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Пресклуб Пресклуб   
„„БачБачoo  КирКирoo““  

ПРАЗНИЧЕН БРОЙ, ПОСВЕТЕН НА 

95-та годишнина от създаването на Павликенската гимназия 

По инициатива на Пенчо 

Пенев и Стоян Стоянов Узунов 

през 1919/1920г. се правят 

постъпки пред Окръжна 

училищна инспекция в град 

Велико Търново и пред 

Министерството на Просвеще-

нието за разкриване на І/ІV 

гимназиален клас в Павликени. 

Първи гимназиален клас се 

открива през м. октомври на 

учебната 1920/21 година с две 

паралелки, 63 ученици, директор 

- Йорданка З. Нешева. От м. 

ноември 1920 г. директор е Кр. 

Иванов. 

През 1921/22 уч. година е 

разкрит ІІ/V гимназиален клас - 

една паралелка с 45 ученици, а 

през 1922/23 уч. година - ІІІ/VІ 

гимназиален клас с една 

паралелка от 19 ученици. През 

тази 1922/23 учебна година се 

оформя непълна смесена 

гимназия до VІ клас със 101 

ученици. 

През м. септември 1923г. е 

положен основният камък на 

сграда за шестокласно училище, 

завършена през есента на 1924г. 

През 1931/32 учебна година се 

открива ІV/VІІ гимназиален клас 

с две паралелки - 105 гимназисти. 

От 1938 до 1945 година 

училището носи името "Княгиня 

Мария Луиза". А от 1946 година 

до днес се именува "Бачо Киро". 

През 1951/52 учебна година 

става Единно общообразова-

телно училище. От 1956/57 

учебна година училището се 

разделя на ІІ Основно училище 

"Н. Й. Вапцаров" и Гимназия 

"Бачо Киро".  През 1964/65 

учебна година Основното 

училище и Гимназията се сливат 

в Средно политехническо 

училище (СПУ) "Бачо Киро". 

През 1983 година става ЕСПУ, а 

от 1991/92 учебна година и до 

днес - СОУ "Бачо Киро". 
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30 май 1936г. – Сутринта в 

9,30 часа църковната процесия 

мина през главната улица за 

гимназията и спря пред нея на 

площада, където се бяха строили 

учащата се младеж, различни 

организации и гражданството.  

Молебенът се извърши от 

митрополита с помощта на 15 

свещеници, дошли от околните 

села. След молебена бе осветено 

знамето на гимназията и самата 

сграда. Кръстник на знамето бе 

Ст. Василев. 

Бяха произнесени речи от 

Негово преосвещенство, Ст. 

Василев, Областния директор, 

Гарнизонния началник, Кмета на 

селото и Директора на 

гимназията, който между другото 

каза: „Светините на българския 

народ, които са го крепили и 

будили у него вярата и надеждата 

за живот, за подвизи в полето на 

духовната и материалната 

култура – това са църквата, 

училището и казармата. 

Чрез книгата, кръста и 

националния трикольор ние 

разнесохме славата на 

българското племе по всички 

кътове на земята, ние написахме 

нашата история, ние обърнахме 

внимание на света, че тук, от 

двете страни на Балкана, живее 

един героичен народ, който 

заслужава почит и уважение. 

Гимназията, която освещаваме 

и кръщаваме днес, ще 

олицетворява за вечни времена 

копнежа на българския народ за 

образование, култура и прогрес. 

Името на гимназията нека 

спира погледа на всеки минувач и 

зачитайки се в него, молитвено да 

шепне: „Боже, закриляй 

Павликенската гимназия 

„Княгиня Мария Луиза”!” 

Из Летописната книга 

на СОУ „БачоКиро” 

Браво, човек! 

 Преди около две години баща ми 

намери захвърлено на боклука едно 

малко коте и го спаси от смърт. Той 

го прибра вкъщи и започна да се 

грижи за него. Кръстихме го Йоска, 

защото се оказа женско. 

Йоска порасна и роди три малки 

котета – две мъжки и едно женско. 

Женското се казва Пухчо, защото 

има голяма пухкава козина. Мъжките 

ги наричаме Бильоците, защото си 

приличат. 

Котешкото семейство и сега 

живее вкъщи. Ние приемаме 

неговите членове като част от 

нашето семейство. 

