
Честит празник, родно училище!  
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      Г-жо Неделчева, тъй ка-
то нашето училище вече 73 
години носи името на един ве-
лик българин, патриот и родо-
любец – Бачо Киро, според Вас 
„живи“ ли са неговите завети 
в наши дни? 

Твърдо вярвам, че са живи. 
Въпреки че живеем в свят, в кой-
то духовното понякога отстъпва 
на материалното, трябва да 
осъзнаем, че духовните ценнос-
ти са вечни и добрите дела се 
помнят дълго. 

Със заветите на Бачо Киро, 
убедена съм, днес възпитаваме 
младите хора в обич към роди-
ната и ги учим да познават и 
помнят миналото. Ето защо едни 
от най-важните моменти в учи-
лищния живот са честването на 
Деня на народните будители, 
празника на славянските 
просветители, както и патронния 
празник.  

В душите ни Бачо Киро 
продължава да е жив. Той е 
близък до сърцето на всеки от 
нас и затова ние като негови нас-
ледници продължаваме да та-
чим името му и да следваме за-
ветите му.   

Училищният празник е под-
ходящ повод да се обърнем на-
зад към изминалата учебна 
година. Кое от постигнатото 
през изминалата учебна годи-
на Ви кара да се гордеете най-
много? 

Всеки успех на наш ученик 
или ученическа формация, всяка 
добра постъпка на учениците ме 
карат да се гордея, радва ме вся-

ка инициатива на учители и уче-
ници.  Хубаво е, че новите техно-
логии навлизат в образованието 
и така ставаме модерни хора, но 
съпричастността към страдание-
то на другите е вечна доброде-
тел. Пример, който няма да заб-
равя, е, когато ученици под  ръ-
ководството на г-жа Ив. Иванова  
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КОЛОНКА НА РЕДАКТОРА     

 На 11 май 

отбелязваме 

патронния 

празник на 

нашето учи-

лище.  Вече 

седемдесет 

и три години 

то носи име-

то на вели-

кия български революционер 

Бачо Киро. 

Училището ни е храм на нау-

ката, изкуствата и спорта, зато-

ва то е нашият втори дом. Тук 

получаваме знания, придоби-

ваме умения, намираме прия-

тели, изграждаме се като лич-

ности, обичащи своя народ и 

своята родина. Тук се учим да 

бъдем добри хора.  

Антония Савова,  
XI А клас 

Духовните ценности са вечни 

г-жа Петя Неделчева, 
Директор на СУ „Бачо Киро“ 

Благодарност към ротарианците в Павликени  

Ден на отворените врати  

в. Пресклуб “Бачо Киро” 

На 30.04.2019 г. нашето учили-
ще отвори врати за всички, които 
пожелаха да видят отблизо как се 
учим и се забавляваме. 

През целия ден ученици, роди-
тели и гости имаха възможност 
да разгледат класните стаи, мо-
дерните компютърни кабинети, 
библиотеката, “Работилницата за 
идеи“, спортните площадки. 

Всички, които се интересуват 
от условията за обучение и въз-
можностите за прием след 7 клас 

в СУ “Бачо Киро“, имаха възмож-
ност да разговарят с учителите и 
директора на училището. Денят 
беше изпълнен с разнообразни 
открити уроци, извънкласни дей-
ности, артистични изяви и спор-
тен дух. Гостите можеха да се за-
познаят с чуждоезиковото обуче-
ние в училището, с проектната ни 
дейност и обучението по различ-
ни предмети. 

В модерно оборудваните ком-
пютърни кабинети се демонстри-

ра, че компютър-
ните технологии 
могат да направят 
ученето приятно и 
лесно. В коридо-
рите на двете учи-
лищни сгради бяха 
изложени рисунки, 
постери и работни 
проекти по учебни 
предмети. 
Благодарим на ро-
дителите, които 

приеха предизвикателството да 
влязат в ролята на учители и про-
вокираха учениците към диску-
сия. 

