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Лесно се работи, 
когато всички гледат в една посока! 

Виртуална мобилност по проект “ Developing Entrepreneurial Skills 
While At School” по програма Еразъм+ 

 

   Поредица от онлайн срещи на учители и 

ученици, осъществяващи международния 

проект за 

сътрудничество на 

училища ′′Развитие 

на предприема-

чески умения, 

докато сме на 

училище ".  

На 01.03.2021 г. се състоя първата среща на 

участниците в онлайн проекта, която бе 

проведена от училище от Рига,представящо 

творбите на учениците си. 

На 30.03.2021 

поредна онлайн 

среща, в която 

участваха над 

60 участници 

от България, 

Латвия, 

Испания и 

Италия. Учениците от училището партньор, 

представиха работата на своите проектни 

екипи. 

На 28.04.2021  до    се проведе виртуална 

мобилност по проект “ Developing 

Entrepreneurial Skills While At School” по 

програма Еразъм+ , домакин беше нашата 

гимназия. В срещата, организирана в 

платформата TEAMS участваха 30 ученици 

и учители от партньорските училища в  

Испания, Полша, Гърция, Италия и Литва. 

ПГТХ беше представена от 4 ученици от 9 

клас - Пламен Желев 9б, Николай Иванов 9б, 

Кремена Чонкова 9г , Диана Димитрова 9г и 

3 учители. Учениците от  екипа на 

създадената от тях фирма “Paradise ltd.” 

представиха своя продукт,  запознаха 

участниците в срещата със своя бизнес план 

за следващите 5 години, крайната цена на 

продукта и планираната печалба. 

На 13. 05 .2021 г. се 

срещнахме с 

компании, основани 

от ученици от Гърция 

и Италия. Освен че 

представиха бизнес 

план за собствена фонографска компания, 

учениците от музикалното училище в 

Гърция ни представиха запис на красива 

песен, на която всеки изпълнител е записан 

отделно. Италия създадоха компания, 

продаваща местни занаяти, предимно 

керамични изделия, изработени от местни 

занаятчии и художници. Допълнителна 

атракция беше виртуалната разходка в най- 

красивите кътчета на Палермо, където се 

намира училището партньор. 

В петък, 28 май, се проведе последната 

среща на участниците в проекта с ученици от 

средното училище в Малага. 

Екипът по проект „Developing 

Entrepreneurial Skills While At School” по 

програма Еразъм+  

 ПГХТ  

„Акад. Н. Неделчев“ 

гр. Сливен 

  

 

Уважаеми учители, 

Екипът ученици, списващ 

вестника, Ви честити празника 

24 май и пожелава на всеки 

един от Вас крепко здраве, 

несломим дух, упоритост и 

професионално 

удовлетворение. 

Знаем, че най-голямото 

удовлетворение за Вас е 

нашият успех! 

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ: 

  

Виртуална мобилност по 

проект “ Developing 

Entrepreneurial Skills 

While At School” по 

програма Еразъм+ 

  

Националното 

състезание по 

професии 
  

Кулинарна Академия 

HRC 

  

Нашите победители 

  

Випуск 2021г. 

  

Първи юни 

  

24 май 

  

Втори юни 

  

ПРИЕМ 2020-2021 
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   ПОРЕДНИ УСПЕХИ И ПОВОД ЗА ГОРДОСТ                                                                                     

 

     За 14-ти път в „Интер Експо Център“ в 

гр. София се проведи Националното 

състезание по професии, свързани с 

подготовката на кадри за туризма, 

организирано от Министерството на 

образованието и науката. И тази година 

бяха излъчени най-добрите ученици, 

обучаващи се по професии от 

професионалните направления 

„Хотелиерство, ресторантьорство и 

кетъринг“ и „Пътувания, туризъм и 

свободно време“. Уменията на 

състезателите се оценяваха от 

компетентно жури в състав :  

 категория „Най-добър млад 

хлебар-сладкар“ Ради Стамболов 

–вицепрезидент на Европейската 

кулинарна организация за 

България; 

 категория „Най-добър млад 

готвач“ – от Ивайло Димитров, 

зам.-председател на Българската 

асоциация на професионалните 

готвачи;  

 категория „Най-добър млад 

сервитьор“ – от Михаил 

Марковски, председател на 

Асоциацията на сомелиерите в 

България; 

 категория „Най-добър млад 

барман“ – от Васил Колев, член 

на Българската асоциация на 

барманите;  

 категория „Най-добър млад 

хотелиер“ – от Бранимир 

Иванов, зам.-председател на 

Българската хотелиерска и 

ресторантьорска асоциация;  

 категория „Най-добър млад 

аниматор“ – от Илин Димитров, 

председател на Варненската 

туристическа камара. 

