
Празничен брой 

Вестник на най-добрите! 

м.май 2012 Година единадесета, Бр. 3, 

Скъпи абитуриенти от випуск Скъпи абитуриенти от випуск Скъпи абитуриенти от випуск Скъпи абитуриенти от випуск 2002002002007777----2020202012121212    

на Хуманитарна гимназия на Хуманитарна гимназия на Хуманитарна гимназия на Хуманитарна гимназия „„„„Дамян Дамян Дамян Дамян 

Дамянов” Сливен!Дамянов” Сливен!Дамянов” Сливен!Дамянов” Сливен!    

Днес се разделяме с вас! Заедно Днес се разделяме с вас! Заедно Днес се разделяме с вас! Заедно Днес се разделяме с вас! Заедно 

постигнахме много, но найпостигнахме много, но найпостигнахме много, но найпостигнахме много, но най----голямото ни голямото ни голямото ни голямото ни 

удовлетворение е, че през изминалите пет удовлетворение е, че през изминалите пет удовлетворение е, че през изминалите пет удовлетворение е, че през изминалите пет 

години пред очите ни растяха и години пред очите ни растяха и години пред очите ни растяха и години пред очите ни растяха и 

възмъжаваха млади хора със съвест и морал, закърмени с възмъжаваха млади хора със съвест и морал, закърмени с възмъжаваха млади хора със съвест и морал, закърмени с възмъжаваха млади хора със съвест и морал, закърмени с 

любов и преклонение към българщината.любов и преклонение към българщината.любов и преклонение към българщината.любов и преклонение към българщината.    

От името на целия колектив приемете найОт името на целия колектив приемете найОт името на целия колектив приемете найОт името на целия колектив приемете най----

сърдечните ни пожелания за здраве, радост, дълголетие и сърдечните ни пожелания за здраве, радост, дълголетие и сърдечните ни пожелания за здраве, радост, дълголетие и сърдечните ни пожелания за здраве, радост, дълголетие и 

безчет успехи на житейското поприще!безчет успехи на житейското поприще!безчет успехи на житейското поприще!безчет успехи на житейското поприще!    

С обич: Екатерина Иванова ПетковаС обич: Екатерина Иванова ПетковаС обич: Екатерина Иванова ПетковаС обич: Екатерина Иванова Петкова    

Директор на ХГ Директор на ХГ Директор на ХГ Директор на ХГ „„„„ Дамян  Дамянов”  Дамян  Дамянов”  Дамян  Дамянов”  Дамян  Дамянов” 

СливенСливенСливенСливен    

Върви, народе възродени,Върви, народе възродени,Върви, народе възродени,Върви, народе възродени,    

към светла бъднина върви,към светла бъднина върви,към светла бъднина върви,към светла бъднина върви,    

с книжовността, таз сила нова,с книжовността, таз сила нова,с книжовността, таз сила нова,с книжовността, таз сила нова,    

ти чест и слава поднови!ти чест и слава поднови!ти чест и слава поднови!ти чест и слава поднови!    

Върви към мощната просвета!Върви към мощната просвета!Върви към мощната просвета!Върви към мощната просвета!    

В световните борби върви,В световните борби върви,В световните борби върви,В световните борби върви,    

/от длъжност неизменна воден /от длъжност неизменна воден /от длъжност неизменна воден /от длъжност неизменна воден ----    

и Бог ще те благослови! /и Бог ще те благослови! /и Бог ще те благослови! /и Бог ще те благослови! /2222    

Напред! Науката е слънце,Напред! Науката е слънце,Напред! Науката е слънце,Напред! Науката е слънце,    

което във душите грей!което във душите грей!което във душите грей!което във душите грей!    

Напред! Народността не падаНапред! Народността не падаНапред! Народността не падаНапред! Народността не пада    

там, гдето знаньето живей!там, гдето знаньето живей!там, гдето знаньето живей!там, гдето знаньето живей!    

Безвестен беше ти, безславен!Безвестен беше ти, безславен!Безвестен беше ти, безславен!Безвестен беше ти, безславен!    

О, влез в историята веч,О, влез в историята веч,О, влез в историята веч,О, влез в историята веч,    

/духовно покори страните,/духовно покори страните,/духовно покори страните,/духовно покори страните,    

които завладя със меч! които завладя със меч! които завладя със меч! които завладя със меч!  

Ръководството на ХГ „Дамян Дамянов” поздравява целия 

училищен колектив на гимназията с най- българския празник - 

Денят на славянската писменост, на българската просвета и 

култура и желае на всички здраве, успехи и вдъхновение! 

