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 Подготовката за новата учебна година започна на 1 септември. Настоящата година в 

гимназията бяха приети 26 ученици, разпределени в една паралелка/с прием Български език и 

литература и История и цивилизация/. 

 Преподавателският състав наброява 13 учители. 

 Новата учебна година бе тържествено открита на 15 септември 2017 година. След 

първия учебен час група учители и ученици посети старото и запазено до днес взаимно 

училище в Сливен, намиращо се в двора на църквата ,,Света София”. 

 На 16 септември представители на гимназията почистиха ,,Кадийската чешма”, северно 

от гр.Котел. 

 На 22 септември група от клуб ,,Памет” продължи традицията в Деня на независимостта 

да полага цветя на признателност пред паметника на Шести артилерийски полк. 

 От месец октомври в гимназията започна работа втора доброволка от Китайската 

народна република в лицето на Ячи Тун, която ще преподава китайски език и култура. 

 На 14 и 15 октомври в ПХГ ,,Дамян Дамянов” продължи курсът по творческо писане, 

воден от поетесата Валентина Радинска. 

 На второто Младежко балканско отборно първенство по бридж, проведено в Стара 

Загора, Габриела Калчева от 11б клас и Красимир Димитров от Червен бряг заеха първо място. 

 На тържествена церемония проведена в РУО-Сливен по повод 1 ноември – Денят на 

народните будители, Даниела Маркова – преподавател по английски език получи наградата 

,,Софроний Врачански” в категория ,,Учител на годината” за висок професионализъм, 

граждански принос, талант и значими постижения. 

 На проведената конференция в гр.Котел на 3 ноември 2017 година по повод делото на 

Георги Раковски, ученикът от 12а клас Иван Тенев получи грамота за отлично представяне с 

презентацията ,,Отношението на Георги Раковски към църковно-националната борба и 

приносът му в нея според историографските му произведения, лична  кореспонденция и 

публицистика. 

 През месец ноември на сайта на гимназията се появиха две нови електронни книги: 

,,Миг на звездопади” на Сияна Атанасова и ,,Бели нощи през тъмните дни” на Дейвид Дечев. 

 На 10 ноември ученици от осми и единадесети клас се срещнаха с утвърдения 

сливенски журналист и автор на книги и есета Веселина Седларска. Срещата бе част от 

инициативата ,,Писатели назаем”. 

 В рамките на проект ,,Съдебните институции – информиран избор и гражданско 

доверие” бе заснет учебен филм с участието на ученици от единадесети клас. 



В началото на месец декември група ,,Монолог” при ПХГ ,,Дамян Дамянов” участва във вечер 

посветена на Бисер Киров с песента ,,Подмосковнe вечера”. 

 На 11 декември в гимназията се проведе благотворителен коледен базар. Събраните 

средства бяха за каузата ,,Да помогнем на Стилиян Колев. 

 На 22 декември в Регионална библиотека ,,Сава Доброплодни” бяха връчени наградите 

на победителите в Коледния конкурс на библиотеката. В четвърта възрастова група за коледно 

пожелание, специалната награда получи Дейвид Дечев, ученикът от 8а клас. 

 На 23 декември бе проведено традиционното за гимназията Коледно шоу, което бе 

изцяло замислено и реализирано от учениците. 

 По повод 18 януари – патронен празник на гимназията бяха проведени редица 

мероприятия като: литературен конкурс за ученици на тема ,,Там, вдън годините назад”; 

литературен конкурс за учители на тема: ,,Когато пиша, ставам  друг човек”; рецитаторски 

конкурс за ученици на тема: ,,Магията на Дамяновото слово”; ученически конкурс за рисунка и 

конкурс за видеоклип. 

 През месец януари учители, родители, ученици и общественици активно се включиха в 

защитата на гимназията по повод предложението на Общинската администрация до 

Общинския съвет за  сливане с друго училище. 

 На 17 януари Иван Тенев от 12а клас спечели първо място в историческия конкурс ,,140 

години от Освобождението на Сливен”. 

 През месец януари излезе поредното електронно издание на гимназията , книгата ,,Път, 

любов, труд…” В своите 102 страници представя творбите на ученици и учители участвали в 

конкурсите по повод патронния празник на училището. 

 По повод 145 г. от обесването на Васил Левски ученици от седми и осми клас на 

гимназията изнесоха рецитал под надслов ,,Васил Левски – символ и епоха”. 

