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Подготовката за новата учебна година започна на 1 септември. През настоящата 

година в гимназията бяха приети 29 ученици, разпределени в една паралелка – Хуманитарна 

науки. 

 Преподавателският състав наброява 12 учители. 

 На 17 септември 2018 г. тържествено бе открита новата учебна година. Гост на 

тържеството бе д-р Екатерина Иванова, основател на училището. От името на Випуск 2018 

добър старт на учители и ученици пожела Румяна Панджарова, студентка първи курс 

,,Книгоиздаване” в Журналистическия факултет на СУ ,,Св.Климент Охридски”. 

 На 22 септември представителна група от клуб ,,Памет” на гимназията продължи 

традицията да полага цветя на признателност пред  паметника на VІ-ти артилерийски полк. 

 На 26 септември класовете от гимназията се присъединиха към проявите за 

отбелязване на Европейския ден на езиците, като преведоха на възможно най-много 

европейски езици определена фраза и я записаха на плакат. 

 На 28 септември в Областната администрация на града бе наградена с грамота Вяра 

Немцова за есе на тема: ,,Болградската гимназия – извор на родолюбие”. 

 За поредна година в гимназията започнаха срещите от курса по творческо писане, 

водени от поетесата Валентина Радинска. 

 ОТ 10 октомври в гимназията започна работа третата доброволка от КНР – Джени, 

която ще преподава китайски език и култура. 

 В седмицата на четенето учители и ученици от ПХГ ,,Дамян Дамянов” се срещнаха с 

поетесата Галена Воротинцева. 

 В края на месеца отборът по петанк участва в първия турнир организиран от ІХ-то ОУ 

,,Кирил и Методий” и зае престижното второ място. 

 На 30 октомври в къщата-музей ,,Хаджи Димитър” бяха връчени наградите на 

конкурса за есе на тема: ,,Хаджи Димитър и ние”. Първо място в конкурса спечели Дейвид 

Дечев, ученик от 9а клас. 

 За втора поредна година наградата ,,Софроний Врачански” в категория ,,Учител на 

годината в гимназиален етап” се връчи на наш колега – учителя по история и цивилизация 

Валери Милков. С грамота в категорията ,,Млад учител – успешен старт в професията” бе 

отличена Златина Атанасова – учител по физическо възпитание и спорт, а целият колектив 

на гимназията с грамота в категорията ,,Екип, колектив на годината в системата на средното 

образование”. 



 На 5 ноември представители на клуб ,,Памет”, както и учениците от девети и десети 

клас поднесоха цветя на признателност пред паметника на героите на Каймакчалан. 

 Във връзка с християнския празник Въведение Богородично – Ден на християнското 

семейство се проведе конкурс за есе на тема:,,Какво не достига на съвременното българско 

семейство”. Първа награда за най-добро есе бе присъдена на Дейвид Дечев, ученик от 9а клас 

на ПХГ ,,Дамян Дамянов”. 

 На 24 ноември деветокласниците от гимназията ,,излъчиха на живо” нетрадиционен 

урок по биология. Телевизионното им предаване бе на медицинска тема: ,,Здравни познания 

и хигиена на дишането”. 

 На 21 декември в зала ,,Сливен” учениците от ПХГ ,,Дамян Дамянов” проведоха 

традиционното Коледно шоу. 

 На 18 януари 2019 година се отбеляза Патронния празник на училището. 

Представителна група ученици, заедно със своите учители, поднесоха цветя пред паметната 

плоча на Дамян Дамянов” на площад Васил Левски. 

По традиция празникът продължи с рецитаторски конкурс  под надслов:,,Магията на 

Дамяновото слово” в зала ,,Май”. В трета възрастова група първа награда спечели Мария 

Черкезова от 10 клас на гимназията. 

 На 13 февруари в Мултимедийната зала на гимназията учениците от 12 клас – 

Венцислава Атанасова и Денислава Стойчева представиха своите поетични книги. 

