация на стихотворени-
ето "Мисли в час"-Петя Дубарова  



С ТРАНИ ЦА 4  МАЙ  2022  

12. „В“ 
      Училищен клас - формално група ученици, родени в една и съща година, 

подредени по азбучен ред. Това е определението по речник. Класът на практика, 

обаче, е нещо много по-различно от дадената дефиниция. Класът е кошер, в 

който кипи непрестанен живот, колкото и клиширано да звучи. Винаги има един 

лидер, който е идеен, очарователен, буден. И класът го приема. Винаги има един 

“пътуващ”, който хем е тук, хем го няма, хаотичен, чаровен, обещаващ. И класът 

го обича. Винаги има недоволни. Младостта е бунт и критиката не е порок. Дори 

е прогрес. И класът го разбира. Винаги има отличници. Изпълнителни, точни, 

скромни, неналагащи се. И класът им се възхищава. Винаги има свенливи. Инт-

роверти, само сякаш присъствие, тишина в крайната редица. И класът ги приоб-

щава. Винаги има един говорител - даже двама. Цветни, красноречиви, убеди-

телни. И класът им гласува доверието си. Винаги има креативни, те реализират 

идеите, танцуват, програмират, рисуват, творят. Винаги има един шеготворец, 

даже няколко. Те създават атмосферата, те са солта и пипера на ежедневието, 

корективът на събитията. И класът искрено се забавлява. Скъпи 12.В - едно малко парче от пъзела на нашата 

гимназия, бъдете щастливи! Живейте, избирайте, падайте, ставайте, изтупвайте се и продължавайте.  

ПОРАСТВАЙТЕ! ГРАДЕТЕ! БЪДЕТЕ!  

Вашата класна Бонка Накова 

До всички наши скъпи препода-

ватели!  

През изминалите пет години с вас 

преживяхме съвкупност от топли 

емоции, изживяхме различни ситу-

ации които живота ни поднася. 

Още от осми клас със седмичните 

контролни на думи по английски, 

които ни караха меко казано да ни 

потъват гемиите. Другата година 

ще е по-лека! Дойде другата годи-

на, вълнение и радост изпълваха 

сърцата и душите ни. И тогава поч-

наха ожесточените борби с химия, 

история, география. Ех, лесни бяха 

времената на контролните с думи. 

Две години продължи тази битка, 

но излязохме победоносно... пове-

чето. Другата година ще е по-лека! 

Дойде 11 клас, хайде няма вече 

биология, физика и прочие. Тогава 

се появи опонент, по-силен от тях 

взети заедно - "Профил математи-

ка" , ей Боже, дай пак да караме 

хубавите предмети като химия. 

Другата година вече няма да е ле-

ка! 12 клас - матури, матури, мату-

ри. Учете, учете, учете. А и мате-

матиката не ни даваше мира, ех 

наистина беше по-лесно преди. И 

пак, каквото и да ни се изправи, 

ние ще го победим и продължим, 

не само в училище, а и в живота. И 

така завършихме, и сега какво? 

Колко видяхме и колко още ни ос-

тава да видим. Бая преживяхме с 

вас, нашите втори родители, то не 

бе образователната реформа, пан-

демията, края на света ... няколко 

пъти, не знаем дали света ще прик-

лючи или не, но определено прик-

лючи една от най-прекрасните ни 

глави от животи-

те ни, от все сър-

це ви благода-

рим на вас, недо-

оценените и лю-

бящи ни като ро-

дители препода-

ватели от Про-

филирана приро-

доматематическа 

гимназия "Добри 

Чинтулов". 
 

 



БРО Й  3 ГО ДИ НА 3  С ТРАНИ ЦА 5  

12. „Г“ 
Мили момичета и момчета, 

През 4-те години, в които бях вашата КЛАСНА, се учихме на взаимна 

обич, на търпение, на достойно поведение. Казвах ви да се отнасяте с 

околните, така както искате да се отнасят с вас. Често ви повтарях да 

бъдете пример за добри дела и най-важният урок, на който се опитах 

да ви науча, е урокът по човечност. 

Надявам се, че съм посяла семената на човешките добродетели,  

„поливайте“ ги и ги отглеждайте с любов. 

Заедно преживяхме и радостите, и тревогите, и успехите, и неуспехите – плакахме  

и се смяхме. Гордея се с вас и с вашето израстване на достойни млади хора.   