 На 26 февруари в мултимедийната зала на гимназията се проведе училищния кръг на 

състезанието ,,Spelling Bee 2018”. Първо място спечели Ана Малинова от 7а клас. 

 В края на месеца бе проведен ученически конкурс за рисунка на тема 

,,Освобождението” в който първо, второ и трето място спечелиха Сияна Атанасова, Ивелина 

Иванова и Камелия Стоева. 

 С участие в различни инициативи ученици, учители и служители от ПХГ ,,Дамян 

Дамянов” отбелязаха националния празник 3-ти март – участие в общоградското тържество 

пред паметника на Хаджи Димитър, в празничното шествия и ритуала по поднасяне на венци и 

цветя пред паметника на Панайот Хитов, а в лекоатлетическата щафета отборът от единадесети 

и дванадесети клас се класира на второ място. 

 На 12 март гимназията представи собствените си Fli PBOOK-издания, като юбилейната 

книга на гимназията, философски и исторически съчинения на ученици и други. 



 На 20 март в гимназията бе отбелязан Световния ден на социалната работа. Основание 

за това бе предложението за пръв път в гимназията да стартира паралелка ,,Сътрудник 

социални дейности”. 

 На традиционния фестивал на руската песен ВИГ ,,Монолог” се класира на второ място. 

 На организираният конкурс по повод Седмицата на гората на 13 април, Станиела 

Рускова от 9а клас бе удостоена с първо място в категория ,,Авторска снимка и презентация”, а 

Дейвид Дечев от 8а клас бе класиран на второ място в категория ,,Литературно произведение”. 

 В края на месеца десетокласниците от гимназията Константин Налбантов и Антон 

Карелов  участваха във филмовия фестивал за буктрейлъри с два бестселъра: романите 

,,Заклинателят” на Уилям Блати и ,,Вината в нашите звезди” на Джон Грийн. За своето участие 

те получиха грамоти, плакат и сувенири. 

 На 2 май пред паметника в историческата местност ,,Оборище” бе връчена 

националната награда в ученическия конкурс за краеведско историческо изследване по повод 

140 години от Освобождението на България на Иван Тенев от 12а клас. 

 На 4 май грамоти и награди за участие и оригинално представяне в конкурса по 

превенция на наркоманията, организиран от община Благоевград, получиха Дейвид Дечев от 

8а клас и неговата учителка по български език и литература Дочка Петрова. Наскоро Дейвид 

спечели сребърен медал в международния конкурс ,,Младежи и поезия” в Триуджо, Италия. 

 Отлично се представиха учениците от гимназията на националните олимпиади по 

български език и литература и история и цивилизация като Иван Тенев от 12а клас спечели 

първо място и званието лауреат на националната олимпиада по история и цивилизация 

проведена в гр.Кърджали. 

 Дейвид Дечев от 8а клас се класира на първо място в раздела за поезия във тора 

възрастова група в литературния конкурс ,,Чудо до поискване”. 

 На 14 май в зала,,Сливен” се състоя вълнуващо тържество с номинации на ученици и 

учители от ПХГ ,,Дамян Дамянов”, а на следващия ден се проведе ритуалът по изпращането на 

випуск 2018. 

Знамето на гимназията бе предадено на нова знамена група – Виктор Стоилов от 11б клас – 

знаменосец и асистентки Велина Козарова и Есен Тахирова от 11а клас. 

 В европейската нощ на музеите на тържествена церемония бе награден Иван Тенев за 

постигнати високи резултати в национални исторически конкурси. 

 На 22 май Дейвид Дечев от 8а клас получи парична награда от неправителствената 

организация за талантливи младежи, постигнали успехи в областта на литературата. 

 На 1 юни – Ден на детето, с грамота  за  благородна постъпка ,,Златно сърце” на 

Областната администрация и РУО-Сливен, бяха удостоени десетокласниците от ПХГ ,,Дамян 

Дамянов” за набиране на средства в помощ на Стилиян Колев. 



 На 15 юни на тържествена церемония бяха удостоени с грамоти и награди отличниците 

от випуск 2018 от област Сливен. Сред наградените бе и Иван Тенев от 12а клас. 

 В края  на месец юни се проведе заключителният модул от курса по творческо писане с 

ръководител Валентина Радинска. 

 

Директор:  Жельо Радев 

  

  