Йоан Ангелов - IVБ клас,  

СОУ „Бачо Киро” 

 

Разходка 

Един ден Ради се разхождаше 

край езерцето със своето кученце. 

Изведнъж Сара започна да лае 

тревожно. Ради се огледа и видя едно 

малко момиченце, което безпомощно 

се опитваше да се задържи над 

водата в езерцето. То махаше с 

ръчички и потъваше все повече. 

Без да се замисля, Ради скочи във 

водата и започна да помага на детето. 

С големи усилия издърпа 

уплашеното момиченце до брега. 

Тревожният лай на Сара беше събрал 

много хора край езерцето. Те 

помогнаха на Ради да излезе от 

водата и извадиха на брега малкото 

момиченце. 

Хората се отдръпнаха и до двете 

деца застанаха мъж и жена. Те бяха 

уплашени и развълнувани. Това бяха 

родителите на давещото се дете. 

Прегърнаха го нежно и се 

разплакаха. Със сълзи на очи те 

благодариха на Ради. 

Тя също беше уплашена, мокра и 

уморена, но беше доволна, че е 

помогнала на детето в беда. 

Радостина Ранкова – IIIА клас,  

СОУ „Бачо Киро”  

Ивона Иванова,  

Школа по рисуване при  

НЧ “Братство - 1884” 

Бачо Киро 

Патронът ни велик е – 

борил се е смело. 

Учител наш той е –  

будил народа умело. 

В битката  с враговете  

храброст проявил. 

Сам се защитавал –  

на турски заявил, 

че за свободата се е бил. 

И до днес от век на век 

всеки възкликва: 

„Браво, човек!” 

Даниел Дечев – IIIА, 

СОУ „Бачо Киро” 

Браво, човек! 

В историята на човечеството 

остават имената на хора, които са 

допринесли с таланта си на учени, 

мислители, спортисти, политици и  

общественици за световния 

прогрес. […]  

Най-известният българин в 

САЩ е Асен Йорданов заради 

изключителния му принос в 

развитието на самолетостроенето. 

Той е роден в град София през 

1896г. и умира през 1967г. На 16-

годишна възраст участва като 

доброволец в Балканската война и 

прави първия боен 

полет. Учи в Париж в 

авиационно училище. 

На 25 години, през 

1921г., заминава за 

САЩ , за да участва в 

конкурса за обиколка 

на света със самолет, но 

поради липса на 

участници конкурсът се 

отменя. За да събере 

пари за връщане в 

България, трябва да 

чисти снега в Ню Йорк 

и той изобретява 

машина-снегорин. 

Американците го забелязват и го 

назначават във фирма за самолети. 

Асен Йорданов става конструктор 

на самолета „Боинг”, който и сега 

е най-големият пътнически 

международен самолет. Завършва 

в САЩ радиоинженерство, 

физика и химия. Той бил 

единственият по рода си 

специалист, затова става 

конструктор, летец, изпитател и 

инструктор. 

Браво на този българин![…] 

Откъс от есето на 

Натали Али, VIIIA клас, 

101 СОУ „Бачо Киро”, 

гр. София 

 

Браво, човек, 

мно`о яко! 

[…] Съвременните 

тийнейджъри доста 

често използват 

израза „Браво, 

човек, мно`о яко!” 

Обикновено се 

използва за някоя 

„готина” постъпка. 

Като да счупиш 

нарочно стъклено 

шише на шосето или да набиеш 

някой по-слаб от теб. Повечето 

тийнейджъри ще сметнат това за 

„мно`о яко”, но всъщност не е. 

Често пъти те смятат лошите неща 

за добри. Защо? Защо нямат 

изградена стойностна ценностна 

система? Кое е виновен за това? 

Времето? Обществото? 

Забързаният живот? Средата на 

живот? […] Избирайки лош 

пример на подражание, ние 

започваме да бъркаме представите 

си за добро и лошо. Смятаме, че 

да кажем „Браво, човек!” на някой 

побойник е правилно, но грешим. 

„Браво!” може да се каже 

само на някого, който е направил 

добро. Направил е нещо, което 

кара другите хора да се усмихнат. 

Има хора, които с действията и 

постъпките си са променили 

съдбата на цял народ. Те са моят 

пример за подражание. Те ни 

покзват какви трябва да бъдем – 

добри, отзивчиви, верни и честни. 