 

 
Сред оспорвана конкуренция 

Станимира Митева грабна най-високото 

отличие в категорията "Най-добър млад 

хлебар-сладкар", а Румияна Николаева 

спечели среброто в категория "Най-

добър млад сервитьор".  

 

Националното състезание по професии, свързани с 
подготовката на кадри за туризма 

ПОБЕДИТЕЛИТЕ 

Кулинарна Академия HRC – 
водещия кулинарен институт в 

Източна Европа 

НRC кулинарна 

академия е първото 

специализирано кули-

нарно училище 

в България, създадена 

от HRC International – 

световна организация 

за обмен и подбор на 

кадри. 

      Кулинарна академия HRC имаше 

честта да раздаде няколко стипендии на 

младите готвачи, които участваха в 

Кулинарна купа на България 2021.  

Един от четиримата, спечелили 

стипендия от по 500 Евро е Иван 

Великов  ученик в ПГХТ „Акад. Н. 

Неделчев“, гр. Сливен. 

ГЪВКАВИ, АДАПТИВНИ И 
УСПЕШНИ 

 Нашите възпитаници се включиха в редица 

национални конкурси и се представиха 

изключително. 

Национален проект „Народните будители и 

аз”, XI издание, 2020 - 2021г, индивидуално 

участие първи етап, ВТОРА НАГРАДА е за 

Мариян Красимиров Карацанов, 9 клас; 

"200 години от рождението на Георги 

Стойков Раковски / 1821- 1867/" в 

категория Мултимедийна презентация : 

ГРУПА 8 - 11 клас в индивидуално участие 

втори етап, втора награда отново е за 

Мариян, “Васил Левски /1837-1873/“ в 

категория мултимедийна презентация: 

група 8 - 11 клас; 

Индивидуално участие втори етап, в 

категория  рисунки: група 8 - 11 клас 

поощрителната награда е за Илияна  

Боянова  Петкова,9 клас, „Залавянето  на 

Апостола“. 

За участие в Национален конкурс за 

ученическо творчество „На мира в света“, 
на национално ниво с международно участие 

грамота получи Ивана Радостинова Стоянова 

8б, „Цената на мира“. 

Дирекция природен парк „Сините камъни“ 

конкурс за ученическо творчество на тема 

„Пролет в Природен парк „Сините 

камъни“, в категорията авторски снимки 

престижното първо място заеха Красимира 

Иванова и Мариян Карацанов, ученици от 9г 

клас. 

В Областен конкурс за рисунки на тема 

„Цветя“ , организиран от ЦПЛР- Детски 

комплекс – Сливен, в трета възрастова група 

Ивана Радостинова Стоянова  зае 

престижното второ място. 
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ПГХТ „Акад.Н. Неделчев изпрати випуск 2021  

ПРОЕКТИТЕ ПО 

КОИТО РАБОТИМ 

2020-2021 УЧЕБНА 

ГОДИНА 

„Проучване и усвояване 

на европейските 

стандарти в областта на 

кулинарния туризъм” 

Проект:2020-1-BG01-KA102-

078021  Проектът се финансира 

от програма Еразъм + 

Партньор по проекта е 

португалската организация 

APLICAPROPOSTA LDA, а 

реализацията е в град Брага, 

Португалия.. 

Подкрепа за 

дуалната система 

на обучение 

Проект BG05M2OP001-2.014-

0001 "Подкрепа за дуалната 

система на обучение".Проектът 

е на обща стойност 24 425 

618,58 лева и се финансира по 

Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен 

растеж“, съфинансирана от 

Европейския социален фонд. 

 

Еразъм +, Стратегически 

партньорства 

 

НОМЕР НА ПРОЕКТА: 

2019-1-DK01-KA202-060301 

Наименование на проекта: 

Образованието е партньорство 

С партньори – Дания, Естония, 

България и Румъния 

 

НОМЕР НА ПРОЕКТА:2019 

–I-LV01-KA229-060441_4 

Наименование на проекта: 

Развитие на предприемачески 

умения по време на училище 

С партньори – Латвия, Полша, 

България, Италия, Гърция и 

Испания 

 

В двора на ПГХТ“ Акад. 