Клуб “Млад журналист” от  ХГ “Д. Дамянов”, Сливен  
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 Скъпи ученици,  

Един осемнайсет годишен период от вашия живот приключи. Надявам се да сте 

поумнели, да сте станали по– отговорни към себе си и към 

другите. Очаква ви животът– труден и непредвидим, пълен с изненади и 

превратности и ... надявам се за всички ви– Прекрасен. 

 Четири години вие за мен бяхте част от моя живот, а аз за вас- класен 

ръководител, учител, заместник родител, защитник... Срещите ни 

преминаваха от радостни преживявания през словесни престрелки до 

осъзната търпимост. Да, за мен вие бяхте предизвикателство. 

 Винаги съм вярвала, че когато човек тръгне с добри намерения и открити помисли към 

нещо, то той винаги успява. Така тръгнах към вас и някои ми повярваха. Благодаря ви! 

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

област, но по- важно от това е да БЪДЕТЕ ДОБРИ ХОРА! 

 Пожелавам ви здраве, успех, смелост, за да мечтаете и дързост, за да осъществите 

мечтите си! 

На добър час! 

Станимира Арнаудова– класен ръководител 12 а 

 Всичко започна преди 5 години. 

Деца различни и уплашени– какво ги чака. 

По една свенлива, неуверена усмивка, по 

едно тихо “Здравей”, гледахме се плахо– не 

се познавахме. След 5 години сме вече 

приятели и трябва да се разделим. Колко 

жалко, но това е животът. Ние израснахме 

заедно, станахме големи, сериозни и не 

толкова отговорни хора, но ще се учим цял 

живот. Нали? Вече няма да ги има моментите в училище, 

моментите на радост и тъга. А времето толкова бързо минава и 

сега трябва да си кажем: “На добър час”. 

 Но какво сме ние? Просто един клас. Имахме нужда от 

помощ, помощ от учител, който неусетно се превърна в наш 

родител. Благодарим ви, госпожо Арнаудова, и простете! Простете 

за всички грешки, за всички тежки думи и необмислени постъпки. 

Вие бяхте наш родител и винаги ще останете такава в нашите 

сърца.  

 Това сме ние– 12 А– добри, можещи и мързеливи, но сега се 

разделяме. Остава само направеното от нас. 

На добър час, 12 а! 

Дора Валентиновна– 12 а клас 

НА ДОБЪР ЧАС, 12 А! 

Празничен бройПразничен бройПразничен бройПразничен брой    
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Пет години… Мислиш си, че е много време. Пет години… Те изтекоха като пясък 

между пръстите. Пет години… И дойде време да се разделим. 

Скъпи ученици, много неща съпреживяхме през това време. Имахме приятни и трудни 

моменти. Бяхме усмихнати и намръщени. Помагахме си и си създавахме  пречки. Но така е в 

реалния живот. Този истински живот, който очаквате и който ви очаква. Така че приемете го като част от 

подготовката за бъдещето, която училището трябва да ви даде. 

Връщайки се назад в годините си мислим, че може би някои неща можеха да бъдат различни. Само че те са 

такива, каквито са. Недейте да хабите сила и емоции за миналото, живейте в настоящето. Изпълвайте всеки 

миг със смисъл, за да бъде той пълноценен и неповторим. 

През тези пет години аз ви предавах уроци, но и научавах от вас много. Имаме различия, но успявахме да 

намерим баланса, да проявим разбиране, да приемем другото мнение, да направим разумен компромис. Много 

се надявам тези умения да са ви полезни в бъдеще. 