Откъс от есето на  

Василена Василева, VБ клас,  

СОУ „Бачо Киро” 

Михаил Неделчев, IБ клас 

Историческа справка 
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В час по биология  
с учителката Боряна Йорданова 

Спортни отбори с учителката 
Елена Цанева 

В час по химия  

с г-жа Ганка Никифорова 19... г. 

Училищната библиотека 

 

Музикален състав 

Старата сграда на училището 

Колективът на СОУ “Бачо Киро” гр. Павликени 

В час по химия с учителката 
Ганка Никифорова 

Новата сграда на училището 

       "Семейство -  

училище - общество" 

На 22 и 23 април в гр. Добрич се 

състоя Националната ученическа конференция по 

гражданско образование - "Семейство - училище - 

общество".  

Нашите 

четвъртокласници Ралица 

Маринова и Георги 

Георгиев се представиха 

отлично с драматизацията 

„Живот, пронизан от 

слънце” (откъс от 

„Малкият принц” на 

Екзюпери). За своето успешно класиране на 

заключителния етап на конференцията учениците и 

техният ръководител получиха дипломи, а за 

чудесното си изпълнение бяха наградени с грамота 

и картина на петокласничка от училището – 

домакин. 

Поздравления за малките големи актьори! 

 

Препис на „История славянобългарска“  

На 29 януари 2016 г. СОУ „Бачо Киро“ 

организира преписване на „История славяно-

българска“ в чест на първия й препис, направен от 

Софроний Врачански и завършен на същата дата 

преди 251 години. 

В инициативата се включиха малки и големи, 

учители и ученици. За един ден бяха преписани 9 

ръкописни страници от 63-ма души. Всички те 

записаха имената си на листи, които ще бъдат 

включени в Преписа и така ще останат в историята 

на СОУ „Бачо Киро“. Листите бяха подвързани в 

красива корица, изработена 

специално за училището. 

Идеята е Преписа да се 

съхранява в библиотеката на 

СОУ „Бачо Киро“ и всяка 

година на 29 януари да 

продължава преписването на 

Паисиевата история. 

  форми 

 

За ЧЕТВЪРТА поредна 

година волейболен отбор 

на СОУ "Бачо Киро"  

ще участва сред десетте  

най-добри училища от 

Ученически игри 2016 г. 

На 13.04.2016 година 

зала "Орловец" гр. Габрово 

нашите волейболистки 

изиграха отлично два мача  

и след две победи с по 2:0 

гейма над отборите на ОУ 

"Васил Левски" с. Торос, 

обл. Ловеч и ОУ "Лазар 

Станев" гр. Плевен, 

завършиха на ПЪРВО 

МЯСТО в турнира.  

Отлични изяви имаше 

капитанката на отбора Марина 

Маринова от VIIБ клас. На 

отбора предстои участие във 

финала на Ученически игри 

2016 година 08.06.-12.06.2016 

година в град Бургас.   

Успех, момичета! 

5 отбора на СОУ “Бачо 

Киро“ гр. Павликени – 

ОБЛАСТНИ ШАМПИОНИ 

от Ученически игри 2016 

Три отбора по волейбол – 

момичета (V-VII клас); 

момчета (V-VII клас) и юноши 

(XI-XII клас) след успехи във 

финалните срещи завоюваха 

титлите областни шампиони. 

Момчетата (V-VII клас) 

изиграха оспорван финал с 

волейболистите на СОУ 

„Цветан Радославов“ гр. 

Свищов, а момичетата (V-VII 

клас) спориха на финала с 

волейболистките от 

СОУ „Емилиян 

Станев“ гр. Велико 

Търново. Юношите (XI

-XII клас)  надделяха 

над отличния отбор на 

Старопрестолна 

гимназия по икономика 

– гр. Велико Търново. 

Първо място зае и 

хандбалният отбор на 

девойките (VIII-X клас) на 

СОУ „Бачо Киро“, победили 

във финалната среща с 16:14 

хандбалистките от СОУ 

„Емилиян Станев“ гр. Велико 

Търново. 

Отлично играха и 

футболистите (VIII-X клас) 

на СОУ „Бачо Киро“, 

победили във финалната 

среща учениците от ДТГ 

„Димитър Хадживасилев“ 

гр. Свищов, след 1:1 в 

редовното време, послед-

ва  изпълнение на дузпи и 

5:4 за нашите момчета. 