Бъдете здрави, щастливи, силни, волни и смели, прекрасни момичета и момчета! 

Обичам ви, 12.г клас. Моят 12.г.  Ще ми липсвате! 

Винаги ще имате специално място в сърцето ми.     С обич - КЛАСНАТА <3 

И ето последният звън чува се,  
последният звън на звънеца,  
класът с госпожата сбогува се  
и всеки тръгва по свойта пътека… 

И тръгва, тръгва от мястото гдето  
характер и личност градил. 
Вечно ще се пази и спомен в сърцето  
за класа така любим и мил. 

И диплома държат в ръка, 
момент на неописуема радост, 
но в очите личи и тъга,  
защото разделят се за жалост. 

 И всеки разперил крила, 
 готов за големия полет  
 да гони свойта мечта,  
 вървейки смело напред! 

Стремглаво наближава краят на нашите пет години заедно. Преми-
наха като миг, нашарени с най-различни емоции – радост, гняв, отегче-
ние, еуфория…. Може би за някои от нас това време е било мъчително, 
за други безгрижно, за трети – прекрасно, но със сигурност все повече 
ще осъзнаваме, че това е бил най-безценният миг в живота ни, миг, кой-
то си е бил само наш. Време за приятелства за цял живот, време за уче-

не и развитие, време за любов.  

Вярваме, че Тук и Сега научихме много неща, най-важното от които 
– да бъдем Хора. Главните виновници за това, разбира се, са нашите 
учители – прекрасни, строги, забавни, вдъхновяващи и загрижени. Някои 
от тях може и да отричат и трудно ще си признаят, че всъщност сме тех-
ните любимци, че само ние знаем как да ги вбесим и как да ги разсмеем 
винаги. Е да, определено не бяхме най-дисциплинираният и най-
ученолюбивият клас в училището, но знаем как да оставим в сърцата 
следа, която да извика усмивка или сълза в ъгълчето на окото, всеки 

път, когато неканен спомен внезапно ги посети. 

И идва стремглаво краят на Нашите споделени Пет години заедно – 

съученици, любими учители, … приятели! Нека бъдат Началото, Осно-

вата, върху която успешно ще се градим и завършваме! И някъде там 

дълбоко в тайното чекмедже на сърцата Нашите най-специални пет го-

дини заедно ще ни топлят, крепят и ще ни дават сила да продължим и…

останем…достойно! 



С ТРАНИ ЦА 6  МАЙ  2022  

12. „Д“ 
1, 2, 3, 4, 5, 6….., 11, 12  

Дванадесет години! Дванадесет години труд и усърдие, сълзи от отчаяние и 
усмивки от радост, изпитания на волята, на дисциплината, на характера. Ден след 
ден, стъпка по стъпка сте изграждали своята личност. Тепърва ще осъзнавате 

какво са ви дали училището и всички ваши учители.  

Радвам се, че имах възможност да ви опозная и придружа в последните четири 
години на вашия училищен път. Предизвикателство, отговорност и удоволствие за 
мен бе да работим заедно. Споделихме хубави моменти, срещнахме и трудности, 
подкрепяхме се, учехме се взаимно, вдъхновявахме се... И сега не ми е лесно да 

се разделя с вас!  

Скъпи мои момичета и момчета, животът ще продължи да ви преподава своите 
уроци. Проявете отговорност, постоянство и мотивация – от тях зависи вашият 
успех! Следвайте мечтите си! Бъдете упорити, не се отказвайте пред трудностите 
дори когато се наложи да отстъпите крачка назад! Вярвайте в себе си и само 

напред и нагоре!                                                                  С обич: Силвия Янкова 

12. д 

Денят за дипломирането най-накрая е тук. И тук сега завърш-
ва нашата гимназиална кариера – на 12. д клас. Накратко 