Даниела Маркова– класен ръководител  на 12 Б 

5 години на радости, тъга, приятелства, любов и още нещо… 

филми, организирани протести срещу бюрокрацията в наше време, 

младежки концерти, дебати, състезания, проекти, литературни 

конкурси, конкурси за красота, почистване на природата и какво ли 

още не. Всеки от нас има принос към това да бъдем сплотен клас, 

всеки от нас е направил по нещо за гимназията и за себе си като 

личност за тези 5 години. Разбира се, не можем да се оплачем и от 

екскурзии и излети в природата, където винаги си е личала 

сплотеността на Б клас от 

випуск 2012. Въпреки 

пречките и различията. В 

това определено има пръст 

и нашата класна – г-жа 

Даниела Маркова – Човекът, 

който повярва в нас, 

човекът, който ни прие като 

хора, а не като деца, още в 

момента, в който станахме 

ученици на Хуманитарна 

гимназия. Огромно 

благодаря. Спомени, които 

не могат да бъдат изтрити, 

приятелства, които не 
могат да бъдат заличени, 

личности, които имат 

потенциала да променят света, в който живеем към по-добро. 5 

години. 5 години на радости, тъга, кавги, приятелства, любов и още 

нещо… 

Диана Василева 12б клас 

5 години. 5 години на радости, тъга, кавги, 

приятелства, любов и какви ли още не 

емоции. 5 години на борба, на надежда и 

изграждане. Една петилетка на изграждане 

като личности. 24 деца, които се срещнаха за 

пръв път в 7 кабинет на втори корпус, 

срамуваха се да говорят помежду си и се 

превърнаха в хората, които 

познавате днес. Началото, като 

всяко такова, беше трудно – 

всеки имаше различни възгледи 

за живота (ако тогава все още 

имахме такива), всеки бе 

различен. От разстоянието на 

времето обаче осъзнаваме, че 

това не е било препятствие, 

което да ни раздалечи един от 

друг, а всъщност това, което ни 

сплоти като клас. Никога не си 

пречехме в нещата, които 

вършехме – в класа, в който има 

спортисти, поети, театрали, музиканти, никой никога не завиждаше на 

успехите на останалите, а напротив – радвахме се от сърце. Никога не се 

срамувахме да изкажем мнението си и нашата гражданска позиция, 

никога не поставихме оценките пред знанието, пороците, пред 

приятелството. Като клас винаги се включвахме в инициативите в 

училището и извън него – клубове по журналистика, театрални трупи, 

Празничен бройПразничен бройПразничен бройПразничен брой    
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Скъпи 12 в клас от випуск 2012 ! 

 

 Когато преди три години станах ваша класна, не знаех какво ме очаква! Ето, че дойде и моментът 

на нашата раздяла. Времето, в което бяхме заедно, бе предизвикателство за мен. Наложи ми се да бъда 

едновременно учител, приятел, актьор, психолог, заместник-родител и защитник на вярата! И ако съм 

успяла да ви помогна да разберете кои сте, това е удовлетворение за мен! 

 Пожелавам ви да имате куража да осъществите мечтите си, късмет и вяра, че хубавото предстои! 

     Дина Лавтерова- класен ръководител 12В 

Това сме ние 

толкова различни, че трудно биха 

могли да бъдат сложени в даден 

коловоз. Всеки теглеше каруцата по 

собствен път. В крайна сметка, не 

станахме най-сплотения клас, но 

затова пък научихме много един от 

друг и се постарахме да бъдем 

толерантни към различните от нас.  

Класът имаше и своите успехи в 

сферата на спорта и културата. 

Класната ни ръководителка 

наистина направи много за нас. 

Защитаваше ни, помагаше ни с 

учението, както и с личностните 

трудности, които преживявахме.  

Няма да забравим годините 

прекарани заедно в Хуманитарна 

гимназия „Дамян Дамянов”, които 

бяха едни от най-безценните за 

нас. 

Георги Туджаров 12 в 

XII в клас през годините прекарани в 

Хуманитарна гимназия мина през 

много трудности. В класа бяха 

събрани 26 души с трудни 

характери.  

В началото, при постъпването ни в 

гимназията, за да стопим ледовете 

помежду ни, се наложи да се 

съобразяваме един с друг, но се 

родиха и много приятелства. В 

помощ на класа, като негова майка, 

бе г-жа Румяна Такова. Със своята 

всеотдайна работа тя ни даде 

основата в изграждането ни като 

личности, но за жалост, 

поради лични причини ѝ 

се наложи да ни напусне. 

И ето, още веднъж бяхме 

поставени на кръстопът, 

без свой капитан. Тогава 

като спасител се появи г-

жа Дина Лавтерова. И въпреки 

всички дрязги, препирни и скандали, 

тя ни научи, че животът е радост и 

тъга. 26-те ученици в класа бяха 

Празничен бройПразничен бройПразничен бройПразничен брой    
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СПОРТИСТ НА ВИПУСК СПОРТИСТ НА ВИПУСК СПОРТИСТ НА ВИПУСК СПОРТИСТ НА ВИПУСК 2012201220122012    