Много добри изяви имаха и 

футболният отбор (XI-XII 

клас), и волейболният отбор 

на девойки (XI-XII клас), 

завършили на призовото второ 

място в областните състезания.  

Училищен вестник на СОУ “Бачо Киро” стр. 7              Успехи 

В спорта 
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Поколения в  гимназиятаПоколения в  гимназията   

Успехите днес 

За шеста поредна година 

ученик от СОУ „Бачо Киро” 

участва в националния кръг на 

олимпиадата по ХООС 

 

За шеста поредна година 

ученик от СОУ „Бачо Киро” взе 

участие в Националния кръг на 

олимпиадата по Химия и 

опазване на околната среда, който 

се проведе на 19 и 20 март 2016 г. 

в град Ямбол. 

Нашият представител Дани 

Пенев от ХIIА клас се състезава в 

IV възрастова група наравно с 

още с 34 участници от най–

елитните училища в България. 

Той се представи достойно на 

теоретичната и практическата 

част и показа, че учениците от 

СОУ „Бачо Киро” град 

Павликени  могат да мерят сили с 

най–изявените млади химици. 

Благодарим ти, Дани, за 

положения труд. Желаем ти успех 

на кандидатстудентските изпити. 

Успехи по математика 

 

Петокласничката Василена 

Тихомирова Василева се 

завърна от областния кръг на 

престижното международно 

математическо състезание 

"Европейско кегуру" с бронзов 

медал и грамота от СМБ и РИО-

В.Търново за класирането си на 

трето място. На математическия 

турнир "Черноризец Храбър" 

отново извоюва трето място. 

Василена е наградена със 

стипендията на проф. Никола 

Касабов за постигнатите успехи в 

областта на математиката и 

природните науки за учебната 

2015/2016 година.  

Знания, емоции,  

ентусиазъм, приключение! 

 Това са думите, които най-

точно описват  Националното 

състезание по правопис на 

английски език Spelling Bee, 

което се проведе на 26.03.2016. в 

ПМГ гр. Ловеч. В него се 

състезаваха заелите първо и второ 

място в училищните състезания 

ученици от Велико Търново, 

Ловеч, Плевен, Никопол, Свищов, 

Троян, Летница, Златарица, 

Лясковец и др. 

Нашият вицешампион 

Александър Танков от VIА клас  

демонстрира завидни знания по 

английски език, но притеснението 

си оказа думата и остана осми от 

29 деца. 

Сред училищните шампиони 

нашият Борислав Георгиев от 

VIIА клас зае шесто място сред 29 

участници. 

В науката 

Доника Иванова от XIА клас 

взе участие в конкурса за 

литературна творба на тема: „Ако 

бях планетата Земя…”, посветен 

на Деня на земята – 22 април, 

обявен от Регионална инспекция 

по околната среда и водите - 

Велико Търново. В 

категорията „Проза”, 

възрастова група 9-12 клас, 

нашата ученичка беше 

отличена с поощрителна 

награда. За есето си 

Доника получи грамота 

и предметни награди, 

една от които е книжно 

тяло, в което е 

отпечатана и нейната творба.  

Училище за толерантност 

От 04.04. до 07.04.2016 г. 

учениците от XI клас Яна 

Дойнова, в качеството си на 

председател на Ученическия 

съвет,  и Валерия Иванова, 

поканена като доброволец, 

участваха в организираната от 

“Училище за толерантност” среща 

на председателите на Ученически 

съвети, организирано от 

ЦМЕДТ „Амалипе“ 

в гр. Сливен. Целта 

й  беше да събере на 

едно място над 200 

представители на 

ученическите парла-

менти от училищата, 

включени в проект 

„Всеки ученик ще бъде 

отличник“. Учениците бяха 

обучавани по теми, свързани с 

решаването на конфликти, ромска 

култура и обичаи, приложение на 

театрални техники, работа в екип 

и екипни взаимодействия и други. 

През втория ден от срещата беше 

организиран Парламентарен 

контрол по въпросите на 

образованието.  

„Ако бях планетата Земя…” 

В спомените ... Училищен вестник на СОУ “Бачо Киро” 

В извънкласни    

Йоанна Георгиева, VIIIA 

95 години СОУ „Бачо Киро“ 

отваря широко вратите си за нас, 

учениците. Милите учители ни дават 

нови знания всеки ден, учат ни да 

обичаме и да се гордеем, че сме 

българи, да се стремим към мечтите и 

целите си в живота. Всичко, на което 

ни учат в училище, е нашият ключ 

към успеха, знанието и щастието. Най

-хубавите години в живота ни са 

ученическите. Тогава всичко е по-

лесно от това, което ни предстои, след 

като напуснем училищната сграда и 

поемем определения ни път в живота. 