В този ден имаше много сним-
ки с усмивки и много емоции. 

Гинка Христова,  
ст. учител по немски език 

Ротари клуб „Павликени-Бяла 
черква“ е създаден в края на 
2016 г. с помощта на Ротари 

клуб Велико Търново.  Една от 
дейностите на клуба е подпо-
магането на млади таланти.  

Ротарианците подариха на 
спортния клуб по бойни спор-
тове два щита и колонен тип 

климатична система. Те са заку-
пени с помощта на събраните 
средства по време на благотво-

рителната „Вечер на виното от 
родния край“. Подпомогнаха 
Музикалната школа на Народ-
но читалище „Братство-1884“ 
Павликени, като дариха елект-
рическо пиано.  

На 08.05.2019 г. в СУ „Бачо 
Киро“ Ротари клубът награди 
талантливи ученици с изяви в 
областта изкуството и спорта. 
Божидар Илиев, Йоана Лазаро-
ва и Виктор Генчев получиха 
професионални микрофони.  
Денислав Христов и Ирена Асе-
нова бяха наградени с ваучери 
на стойност 250 лева, за да осъ-
ществят свои идеи. 

Йоанна Бакалова, XII А клас  
Йоан Денев, XI Аклас 

Наталия Димитрова - родител, 
участвала в урок по Човек и природа 

Футболна среща „Синове срещу бащи“ 

11 май 2019 г. 



    Нашите възпитаници гордо 

следват стъпките на тенис звезда-

та ни Григор Димитров. Алексан-

дър Митков, ученик в VIIIБ клас, 

взе участие в турнир по тенис в 

Истанбул, Турция, където завою-

ва трето място. Друг негов успех е 

второто място, което зае в Меж-

дународния турнир по тенис в 

Свиленград. 
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Спортни отличия  

 организираха благотворителен 
базар на мартеници, за да по-
могнат на свой съученик.    

Достигането 
до национални 
финали на отбо-
ра по волейбол – 
момичета,  също 
е забележителен 
успех.  

Трудно могат 
да се изброят 
всички прекрас-
ни неща, които 
се случват в на-
шето училище. 
Все още учебната 
година не е приключила, предс-
тоят много добри дела и иници-
ативи, както и националните 
външни оценявания за ученици-
те от IV, VII и X клас, провежда-
нето на ДЗИ за настоящите два-
надесетокласници. Очаквам, че 
нашите ученици ще представят 
достойно училището и своите 
преподаватели и ще имаме още 
поводи за гордост.  

Кое според Вас е най-
важното при изграждането 
на връзката ученик – учител? 

Мисля,  че при всяка една 

връзка най-важно е доверието. 
То се гради много бавно, а мо-
же да се загуби много бързо. 
Доверието трябва да е взаимно. 
Прекрасно е, че в основата на 
отношенията между ученици, 
учители и родители е взаимното 
уважение. Връзката „учител – 
ученик“ трябва да бъде основа-
на на партньорство и за да се 
запазят добрите отношения 

между тях, е необходимо да се 
съхрани у двете страни усеща-
нето за справедливост. 

С какво най-ярко ще запом-
ните изминалата учебна го-
дина? 

С екипната работа между 
учители, родители, ученици, 

както и с творческия заряд на 
всички, които превръщат учили-
щето в това, което е.  

Какво е Вашето послание 
към учениците и учителите в 
СУ „Бачо Киро“ по повод 99-

тата годишнина от създава-
нето на нашето училище?  

99 години традиции в обра-
зованието задължават много. В 
нашето училище са учили много 
хора, с които Павликени се гор-
дее сега. Работили са много 
достойни учители, невероятни 
специалисти в своята област. 
Всички помним как Илиян Ди-
митров, подготвен от г-жа Ма-

рия Ганчева, пред-
стави училището 
ни на междуна-
родна олимпиада 
по физика. Мно-
гобройни са по-
добни примери на 
успех, които поста-
вят СУ „Бачо Киро“ 
на националната и 
европейска карта. 
В навечерието на 
стогодишнината 
ние сме длъжни 

да съхраним и продължим доб-
рите традиции в образованието. 
Моят призив към всички учите-
ли е да дадем най-доброто от 
себе си в професионално отно-
шение, за да продължаваме да 
изграждаме успешни ученици.  

