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Учебна 2021-2022 година 

 

Подготовката за новата учебна година започна на 1-ви септември. През настоящата година в гимназията бяха 

приети 52 ученици, разпределени в две паралелки – хуманитарни науки и екскурзовод. Преподавателският 

състав наброява 14 учители. 

На 15 септември с тържествена церемония бе открита новата учебна година в ПХГ „Дамян Дамянов“. Гост на 

събитието бе г-жа Милена Желева, председател на Обществения съвет. 

Хуманитарна гимназия изненада учениците си в първите учебни дни с час по философия в открита класна 

стая, както и с организирани посещения в Районна служба „Пожарна безопастност и защита на населението“-

гр. Сливен. 

Ученичката Пламена Иванова от 12а клас участва в моноспектакъла на Деян Донков „Камбаната“. 

По повод 113-тата годишнина от обявяването на независимостта на България, представители на клуб 

„Памет“ поднесоха цветя пред паметниците на Хаджи Димитър и Шести артилирийски полк. 

На 27 септември ученици от 8б клас професия „Екскурзовод“ участваха в пешеходна обиколка по повод 

Световния ден на туризма. 

През месец октомври с премиера и последващи представления, театрална трупа „ Опит за летене“ към 

гимназията стартира новата учебна година със своите сцени на тема „Различен“ и „Пушком“. 

На 1-ви декември посрещнахме новата доброволка от Китайската народна република – Ли Рей, която ще 

води часове по китайски език и култура. 

На 18 януари 2022 г. бе честван патронния празник на ПХГ „Дамян Дамянов“. Бяха проведени конкурси, 

посветени на празника на училището и на 87-годишнина от рождението на Дамян Дамянов. 

В категория „Приказка, стихотворение, разказ, есе“ поощрителна награда получи Никола Петков, възпитаник 

на гимназията. 

През месец февруари ПХГ „Дамян Дамянов“ получи като подарък книгата на Валентина Радинска „Користни 

записки“. 

 На 18 февруари представители на Клуб „Памет“ поднесоха цветя на почит пред паметника на Васил 

Левски. 

 На 27 март гимназията чества четвърт век от своето създаване. Специален гост на празнинствата бе 

съпругата на поета – Надежда Захариева. 

В празничния концерт на 31 март в зала „Сливен“ участваха театрали, музиканти, танцьори. В Ютуб канала 

ни настоящи и бивши ученици и учители се върнаха към вълнуващите спомени, които ги свързват с 

гимназията . Кратки видеопослания ни изпратиха бивши наши възпитаници. Театралната трупа на 

гимназията подготви и представи своите премиерни представления „Р.У.Р“ и „Боряна“. 



 Театралната трупа „Опит за летене“ се представи успешно на ХIV Национални ученически театрални 

празници „Тодор Колев“ в Шумен, спечелвайки диплома и почетна статуетка. 

 На 10 май представители на Клуб „Памет“ поднесоха цветя на признателност на паметника на Хаджи 

Димитър.  

 От 6 до 8 май в гр. Велико Търново се проведе Национален фестивал на детско-юношеското 

театрално творчество „Малкият принц“. Театралната трупа „Опит за летене“ към ПХГ „Дамян Дамянов“ 

участва с постановките „Р.У.Р“ и „Боряна“. С награда за поддържаща мъжка роля бе удостоен Тервел Дянков. 

 На 12 май тържествено бе изпратен випуск 2021г. На следващия ден випускът организира своите 

номинации на сцената на крепост „Туида“.  

 На 17 май участниците в Клуб „Памет“ приключиха дейностите по проект „Памет за шести полк“. Гост 

на тържеството бе Г-н Веселин Вълчев – областен управител, а учениците представиха свои изследвания, 

намерили отражение в електронната книга „Бойна слава“. 

 През месец юни бе организирана екскурзия по проект НП „Културните институции като 

образователна среда“. Бъдещите екскурзоводи посетиха феноменалния исторически парк, намиращ се в с. 

Неофит Рилски.  

 На 29 юни представители на гимназията участваха в първия турнир за „Купата на кмета“. 

Волейболният ни отбор зае престижното второ място. 