всеки ще представим… 

При военните ще има ново попълнение, Алберт ще бъде там 
без съмнение, а ето го и Алекс – бъдещият кмет, но първо 
той ще стане архитект. Божко е перфектният Бог на класа и 
навсякъде си вре носа. Цак-цак Викито пристига пак, винаги 
готов за спор и с таланта си за рисуване се откроява той, а на 
Дачкето училището депресия му носи и офка стане ли въп-
рос за уроци. Макар и във Варна Дидката да замине, смехът 
ѝ няма кой да надмине, и следва Денката, който обича в 
тоалетните момичета 07 да съблича. Селският Golf си купи и 
всичките пари за ремонти хвърли. Ето – от 8-ми клас, Митко 
се откроява и няма дискотека, която да не познава, и от 8-ми 
клас Ленчето Школото покорява и в сърцата ни тя отличнич-
ка остава. Информатиката му се отдава и Зафер всеотдайно 
на всеки помага, а Иляйда вечно гладна, но за това пък тя е 
най-красива на Земята. Ето и Йоцата се появява, който за 5 
години усмивката си за нищо на света не свали. Калоян е 
нашият ненадминат програмист и в кодовете той е огромен 
специалист. Маги с патенцата на ,,Дилийт“ се раздава и в 
часовете не спира да приказва. Марио постоянно любов раз-
дава, но баскетболът му се отдава, а Мариян колкото е 

добър фитнес маниак, толкова в училището го удря на айляк. 
Марти Парти с бой и дискотеки се прочу, ала човек е той 
вече друг. С хубава премяна Питърчо се появява и за час 
винаги закъснява. Светльо цяла нощ игри играе, а в часове-
те винаги заспал е. С кв. ,,Дружба“ горд е Симеон и във во-
лейбола се не дава без бой, а Славчо намира равновесие 
между любов и учение. Стаменчо и Стефчо информатика-
та безрезервно обичат и с нея до живот се обричат. С хубави 
писания и къдрава коса, Стефи се казва Тя! Тяната желае 

всяка дама и чалга, която да не знае, няма.  

И дойде ред за нашата любима класна – Силвия Янкова… 
Тежките години изтъркулиха се изведнъж, с банички и 
лютеница Ви посрещахме не веднъж. Уж на шега беше, а 
вече втора година волейболните бележки трупате… Къде в 
знания за таблици и данни, къде в усмивки и смях, 
преминаваха престоите ни в час... Благодарим за това,че ни 
научихте да виждаме красивото, да вярваме в доброто и да 
не избираме лесното. И макар да не можем да запеем отново 
на есен, спомените красиви ще са нашата песен! А ще се 

чакаме с вас на Свети Влас! 

Дойде време да си кажем сбогом, да разперим крила и към 

бъдещето светло да полетим!  

Из размислите на 12. ,,Д“, випуск 2021/2022 



БРО Й  3 ГО ДИ НА 3  С ТРАНИ ЦА 7  

12. „Е“ 
Честито завършване 12.Е клас! 
Скъпи ученици, дойде време да чуете последния училищен звънец. 

Завършва един прекрасен период от живота Ви, но пък Ви очакват 
много нови и вълнуващи преживявания. Ще срещате много труднос-
ти, но трябва да намирате сили и воля за да ги преодолявате. 

Пожелавам на всички да следвате и реализирате своите мечти. 
Намирайте най-добрия път в живота и нека успехът да е винаги с 
вас. Бъдете здрави и щастливи! На добър час! 

       Николай Бъчваров  



Редакционна колегия:  

Гл. редактор: Димитър Няголов 12 клас, Христина Ангелова -ръководител на групата  

Редактори и репортери: Илияна Стойкова, Мария Данчева, Преслава Стефанова, Дария 
Лазарова -12 клас  

Фотография: Ралица Петкова–12 клас  

Компютърно оформление и дизайн: Елена Чалканова, Иляйда Мустафа -12 клас  

Брой 3 на вестник “Будител” е изработен от  група за занимания по интереси “Училищен вестник”. 

 

 
 

         Довиждане, училище 
 
 

 

Училище, със тебе се разделяме. 
С усмивка нежна свети пролетта. 
Дойдохме преди време неуверени. 
Но вече сме пораснали деца. 
 

Без нас навярно тъжни ще са стаите. 
Растяхме – сред уроци и игри. 
Лудеехме, споделяхме си тайните. 
И станахме приятели добри. 
 

Сега сме тук – облечени тържествено. 
С мечти, цветя, със радост и с тъга. 
Пред нас блещука лятото божествено. 
И ние ще блестим като слънца. 
 

Дано да бъде светло пред очите ни! 
И нека по вода да ни върви! 
Довиждане – училище, учители! 
Довиждане, приятели добри! 
      Мартин Тачков 