Оценяваме тези години, щом си 

отидат и не можем да ги върнем. 

Тези дни са вече отминали за по-

голямата част от членовете на 

семейството ми. Затова реших да ги 

върна назад в годините, когато са 

били още ученици. 

Първо реших да попитам моята 

прабаба Лалка Трифонова, която е 

завършила Павликенската гимназия 

през далечната 1950 година. Спомня 

си, че много от съучениците й са 

продължили своето образование във 

висши и полувисши учебни 

заведения. Сред тях има  лекари, 

техници, учени, инженери... В нейния  

випуск е бил  Кирил Ракаров, който е 

играл за футболния отбор „ЦСКА“ и 

за националния отбор по футбол на 

България. Той е почетен гражданин 

не само на град София, но и на 

родното Павликени. С голяма обич 

прабаба ми  си спомни и за своята 

класна ръководителка, която като  

родна майка ги е учела да си помагат 

при нужда и да станат достойни 

граждани на страната си.  

След това реших да попитам моята 

баба Венета Тачева за ученическите   

ѝ години.  Тя също е завършила 

своето средно образование в СОУ 

„Бачо Киро“. Когато я попитах с 

какво помни училището, баба веднага 

ми отговори, че това са хората, с 

които се е запознала, защото 

приятелствата, създадени там, остават 

за цял живот. До ден днешен тя пази  

много спомени за своя преподавател 

по история и преподавателя по 

немски език, който е бил немски 

възпитаник, много коректен и точен. 

Учителите са ги учели да бъдат 

постоянни и упорити, за да 

осъществят мечтите си. Точно това е 

направила и моята баба, като е 

станала детска учителка. 

Сега идва ред на другата ми баба 

Пролетинка Георгиева. Тя също е 

завършила Павликенската гимназия.  

Спомня си за униформата, която 

всяка сутрин е обличала, преди да 

отиде на училище, и за баретата,  

върху чийто монограм е било 

изписано името на училището. Най-

много е харесвала предметите химия 

и биология.  Затова е избрала да стане 

учител по химия и по биология. Зад 

гърба си баба има много успехи, 

подготвила е десетки ученици. През 

2014 година тя стана „Учител на 

годината“. Учениците ѝ я поздравяват 

с уважение и признателност за 

знанията и подготовката, които им е 

дала. 

А сега идва ред на моята майка. За 

нея най-хубавите спомени са 

свързани с дните, които е прекарала в 

училище. То ѝ е дало знания и 

грамотност, помогнали ѝ в избора на 

професия. Благодарение на 

учителката си по български  език и 

литература Атанаска Атанасчева 

мама се насочва  към учителската 

професия. Сега тя не работи като 

учител, но за сметка на това  е 

грамотен човек. 

Моят първи братовчед – Иван 

Иванов – завърши СОУ „Бачо Киро” 

през 2011г. За него всеки ден в 

училище е бил приключение.  Все 

още поддържа контакт със своите 

съученици и си спомня за дните, 

прекарани с тях. 

Нашето училище е дало началото 

на един успешен път в живота на тези 

петима души от моя род.  До ден 

днешен всички казват, че учителите 

им са били строги, но много добри. 

Аз съм шестият човек в тази редица. 

Всичко за мен в СОУ „Бачо Киро” 

едва започва... 

Интервюто взе Данислав Ламбев, VIII
A
 

Интервю с  

д-р Атанаска Петкова - 

педиатър в МЦ „Медиана”  

- Здравейте, доктор Петкова. Кой 

е най-яркият Ви ученически 

спомен от годините в СОУ „Бачо 

Киро“? 

- Най-хубавите и безгрижни години 

от юношеството са неизменно 

свързани със спомени и 

преживявания в Гимназията. Най-отчетливият спомен е 

участието в състезанието „Минута е много“ с водещ Петър 

Вучков, организирано от училището. Аз бях неимоверно 

щастлива от срещата наяве с една телевизионна легенда. 