Неделчо Неделчев“, на 14 май 

се състоя тържествено 

изпращане на абитуриентите 

от випуск 2021 г. 

Много емоции и броене от 1 до 

12 изпълниха двора на 

училището.С аплодисменти 

бяха изпратени завършващите 

– 81 момчета и момичета. Пред 

техните грейнали лица и 

изпълнени с радост очи се 

осъществи и церемонията 

по предаването на знамето 

и приемането му от 

следващия випуск. Новият 

знаменосец Димитър 

Желев  от XI в клас обеща 

с гордост да носи знамето 

на ПГХТ „Акад.Неделчо 

Неделчев“ и да го пази 

чисто и неопетнено, а 

редом до него застанаха 

асистентките Жанина 

Златанова от Ха клас и 

Лора Станева от Хв клас.  

Възпитаниците на 

училището от випуск 2021 

г. затвориха страницата на 

последната си учебна година със словото на  Жаклин  

Маринчева от XII а клас. 

„За нас, абитуриентите от випуск 2021г., днес е 

последният ден, в който прекрачваме прага на нашето 

училище. 

   Изминаха 12 години – 

труд и усърдие, сълзи на 

отчаяние и усмивки на 

радост, изпитания на 

волята, на ума, на 

характера. Стъпка по 

стъпка изградихме своите 

личности, споделяхме 

радости и тревоги и днес 

сме горди, развълнуване и 

малко тъжни. Осъзнаваме, 

че този дълъг път на 

нашето съзряване не сме 

изминали сами, а винаги подкрепяни, напътствани и 

вдъхновявани от нашите учители. Но ето днес трябва да 

кажем: „ Довиждане, скъпи учители!“ Бяхте добри 

психолози, оратори, преподаватели. Не си позволихте да 

сте разсеяни, уморени,  да „не сте в час“. С много 

търпение, упоритост и всеотдайност ни поведохте по 

трудните коридори на знанието. Бяхте строги, 

изисквахте, но сега осъзнаваме, че така Вие изградихте 

в нас чувство на отговорност и ни показахте, че за да 

успеем , трябва да се борим. Създадохте от нас личности, 

готови да поемат по големия път на Живота. Научихте 

ни на най-ценното – да следваме мечтите си, да се борим 

за тях, да сме честни и смели. А от нашите класни 

ръководители получихме най-големия дар – внимание, 

загриженост и обич. 

   Гимназията ни изпраща, но след нас остават и ще 

дойдат други ученици, които ще прекарат 5 прекрасни 

години, изпълнени с емоции и много отговорности. 

Понякога ще им е трудно, но когато дойдат на наше 

място, те ще оценят истински училището и учителите си, 

също като нас. 

  И затова на този ден Ви благодарим от сърце, скъпи 

учители! Поклон пред труда Ви !“ 

  

 

   

 

След всеки край идва едно 

ново начало! 
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УЧИМ, УСЪВЪРШЕНСТВАМЕ СЕ И ТВОРИМ 

 
 

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 ФИНАНСИРАН ПО ОП „НАУКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 2014 - 2020 Г. 

По проекта в ПГХТ „Акад.Неделчо Неделчев“ са формирани общо 12 групи 

по интереси и за преодоляване на обучителни затруднения. 

 

 

 

 

 

 

Детски лъч  

Аз съм мъничко детенце,  

с пеперуда на носленце,  

с чисти милички очички, 

най-искрените светещи  

звездички!  

Аз съм лъч светлина 

дар от бога за света 

греещ мамино сърце,  

топлещ бабино лице 

и като пъстрата дъга  

радост нося на мига. 

                 

 Варвара Стасинопулу 

               8а  клас 

 

1 ЮНИ 

 

1st June

 
The 1st of June is the Children’s 

Day. Children's Day is a 

commemorative date celebrated 

annually in honor of children. The 

International Children's Day was 

first proclaimed in Geneva during 

the World Conference on Child 

Welfare in 1925. On 4th November 

1949, 1st June was announced as an 

International Day for Protection of 

Children by the Women's 

International Democratic 

Federation in Moscow. Since 1950, 

1st June has been celebrated as 

Children's Day in many communist 

and post-communist countries. 

The most important part is that this 

Day is special for all children in the 

world and we should never forget 

this day. 