Честит празник, 
скъпи ученици и учители! 

Интервюто взе  

Даниел Иванов, XI 
а
 клас 

     Георги Колев, ученик в XIБ  клас, 

тази година взе участие в Държавно-

то първенство по културизъм и фит-

нес - Пловдив 2019, където завоюва 

първо място в категория юноши до 

70 кг.  

     На същия турнир участва в катего-

рия мъже до 70 кг - културизъм и  

завоюва 8 място! 

Иван Пламенов, също ученик 

в XIБ клас, тази година участва в 

Държавното първенство по кара-

те киокушин в Стара Загора, къ-

дето в две различни категории 

успя да завоюва първи места – 

при юноши старша възраст до 65 

кг и при мъже до 65 кг. 

След като станаха шампиони 

на областно ниво и победиха от-

борите на Габрово и Плевен на 

зоналното първенство, нашите 

девойки 11-12 кл. се класираха за 

участие в републиканския кръг на 

ученическите игри по волейбол, 

който се проведе в гр. Варна в 

периода 8-12 май 2019 г. 

Ръководител на отбора е г-н 

Карол Каролов - ст. учител по 

ФВС,  капитан е Мария Василева - 

11 а кл., съотборничките й са Вик-

тория Кърчева - 9 б, Марина Бо-

жанова - 10 а, Николет Митева - 

10 а, Вева Иванова - 10 в, Мария 

Николова - 11 б, Грета Маринова 

- 11 а, Антоанета Атанасова - 12 а 

и Николета Атанасова -  12 б клас. 

Страницата подготвиха: 
 Йоанна Георгиева, XI А клас 

и Николета Атанасова, XII Б клас  
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Николета Атанасова, ХІІБ клас 

Благодарим Ви,  
учители! 

     Помня колко 
бях притеснена 
преди пет годи-
ни, когато дой-
дох в това учи-

лище, от факта, че идвам в 
чужда среда и не знам каква 
ще бъде тя към мен.  

    Днес, пет години по-
късно, вече с пет години по-
голяма, надявам се и вече по-
зряла, се радвам, че изборът 
ми е бил това училище и не съ-
жалявам за времето, прекара-
но тук. За мен това бяха най-
хубавите ми години. Минахме 
с класа ми през всякакви емо-
ции, сълзи, усмивки, смях, лю-

бови. Успяхме да завържем 
приятелства. Е, имаше грешки 
и разочарования, но все пак те 
ни направиха по-силни и по-
добри. Запечатахме прекрасни 
мигове именно в това учили-
ще. Иска ми се да продължим 
да трупаме още и още спомени 
тук, но няма как.  

Вече завършва един период 
от живота ни и ни очаква друг. 
Но колкото и да е тъжна раздя-
лата, трябва да продължим 
напред, каквото и да ни чака. 
Благодарна съм, че попаднах 
на една прекрасна учителка, 
която имах честта да ми бъде 
класен ръководител, а именно 
г-жа Стела Тунчева. Тя беше 
учителката, която подкрепяше 

мен и класа ми, госпожата, ко-
ято ни насърчаваше да не се 
отказваме и да бъдем по-
добри. Търпеше всякакви изб-
лици от наша страна и ни защи-
таваше пред другите учители, 
когато ги ядосвахме, дори и да 
не го заслужавахме. Благода-
рим Ви, г-жо Тунчева, и на Вас, 
скъпи учители, за всеотдай-
ността, напътствията, подкре-
пата. За това, че бяхте не само 
преподаватели, до които мо-
жехме да се допитаме за ва-
жен съвет, на които да се опла-
чем, да споделим болките си.  