Момичето по– бързо от вятъра, 

практичната интуиция и 

великолепната реакция Айше Сакалова 12 А 

ГЕОГРАФ НА ВИПУСК ГЕОГРАФ НА ВИПУСК ГЕОГРАФ НА ВИПУСК ГЕОГРАФ НА ВИПУСК 2012201220122012    

Момичето от тропика, 
тайфунът с нежно име, 
прекосяващ паралели 

и меридиани това  е   

Натали Стоянова 12 В 

Душата на събитията, 

нежната революция,, 

емоционалния ураган, 

амазонката на 

обществения живот, 

летящия по всички 

фронтове Хермес, Жана Д 

Арк на съвременната сцена 

Диана Василева 

Повелителителката на 

словото, музата на 

думите, на майсторския 

изказ, неповторимото 

присъствие в 

литературния живот на 

гимназията 

Цветелина Чечева 12 Б 

ТВОРЧЕСКА ЛИЧНОСТ ТВОРЧЕСКА ЛИЧНОСТ ТВОРЧЕСКА ЛИЧНОСТ ТВОРЧЕСКА ЛИЧНОСТ 2012201220122012    ОБЩЕСТВЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБЩЕСТВЕНО ----АНГАЖИРАНА ЛИЧНОСТАНГАЖИРАНА ЛИЧНОСТАНГАЖИРАНА ЛИЧНОСТАНГАЖИРАНА ЛИЧНОСТ    

АРТИСТ НА ВИПУСК АРТИСТ НА ВИПУСК АРТИСТ НА ВИПУСК АРТИСТ НА ВИПУСК 2012201220122012    Дора Валентиновна Дора Валентиновна Дора Валентиновна Дора Валентиновна 12 12 12 12 АААА    

Мариета  Христова Мариета  Христова Мариета  Христова Мариета  Христова 12 12 12 12 ББББ    

Диана Василева Диана Василева Диана Василева Диана Василева 12 12 12 12 ББББ    

Неделина Терзийска Неделина Терзийска Неделина Терзийска Неделина Терзийска 12 12 12 12 ББББ    

 

Цветелина Чечева Цветелина Чечева Цветелина Чечева Цветелина Чечева 12 12 12 12 ББББ    

Георги Туджаров  Георги Туджаров  Георги Туджаров  Георги Туджаров  12 12 12 12 ВВВВ    

Ганка  Тенева Ганка  Тенева Ганка  Тенева Ганка  Тенева 12 12 12 12 ВВВВ    

Стефан  Василев Стефан  Василев Стефан  Василев Стефан  Василев 12 12 12 12 ББББ    
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Хм… Труден избор: и все 

пак, нежната фея на 

гимназията,  момичето–

вежливост, 

момичето-

усмивка на 

випуска 

Габриела 

Живкова 12 Б 

ЛИТЕРАТОР  НА ВИПУСК ЛИТЕРАТОР  НА ВИПУСК ЛИТЕРАТОР  НА ВИПУСК ЛИТЕРАТОР  НА ВИПУСК 2012201220122012    

Съвременният Орфей,  

нежният лирик, 

всеотдайният ухажор 

на музите, влюбеният 

в Мелпонема 

Стефан 

Василев 12 Б 

ФИЛОСОФ НА ВИПУСК ФИЛОСОФ НА ВИПУСК ФИЛОСОФ НА ВИПУСК ФИЛОСОФ НА ВИПУСК 2012201220122012    

Пишещият философ, 

момичето, което успя да 

съчетае трудът – игра 

( хомо фабер и хомо 

луденс ), автентичната 

комуникация,            

битието за себе си и 

битието – възможност, 

ключът към 

субективността  Диана 

Василева 12 Б 

Човекът-превод в 

ефир, мозъкът на 

всяка операция, 

светкавичната              

мисъл в субтитри, 

поразяващото 

съзнание  

Диана Василева 12 Б 

Прецизната 

историческа мисъл, 

човекът– отношение 

към всяка битка и 

всеки политически 

ход, метрономът             

на историческите 

събития   

Милен Ангелов 12 Б 

ИСТОРИК  НА  ВИПУСК ИСТОРИК  НА  ВИПУСК ИСТОРИК  НА  ВИПУСК ИСТОРИК  НА  ВИПУСК 2012201220122012    НАЙНАЙНАЙНАЙ---- ДОБРЕ ВЛАДЕЕЩ ЧУЖДИ  ДОБРЕ ВЛАДЕЕЩ ЧУЖДИ  ДОБРЕ ВЛАДЕЕЩ ЧУЖДИ  ДОБРЕ ВЛАДЕЕЩ ЧУЖДИ 

ЕЗИЦИЕЗИЦИЕЗИЦИЕЗИЦИ    

ДАМА       ДАМА       ДАМА       ДАМА       И          И          И          И          КАВАЛЕР      КАВАЛЕР      КАВАЛЕР      КАВАЛЕР      НА ВИПУСК       НА ВИПУСК       НА ВИПУСК       НА ВИПУСК       2012201220122012    

Дон-Жуанът на ХГ 

наръчникът по добро 

поведение, алфата и 

омегата на отличните   

маниери, изтънченият 

французин по душа и 

неустоим българин по 

вид Георги Туджаров 12 В 