 
            Валери Николов 8б клас 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
На първи юни  всички деца по света 

празнуват. Празнуват празника на 

усмивката, щастието, мечтите и  

обичта. Това е един от най-

старите международни празници, 

който води началото си от 

Световната конференция за 

благосъстоя-нието на децата, 

състояла се в Женева през 1925 

година. Няма информация защо 

празнуваме на 1-ви юни , но знаем , 

че първото честване на празника е 

било през 1950 г. Празникът се 

отбелязва в 51 страни по света, 

като една от тях е България.  

 

Нека и тази година да бъде 

огласена от детски смях и песни, 

да грее ярко слънце в душата на 

всяко дете , а мечтите да 

стават реалност. Честит 

празник ! 

                 Елица Атанасова  8б клас 

Хасан Алиосманов   8б клас 

 

ВЪЛШЕБЕН ДЕН 
Вълшебен ден празнуват 

децата на земята 
на детството богато 

цветна пъстрота. 
 

Във този ден на радост 
Танцуват и лудуват, 
Мечтите си рисуват  

във шарена дъга. 
 

Празнуват днес децата 
С игри и забавления, 

Разпръсват пъстротата 
С балони украшения 
За детската мечта! 

                             Георги Григоров   
8а клас 

МОЕТО УЧИЛИЩЕ 

За нас, учениците на ПГХТ "Акад. Неделчо Неделчев", 

училището се превърна в наш втори дом, за който ще си 

спомняме в бъдеще с умиление и носталгия. Моето училище, 

пълно с толкова топлина и уют, е моята малка вселена. То е 

мястото, където учителите са наши родители. От тях научихме да 

не се страхуваме от грешките си, а да ги превъзмогваме, вървейки 

напред с гордо вдигната глава! 

Аз имам много приятели в класа. Обичам и часовете по 

литература. В тях е винаги интересно, защото, освен че четем и 

коментираме действията на героите, госпожата все ще намери 

начин да ни покаже, че трябва да бъдем добри един към друг. 

Чувствам се чудесно в моето училище, никога не бих се 

преместил в друго.  
                                                                      Валери Николов 8б клас 

 

 

 ДЕЦАТА ПРАЗНУВАТ 
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24 th of May 

 
 The twenty-fourth of May is a very 

important holiday for me and my 

country. Let me tell you why. 

Everything begins in 855 when Cyril 

and Methodius decided to create the 

first Bulgarian alphabet (Glagolithic 

alphabet) in Preslav Literary School so 

they could help Bulgarian people 

understand the religious books and 

spread Christianity. Of course, with 

the time their students reshape some of 

the letters so they could be easier to 

learn. The alphabet contributed a lot 

of benefits to the country and outside 

of it so let’s get into details. 

 ‘’By saving the work of St. Cyril and 

St. Methodius, Bulgaria has earned the 

gratitude and respect not only of the 

Slavic peoples, but also of the world. 

And this will be the case as long as 

humanity puts real content into the 

words progress, culture and 

humanity.’’- Prof. Roger Bernard.  

This is a piece of evidence that proves 

how genius and great Cyril and 

Methodius were. They’re called 

"patrons of Europe" by John Paul II 

and also have become  symbols of the 

Slavic revival and national 

emancipation in the Czech Republic 

and other Slavic countries. 

 In 1892 Stoyan Mihajlovski wrote the 

text of the school anthem with his first 

verse "Go, people revived"-it has 14 

verses, the first 6 of them are most 

often performed today. Panayot 

Pipkov composed the music for the 

anthem on May 11, 1901. In Bulgaria 

we celebrate the day of the national 

awakeners on 24th of May at 12 

o’clock! 

 

Светослава Славчева 

8б клас 

 

 

 

 

Днес щяхме да сме „ глухи и слепи“, ако 

не бяха светите братя Кирил и 

Методий, които със своята азбука и 

писменост, накараха дъжда да пада и 

слънцето да грее над нас .Тяхна е 

заслугата векове наред да има България, 

да има Духовност. 

На 24 май ние празнуваме най-светлия и 

най-български празник - празник на духа 

и знанието, празник на българщината. 

Изпълнени с национална гордост 

свиваме китка за Вас - учители! 

Бъдете светлинната в мрака на 

незнанието, водете ни по несигурния 

път на израстването, за да я има 

България! 