 По повод 146 години от обесването на Васил Левски ученици от клуб ,,Памет” се 

включиха във възпоменателната церемония пред паметника на Апостола в Сливен и 

поднесоха цветя в знак на почит и признателност към безсмъртното му дело. 

 На 28 февруари в ПХГ ,,Дамян Дамянов” се проведе открит урок на тема: ,,Използване 

на специални технически средства в обучението на слабовиждащи ученици в гимназиален 

етап”. 

 В началото на месец март в Габрово се проведе Десетият младежки бридж лагер. По 

време на лагера се организира ученическо държавно отборно първенство по бридж. 

Представителите на гимназията Габриела Калчева, Цветан Иванов и София Никол заеха 

престижното второ място. 

 На 11 март участниците в Клуб ,,Памет” поднесоха цветя пред паметника на VІ-ти 

артилерийски полк по повод 106 г. от битката при Одрин. 

 На 19 март за трети път ПХГ ,,Дамян Дамянов” отбеляза Световния ден на социалната 

работа, проведен в зала ,,Май” под мотото: ,,Насърчаване значението на човешките 

взаимоотношения”. 



 Активна дейност разви Клуб ,,Природни феномени”. Участниците от клуба посетиха 

различни природни и исторически места в родния край, като крепостта ,,Туида”, останките 

от манастира ,,Св.Спас”, Националният музей на текстилната индустрия и др. 

 В дните от 29-31 март 2019 г. се проведе ХХХІ национална олимпиада по философия 

в град Варна. Гимназията участва на олимпиадата с ученичката Виктория Тодорова от ХІ-а 

клас. 

 На 12 април дванадесетокласници от ПХГ ,,Дамян Дамянов” участваха в 

тържественото откриване на изложбата ,,140 години Българска конституция”. 

 На 17 април театралната трупа към гимназията представи пиесата ,,Сако от велур” на 

Станислав Стратиев. 

 Отлично се представиха спортните отбори на училището ръководени от учителя по 

физическо възпитание и спорт Георги Милков. На състезанията по волейбол-момичета, 

футбол и щафетата по случай 3 март те завоюваха трети места. 

 На 15 май гимназия ,,Дамян Дамянов” тържествено изпрати абитуриентите от випуск 

2019 г.Бе избрана нова знаменна група – Антон Карелов – знаменосец и асистенти – 

Виктория Тодорова и Мелиса Кьойбашева от ХІа клас. 

 За новата учебна година гимназията предлага прием в три паралелки – една с профил 

,,Хуманитарни науки и две професионални ,,Сътрудник социални дейности” и 

,,Екскурзовод”. 

 С три златни медала се завърна от Държавното лично първенство по вдигане на 

тежести в Хасково Соня Василева, ученичка от осми клас на гимназията. 

 В навечерието на 1 юни зрелостникът от гимназията Габриел Пърев бе награден в 

Областната управа на гр.Сливен със златен медальон за приноса му за спасяването на хиляди 

бездомни животни и за създаването на доброволческа мрежа сред връстниците си. 

 На 4 юни в зала ,,Графити” на ,,Национал Палас” с ученици от гимназията се проведе 

форумът ,,Аз съм вашият екскурзовод”. 

 На 6 юни по повод петата годишнина от курса по творческо писане, ръководителката 

поетесата Валентина Радинска представи пред почитателите на изящното слово поета 

Николай Милчев, който дари за училището две свои книги: ,,Пейзажи с Лолита” и ,,Ти и 

котките следобед”. 

 На 20 юни във Военния клуб възпитаничката на ПХГ ,,Дамян Дамянов Милена 

Михова представи своята дебютно стихосбирка ,,Преплитане”. 

 На 22 юни в гимназията се проведе спортен празник във връзка с Международния ден 

за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици. 

 През  месец юли ВИГ ,,Монолог” участва в две значими прояви от летния културен 

календар: В 14-то издания на международния фестивал ,,Музите” в гр.Созопол журито им 



отреди специалната си награда. Нов връх в развитието на групата е участието им в рок 

фестивала в гр.Кнежа. 
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