Състезанието беше напрегнато, а присъствието на шоумена 

и дори оригиналното гласче „Няма време“ ме накараха да 

се почувствам като в истинското предаване. 

- Кой беше любимият Ви 

предмет? Защо? 

- До ден днешен обичам 

биологията. Очаквах с 

нетърпение часовете, прекарани 

в прекрасно оборудвания 

кабинет с хербарии, колекции 

от минерали, препарирани 

насекоми и макети на различни 

системи от човешкото тяло. 

- Годините в Гимназията предопределиха ли 

важни решения за бъдещето Ви? 

- Учила съм в Гимназията от 8-ми до 12-ти клас. 

Това са изключително важни години в живота 

на един млад човек. С помощта на училището и 

семейството се оформя решението за областта, 

в която да се реализира. Дооформят се 

възпитанието, характерът. Тогава имахме 

предмети с практическа насоченост - 

електротехника, готварство, шев и кройка… 

- Учили сте по времето на социализма. С 

какво училището тогава е било  по-различно от 

днешното? 

- Тогава имаше по-строги правила. И…може би…така е 

било по-добре, казвам сега от гледната точка на родител. 

Сутринта учебният ден започваше с гимнастика, което е 

чудесен начин за начало на делника. Забранени бяха 

гримовете, прическите и предизвикателните тоалети. 

Всеки, нарушил нормите, се изправяше пред 

Комсомолската организация и беше като 

другарски съд. Имаше повече извънкласни 

форми, наричани „кръжоци“. 

- Благодарим Ви за отделеното внимание! 

- В  заключение искам да кажа на всички 

мои учители едно голямо „БЛАГОДАРЯ“, 

защото без тяхната всеотдайност и любов 

училището е само една сграда. 
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Скъпи мои ученици, 

      В една среща 

легендарният 

основател на 

компанията Mi-

crosoft (Бил 

Гейтс) дава 11 

съвета за успех 

на дипломиращи 

се ученици. Това са думи за 

живота, които никой не изрича в 

училище. Мисля, че ще ви бъде 

полезно да ги прочетете сега, 

точно в дните, които са последни 

за Вас в училище. 

1. Животът не е справедлив. 

Свикнете бързо с този факт. 

2. На света не му пука за 

Вашето самочувствие. Той очаква 

от Вас първо да постигнете нещо, 

а след това да имате високо 

мнение за себе си. 

3. Няма да правите по 40 000 

долара на година веднага след 

излизането си от гимназията. Вие 

няма да бъдете вицепрезиденти 

на големи компании и да имате 

луксозни коли, докато сами не ги 

спечелите с труд. 

4. Ако си мислите, че учителите 

Ви са гадни, изчакайте да видите 

шефовете си. 

5. Да правите бургери, не е под 

достойнството Ви. Вашите баби и 

дядовци са нямали нищо против 

да се трудят. 

6. Ако нещо оплескате, не 

обвинявайте за това родителите 

си. Не хленчете за грешките си, а 

се учете от тях. 

7. Преди да се родите, 

родителите Ви не са били толкова 

досадни, колкото Ви се струва 

сега. Те са станали такива, 

защото Ви плащат сметките, 

чистят Ви дрехите, слушат Ви 

приказките колко сте велики и 

готини. 

8. Във Вашето училище може да 

са премахнали делението на 

победители и победени, но в 

живота не е така. 

9. Животът не е разделен на 

срокове. В живота няма летни 

ваканции. 

10. Телевизията не е реалният 

живот. В реалния живот трябва 

да излезете от кафенето и да 

отидете на работното си място. 

11. Бъдете мили с умниците. 

Така имате шанс да работите за 

някого от тях след време. 

 Това са едни от най-

суровите, но най-искрени и точни 

съвети, които могат да се дадат 

на зрелостниците. Обмислете ги 

добре. Пожелавам на всички 

успешно дипломиране. Нека 

всеки от Вас намери своето място 

в живота, да живее с радост и 

удоволствие! 

Гинка Христова,  

класен ръководител на ХІІБ 

Благодарим Ви,  

наши учители! 

На 15 септември 2004 година за 

нас, випуск 2016,  удари първият 

училищен звънец и ние направихме 

първите си крачки в училище. Сега, 

12 години по-късно,  дойде време и за 

последния звънец. Днес  с тъга се 

разделяме със СОУ "Бачо Киро".  