 

   ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 

Георги Хр. Георгиев  8б клас 

 
ЗА ИСТОРИЯТА НА 

 „ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ" 
    
   На 15 май 1892 година е създаден текстът на 
най-въздействащия химн „Върви, народе 
възродени“. Преподавателят по френски език 
Стоян Михайловски (в Русенската мъжка 
гимназия) написва възторженото 
стихотворение „Химнъ на Св. св. Кирилъ и 
Методи" и го публикува в списание "Мисъл".  
   Девет години по-късно текстът заживява 
пълнокръвен живот, след като  учителят по 
музика Панайот Пипков написва мелодията 
към него. 

 
Историята разказва, че това е станало в час по 
пеене. Докато ученик от класа четял 
стихотворението „Св. Св. Кирил и Методий“, 
композиторът внезапно станал и започнал да 
пише нотите. Още преди да е ударил 
училищният звънец за края на часа, мелодията 
била завършена, а учениците я разучили и 
запели.  
За първи път официално е изпълнен на 11 май 
1901 г. в Ловеч като празничен химн за 
възхвала на делото на Кирил и Методий и на 
българската просвета, а от следващата година 
се подема и запява от всички училища в 
страната. След 1944 г., заради атеистичните 
убеждения на новата власт, части от текста на 
стихотворението са променени. Цели куплети 
пък напълно са премахнати от учебниците. Но 
днес „Върви, народе възродени“ звучи с цялата 
си мощ и красота на звуците, за да пази жива  
през вековете народната любов към знанието 
и двамата първоучители. 

Василена Митева  

8б клас 
 

На 24 май- Ден на светите братя 

Кирил и Методий, на българската 

азбука, просвета и култура и на 

славянската книжовност, Община 

Сливен награди изявени ученици – 

класирани на първо място на 

национални състезания, областен 

или национален кръг на 

ученическите олимпиади.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ивайло Граматиков,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станимира Димитрова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и  Румяна Николаева, ученици от 

XII клас в ПГХТ „Акад. Н. 

Неделчев“ бяха нашите 

победители и повод за гордост в 

този празничен миг. 

 Продължавайте да покорявате и 

нови върхове, побеждавайте и в 

бъдещите битки!  

  

 

 

 

 



01. VI.2021 IV.2021 / /  ВТОРНИК  / /  БРОЙ 2                   

 

СТРАНИЦА 6 

  

 

По стъпките на Христо Ботев и неговата чета 

 

    Ботевата чета е една от най-известните български революционни 

чети, за която историкът Николай Пачев казва, че главното и оръжие 

е духът и легендарната самообреченост в името на свободата. 

    Съставянето на четата започва още през април 1876 година и за 

нейн войвода е определен Христо Ботев. На 16 май 1876г. отделни 

групи доброволци се качват от различни румънски пристанища 

(главно от Браила, Олтеница, 

Гюргево, Зимнич, Турно 

Мъгурели, Корабия, Бекет) по р. 

Дунав на австрийския кораб 

„Радецки“ като пътници за Кладово, 

Сърбия. А летописецът на Априлското въстание Захарий 

Стоянов допълва картината: „Страшна била деятелността на нашия войвода, когато 

наближили да тръгват. Той ходел деня и нощя, ту пушки и припаси да откупува и 

приготовлява, ту момчета да настанява и упътва“.  

  На 17 май „Радецки“ е завладян от четата, а Ботев предупреждава капитана Дагоберт 

Енглендер: „Тук се слуша мойта воля, аз съм капитан“.   Корабът спира на малкия пристан 

при с. Козлодуй, на брега на Дунав, между Оряхово и Лом и  въстаниците слизат на брега с 

развято знаме под строй. Целуват родната земя и полагат клетва, че са готови да дадат 

живота си за нейното освобождение. Всички 205 четници, макар и недобре обучени, но 

готови да жертват себе си в името на 

свободата, поемат по трудния път на 

истинската борба. Разочаровани от 

липсата на подкрепа (вместо 400 

въстаници от с. Борован се присъединява 

само един) те се отправят към рида 

Милин камък (Врачанско), където четата 

е нападната, а четниците и Ботев 

проявяват особена храброст. „… хукнал 

през гъстата трева с коня си право към 

неприятеля от дясна страна на пътя, 

като си въртял сабята около главата, 

която блещяла под утринните слънчеви 

зари. Град куршуми се посипали върху 

му, които удряли в земята и подхвърляли 

нависоко корените на тревата. По 

заповед на Н. Войновски, който е 

отбирал от военните работи, двама 

души конници се впуснали да върнат 

войводата, който на явна смърт 

отишел да се излага.“(Захари Стоянов в „Опит за биография на Христо Ботйов“). Висока е 

цената , която четата заплаща при това сражение – 30 ранени, убити и изчезнали (загива и 

знаменосецът Никола Симов – Куруто). Знамето е поето от Димитър Стефанов – Казака. 