Вие, скъпи учители, ни нау-
чихте на много неща, но най-
важното от всичко бе да бъдем 
добри хора. 

Скъпи учители, 

Настъпи моментът, в който 

се разделяме с вас и училище-

то и поемаме към следващия 

етап от живота си. Вие ни нау-

чихте, че винаги трябва да сме 

целеустремени и да не се от-

казваме от мечтите си. Изгра-

дихме силна връзка помежду 

си, която ни помогна да се усъ-

вършенстваме като личности. 

Вашата професия не е лесна, 

но ние Ви разбираме и Ви се 

възхищаваме за труда и търпе-

нието. Както учителите, така и 

учениците формират училище-

то.  

СУ “Бачо Киро“ е една инс-

титуция, която има богата ис-

тория, изпраща своите зрелос-

тници и приема нови възпита-

ници. То оставя много незаб-

равими спомени в сърцата ни. 

Благодарение на нашия кла-

сен ръководител Албена Пет-

рова ние осъзнахме, че всеки 

ден трябва да обогатяваме 

знанията си, за да не бъде 

напразно пропилян денят.  

    Убедени сме, че както 

всеки випуск, така и ние ще 

оставим следа след себе си, за 

да не бъдем забравени. 

 
БЛАГОДАРИМ ВИ 

за всичко, което сте  
направили за нас! 

ХІІА  клас 

Мили ученици  от  
випуск 2019, 

    На вас искам да 
благодаря за 
прекрасните мо-
менти, прекарани 
заедно. За това, 
че ми показахте, 
че младостта е 
преди всичко със-

тояние на духа, за неугасващия 
пламък в очите ви. 

Прекрасни и вече пораснали 
момчета и момичета, 

Като птици пред полет сте! В 
началото на вашия житейски път 
ще останете ли верни на мечти-
те си? С надеждите си светли ли 
ще потеглите? Ще поднесете ли 
в дар на хората благословената 
си чиста младост, задето са ви 
грели в студени дни с вяра, за-
дето са подкрепяли слабостта ви 

с добрина, задето са ви дали 
светлина от своя поглед? 

Ние, вашите учители, ще успя-
ваме и ще мечтаем заедно с вас. 
Искаме да ви кажем да не се 
страхувате, че понякога ще ви 
стъпчат, защото стъпканата тре-
ва се превръща в пътека. С мъд-
рост и много обич ви завещава-
ме най-ценните човешки уроци.  

Знайте, че: 
 Хората са неразумни, нело-

гични и егоистични, въпреки 
това, обичайте ги.  

 Когато вършите добро, ще ви 
припишат егоистични мотиви 
и задни мисли, въпреки това, 
правете добро.  

 Когато имате успехи, ще пе-
челите фалшиви приятели и 
истински врагове, въпреки 
това, имайте успехи.  

 Доброто, което правите, утре 
ще бъде забравено, въпреки 
това правете добро.  

 Честността и откритостта ще 
ви  правят уязвими,  

 въпреки това, бъдете честни 
и открити.  

Ние няма да ви пожелаваме да 
бъдете добри, защото вие сте 
добри, най-добрите. 

Ние няма да ви пожелаваме да 
успеете, защото знаем, че ще 
успеете. 

И ето, вече сте готови за път. 
Пред вас са нови брегове, поз-
нанства и приятели… 

Благословен да е трепетът на 
всичко чисто и прекрасно, из-
пълнило душите ви! Благослове-
на да е щастливата ви младост, 
устремена напред! 

Албена Георгиева,  
класен ръководител на ХІІА клас 

Стела Тунчева,  
класен ръководител на ХІІБ клас  

Е, XII Б! Свърши се! Дойде 
време да се разделим. С пове-
чето от вас сме заедно вече ос-
ма година. Познаваме се тол-
кова добре. Знаете как да ме 
накарате да се засмея, знаете 
кога да свиете уши, за да отми-
не бурята, когато сте виновни. 
А аз научих, че сте различни по 
интереси, възможности, харак-
тери, но че всеки един от вас е 
по своему добър. Опитвах се 
да бъда и аз добра с всекиго. 