За нас този ден е изпълнен с 

противоречиви чувства - радост, 

вълнение, мъничко тъга от 

раздялата с училище, съученици, 

учители... Всеки ще поеме своя 

път в живота. Трудностите 

тепърва предстоят. Но ние не 

униваме и вървим напред със 

светлината на словото и знанието, 

което ни е дадено от нашите 

учители. 

Скъпи учители, благодарим Ви за 

знанията и за огромния  труд, който  

положихте, за да станем умни и 

образовани хора. Благодарим Ви, че 

ни изградихте като личности, че ни 

научихте да се борим, да се справяме с 

трудностите, да не се страхуваме… 

Показахте ни пътя към 

живота и се опитахте 

да ни дадете 

знанията, за да 

успеем в него. 

Съгласни сме с 

Робърт Фрост, който 

казва:  „Има два вида 

учители - тези, които те 

напълват с толкова 

много информация, че не 

можеш да помръднеш, и 

такива, които ти дават 

само малък подтик и можеш да 

скочиш до небето".   

Благодарим! 

                           ХІІА клас 

Преди пет години,  

прекрачвайки прага на гимназията... 

Преди пет години, прекрачвайки прага на 

гимназията, вие сбъднахте една своя мечта. Макар че 

стъпвахте плахо по широките коридори, осъзнавахте, 

че това е най-големият ви успех дотогава. Но не 

осъзнавахте какво ви очаква. Нямахте ни най-малка 

представа колко много ще се промените и колко 

много ще израснете. Ето, дойде и денят, в който 

оставяте тези пет години зад гърба 

си и се хвърляте в обятията на 

света. 

     Ако направите равносметка и се 

запитате кой е най-важният урок, 

който сте  научили - това е да 

бъдете хора. А на 

въпроса: „Какво сте спечелили?” 

с ръка на сърцето можете да 

отговорите: „ПРИЯТЕЛСТВО, 

бликащо от очите както на 

съученици, така и на учители.” 

    Дойде време за 

раздяла, но споменът 

ще ви  връща в 

класната стая с лек 

полъх на младост. За да 

ви  напомня звука на 

звънеца и един клас -

 пъстра смесица от 

характери, всеки от 

които изпълнен с чар и 

обаяние. И като всички раздели, и 

тази всява носталгия и тъга. 

      В една стара песен се пее: 

„Пак ще се срещнем след десет 

години...”. И все пак през тези 

десет години хвърляйте от време 

на време по един поглед на 

някоя стара снимка и си 

казвайте: „Да, това беше моят 

клас! Класът с най-великите 

умове. Класът с най-добрите спортисти. 

Класът с най-големите купонджии.” 

       Знайте, че винаги можете да 

позвъните на стар съученик или 

учител и да споделите с него успех 

или неуспех, радост или тъга. 

     Аз вярвам, че хората неслучайно 

се срещат и неслучайно 

поемат по даден път. 

Пожелавам ви от цялото си 

сърце да крачите по 

отредения ви път с 

увереност, страст и пламък 

в очите! 

На добър час, приятели! 

 Илиян Йорданов, класен 

ръководител на ХII А 

Уважаема г-жо Директор,  

уважаеми учители! 
 

   Настъпи денят за раздяла. 

Радваме се, но и сме малко 

тъжни. За нас училището бе 

като втори дом. 

   Вие положихте макси-

мални усилия, за да ни 

изградите като знаещи и 

можещи млади хора. Но 

специално тези четири 

години тук бяха доста 

важни. Те бяха едно голямо 

и вълнуващо пътешествие и сега е време всеки 

да поеме по пътя към своята реализация в 

живота, за да приложи знанията, дадени ни от 

Вас. Научихме какъв е всъщност истинският 

живот и мислим, че се подготвихме за него. 

Благодарни сме за времето, търпението и 

толерантността към всеки един от нас! Никога 

няма да забравим гимназията и винаги ще си 

спомняме с носталгия за всички и 

за всичко в нея! 

На онези, които остават след нас, 

искаме да кажем: „Порадвайте се 

още малко на ученическите си 

години, наслаждавайте им се 

истински и 

свободно, защото после 

няма да е така „розово” в живота! Изживейте 

пълноценно всички красиви мигове и 

положителни емоции в средното училище!” 

А на нашите съученици абитуриенти 

пожелаваме безпрепятствен път към новото 

бъдеще! Успех! 

  ХІІБ клас 