На 20 май избухва нов бой, още по-жесток от този край 

Милин камък, а неприятелят е два пъти по-многоброен. 

Въпреки глада и жаждата, водените от Ботев четници 

отново проявяват храброст и не отстъпват върховете 

Околчица, Купена и Вола. 

  Сражението затихва и на свечеряване, на 20 май 1876 

година, пада убит Христо Ботев. България губи един от 

най-великите си синове, а четата е разбита. От общо 208 

четници загиналите са 94, 26 заточени, 2 умират в 

затворите, а 76 успяват да доживеят свободата на България.  

                                                                                               Ивана Радостинова 8 б клас 

 

 
 

 
ТАЙ ДАДЕ ВСИЧКО ЗА 

БЪЛГАРИЯ 

Да сведем глава пред онзи, който с чисто сърце и трезва мисъл написа: 

Аз ще направя ръцете си на чукове, кожата си на тъпан и главата си на бомба, пък ще да изляза на борба 

със стихиите… 

Христо Ботев, 12.02.1876 

 

   Поклон пред героя, който и днес 

вълнува сърцата ни чрез силата на 

своята зряла и проницателна мисъл, 

чрез примера  и достойните си дела. 

 
 Споменът за неговия подвиг оставя 

пронизваща и незаличима следа в 

българското съзнание и става 

неотделима част от него , превръща 

го в една от пътеводните светлини 

на българите. 

С времето легендата за войводата и 

бунтовната чета намира невероятен 

отзвук в народното сърце, а животът 

му привлича със саможертвата в 

името на СВОБОДАТА на 

БЪЛГАРИЯ. 

Неговите изповедни стихове: 

„Пътят е страшен, но славен, аз 

може млад да загина…“ придобиват 

силата на пророчество, което 

потвърждава величието му  и 

изисква вечна почит и слава. 

… 

Вдъхни секиму, о, боже! 

любов жива за свобода – 

да се бори кой как може 

с душманите на народа. 

 

Подкрепи и мен ръката, 

та кога въстане робът, 

в редовете на борбата 

да си найда и аз гробът! 

 

Изпълнена е съкровената му 

молитва , изпълнени са мечтите 

му… , ЗА ДА НИ ИМА И ДА ИМА 

БЪЛГАРИЯ. 

ДЪЛБОК ПОКЛОН! 

 

Хюсеин Алипашов 

8б клас 

Костницата на Ботевите четници в село 

Скравена 

8б клас 

Ивана Радостинова   8б клас 
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1.Удвоената оценка от изпита по 

български език и литература в 

точки  

(максимален брой точки -200 т.); 

 

2. Удвоената оценка от изпита по 

математика в точки 

(максимален брой точки -200 т.); 

 

3.Оценката по първи чужд език от 

свидетелството за основно 

образование 

(максимален брой точки -50 т.); 

 

4. Оценката по география и 

икономика от свидетелството за 

основно образование  

(максимален брой точки -50 т.); 

 

Максимален бал: 500 точки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  
ПРИ ЗАПИСВАНЕ 

1 . Свидетелство за завършено 

основно образование 

 

2. Оригинал на медицинско 

свидетелство, издадено от личен 

лекар, удостоверяващо, че 

ученикът може да бъде записан в 

съответната 

специалност / професия. 

 

 

 

 

 

Подробна информация  

за паралелки и специалности 

може да намерите: 
в сайта на училището 

pght-sliven.com 

 

тел: 044/623 552 

email: pght@abv.bg 

 гр. Сливен, ул. “Великокняжевска” №1 

 

 

 

mailto:pght@abv.bg
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ОЧАКВАМЕ ВИ ! 

НИЕ ПОЗНАВАМЕ ПЪТЯ ДО УСПЕХА ! 

Здравейте , приятели на Клуб „Знание“ ! С огромно желание  ви представяме втори брой на „Вестникът“ за 2021 г. Приятни 

мигове от екипа ни: Валери Николов, Василена Митева, Беркай Чаушев, Хасан Алиосманов, Зарина Добрева, Марияна 

Вълканова, Елица Атанасова, ученици от 8 клас и ръководител г-жа Мария Грамова. 

 

Очакваме попълнения в редакционния екип за следващата учебна година! 

  