Учих ви, че не трябва да ме лъ-
жете. Не ви лъжех и аз. Учих 
ви, че не трябва да сте груби, 
да се обиждате. И аз внимавах 
много да не обидя някого! 
Учих ви, че ние сме едно се-
мейство и трябва да се пазите 
взаимно. Пазих ви аз! 

Ще дойде последният учебен 
ден, ще отминат матурите и 
балът, ще си получите дипло-
мите и всеки ще поеме по пътя 
си. Вярвайте ми, ще ви бъде 

трудно. Романтичните мечти и 
голата самоувереност ще из-
чезнат, ще щракне капанът на 
живота. За да се измъкнете от 
него, ви трябват пет неща – вя-
ра, труд, любов, упоритост и 
късмет. Пожелавам ви ги! 

Не премахвайте нашата зат-
ворена група във Фейсбук. Тър-
сете се, пишете си в нея, споде-
ляйте си, а аз ще ви помагам с 
думи или с дела. 
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    Димитър Георгиев е в IV клас, 
но вече има участия в десетки 
състезания. Още в първи клас на 
математическото състезание  
“Европейско кенгуру“ се 
класира на второ място в 
областта и печели сребърен 
медал. 
Кой е любимият ти предмет? 

- Математиката. Всички действия, като 
изваждане, събиране, умножаване и делене, 
както и задачи, свързани с тях, са ми лесни и 
затова ми е най-интересна. 

Какви състезания си печелил? 
- От 1 до 4 клас имам медали от различни 

състезания в областта на математиката. 
Градовете, които съм посещавал заради 
състезания, са Велико Търново, Горна 
Оряховица, Несебър, Благоевград и София. 
Последният ми бронзов медал е от състезание 
по история в Стара Загора. 

Толкова много постижения, остава ли ти 
свободно време и как го оползотворяваш? 

- Най-често играя игри на компютър. Любими 
ми са ролевите игри. 

А такова умно момче като теб сигурно чете и 
книги? 

- Да, харесвам приключенски книги. Нямам си 
любима, тъй като всички ми харесват. 

 Даниел Дечев от VIА  клас, 
занимаващ се активно с шах-
мат, спечели второ място на 
училищния кръг на състезание-
то “Spelling Bee”. 

   Кой те научи научи да иг-
раеш шахмат? 

    - Запознах се с изкуството 
на шаха в четвърти клас по време на уроците, кои-
то се провеждаха в шахматен клуб “Асеневци”. 

     Какво най-много ти харесва в шаха? 
- Самата игра е интересна, но фактът, че трябва-

ше да ходя до Велико Търново, ми попречи на за-
ниманията. Липсата на свободно време беше 
главната причина за това. 

Какви други постижения имаш освен в сфера-
та на шаха? 

- Най-голямото ми постижение е това, че преди 
2 години бях на II място в състезанието по анг-
лийски език Longman. Редовно взимам участие в 
различни олимпиади (география, български език, 
музика...) 

С какво запълваш свободното си време? 
- Харесвам да чета книги, най-вече фантастика 

и мистерия. Често гледам филми на същата тема-
тика. 

Интервютата взе  
Данислав Ламбев, XI А клас 

Александър Цонев, ученик 
от XIА, се класира на второ 
място на Националното 
състезание “Европейско 
Кенгуру”. Той сподели, че 
голяма част от своите успехи 
дължи на баща си. 

Какви хобита имаш? 
- Прекарвам свободното си 

време пред компютъра или навън. Най-често 
играя игри или използвам компютъра за учене. 
Два пъти в седмицата ходя на уроци по китара. 

Какво имаш предвид под учене пред PC-то? 
- Не си пиша домашните, нито си уча уроците 

от интернет. По-скоро чета статии в Уикипедия 
или гледам клипове, свързани с факти за 
химията, физиката и биологията. 

Остава ли ти време за четене на книги? 
- Ако се организирам - да. В момента дочитам 

книгата на Стивън Хокинг “Кратки отговори на 
големите въпроси”. Обичам научната 
литература. 

Александра Алтънаева е в VIБ 
клас. Печели първо място в общин-
ския кръг на олимпиадите по ИТ и 
математика. Тя има постижения и в 
областта на българския и английс-
кия език. 

Какви хобита имаш? Какво пра-
виш през свободното си време? 

- Занимавам се с народни танци. През свободно-
то си време обичам да чета книги и да излизам с 
приятели. 

Какви книги ти допадат? 
- Чета всякакви книги, но повече ми харесват 

тези, които са свързани с научни неща. Чрез тях 
научавам повече за химията, биологията и физика-
та. 

А коя наука ти е любима? 
- Може би математиката. Харесва ми, защото ми 

е интересна и забавна. При нея винаги има какво 
ново да научиш и няма граница за това колко мо-
жеш да се развиеш и колко можеш да знаеш. 

Успехи, постижения, награди...  
     И тази година възпитаниците на СУ 

„Бачо Киро“ не нарушиха традицията да 
прославят името на града, училището и на 
нашия патрон – Бачо Киро. Учебната 
2018/2019 година ще бъде запомнена с много 
покорени върхове, първи награди и отличия за 
учениците в нашето училище!  

    Едно от постиженията, с 
които се гордеем, е това на 
Йоанна Бакалова – 
ученичка в XIIА клас, която 
участва във фотоконкурс 
„Непознатата България“, 
организиран от НВУ "Васил 
Левски". Дванадесето-
класничката спечели първа 
награда в раздел „Познати 
и неизвестни феномени, 
представени по нов 

поглед“ с прекрасната фотография „Изглед към 
язовир Доспат“.  
     Друг успех за нашето 
училище е награждаването на 
Ирена Асенова, ученичка от 
XIIБ клас, с награда от 
областния управител в 
конкурса „Преоткрий родния 
край“, а също така и участието 
ѝ в 39-тото международното 
биенале за младежка 

фотография.  
     И тази година клубът „Млад журналист“ се 

включи в Националния ученически 
журналистически конкурс „Григор Попов“. 
Младите журналисти, заедно със своя 
ръководител г-жа Стела Тунчева, заеха трето 
място в в категория „Вестници на хартиен 
носител“ с вестника си „Пресклуб „Бачо Киро““.  

     С индивидуална награда 
беше наградена Йоанна 
Георгиева, ученичка в XIА клас. 
Със своя очерк „Преди да 
тръгна за Америка“ тя спечели 
първо място в същия конкурс, в 
трета възрастова група, 
категория „Очерк“. 
Даниел Иванов, ученик в XIА 

клас, участва във втория кръг на Национално 
състезание по български език и литература, 
организирано от Сдружение на учителите 
филолози „Любословие“.  

Даниел постигна отлични 
резултати и се представи 
блестящо в състезанието. 

Нашите ученици са много 
талантливи, добре подготвени 
и затова с лекота покоряват 
върховете!  

Отлично се представи 
Радостина Ранкова, ученичка 
в VIА клас, в националния 
кръг на състезанието по 
„Ключът на музиката“ в гр. 
Пловдив.  
     Николета Атанасова, 
ученичка в XIIБ клас, взе 
участие в състезанието по 
история „Пространство и 
време“, организирано от 
Историческия факултет на 
ВТУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“. Нейното есе 

получи оценка Мн. добър 5.25, която според 
регламента на конкурса й позволява да се 
запише за студентка в Историческия факултет в 
избрана от нея специалност, без да полага 
конкурсен изпит. 

На всички възпитаници на СУ „Бачо Киро“ 

пожелаваме още много успехи. Скъпи 

приятели, бъдете все така любознателни и 

упорити, амбициозни и дръзки! 

Йоанна Георгиева, XI 
а
 клас 


