
години 



 Стремежът на хората от Елховския край за просвета и наука се корени в 

далечната 1833 г., когато в Къзъл-агач се открива частна килия, а по-късно 

обществено килийно училище към църквата. През 1886 г. е построена 

училищната сграда на светското училище, което дава основно образование на 

учениците в града ни. 

 Динамиката на времето и обществено-икономическото развитие  налагат 

нуждата от създаване на гимназия в нашия малък пограничен град и с тази 

нелека задача се заемат по-будните граждани и учители. 

 



 Първи с реализирането на тази идея се ангажират учителите: Борис Георгиев, Ангел 

Вълев, Георги Ненов, Кръстю Върбанов и др., които започват активна разяснителна дейност 

сред  населението. 

 Поставя се искане пред Министерството на просветата и министър Стоян Омарчевски  

дава положителен отговор.   

Така многогодишните усилия на населението от Казъл-агач се увенчават с успех.  

 

Борис Георгиев Ангел Вълев  Кръстю  Върбанов Георги  Ненов 



  

 Преди 1 век, на 20 октомври 1920 г.  в малкия пограничен 

град Къзъл-агач /Елхово/ се открива гимназия.   

 

 Началото е поставено със създаването на първия  IV-ти  

гимназиален клас към прогимназията.    През следващата учебна 

1921/22 година се открива V-ти  клас  и училището е преобразувано 

в непълна гимназия. 

  

 Голяма част от гражданите на Казъл-агач разбират 

необходимостта от по-високо образование на техните деца и  

мечтаят непълната гимназия в града ни да  прерасне в  пълна.  



За директор на непълната гимназия е 

назначен Петър Попов, родом от 

Къзъл-агач, пенсиониран  учител от 

Пазарджишката гимназия. 



 Учебните занятия на IV гимназиален клас се водят в малка стаичка на   
североизточния ъгъл на сградата, която преди това е помещение на мирово 
съдилище и околийска управа, строена за нуждите на Източнорумелийското 
управление. В момента на откриване на гимназията в нея се помещава и  
единствената прогимназия в селището.   



 

 Занятията на новооткрития  

гимназиален клас за учебната 1920/21 г.  
се  водят от  5 учителя  и  21  ученика.   

Първите ученици за учебната 

1920 / 21 г.:  
1. Нено Георгиев 

2. Желязко Тодоров 

3.  Димитър Цветков 

4. Димитър Керезов  

5. Стоян Божков  

6. Димитър Божкав 

7. Ничо Александров  

8. Христо Георгиев 

9. Желязко Кръстев  

10. Желязка Николова  

11. Марийка Иванова 

12. Тодор Димов  

13. Коста Яламова  

14. Стоян Атанасов 

15. Вълко Добрев  

16. Димо Тодоров Терзиев  

17. Нено Михнев  

18. Димитър Тодоров Кирков  

19. Влади Георгиев Владев  

20. Койно Драгнев  

21. Кръстьо Панайотов 

Преподавателски състав : 
 

Петър Попов – директор и преподавател по 

 химия и пеене 

Борис Георгиев –алгебра и геометрия 

Ангел Вълев – българаски език и гимнастика 

Димитрина Кашкалева –история  

/ от гр.Сливен/ 

Василка Герасимова –френски език  

/ от гр. София/ 



Първата учебна година  
Спомени на Борис Георгиев 

един от основателите на непълната гимназия в Къзъл-агач  



 

През новата учебна 1921/22 г. до 1926 г.  

 

за директор е назначен  

Георги Върбанов 
 местен, новозавършил университетски  

литератор, учител във II-ра Софийска царска гимназия,  

син на емблематичния за Елхово свещеник  

Върбан Върбанов. 



 

 „Министър Омарчевски ме прати „да светя там, дето съм се родил ….“ 
Спомени на Георги Върбанов от пристигането му в Къзъл-агач 



В процеса на работата възникват множество трудности, които младият директор 

Георги Върбанов е принуден да преодолява с цената на много лишения и усилия. 

 
 Още през първата година с активното съдействие на учениците, ръководени от учители - идеалисти 
и ентусиасти училищния двор се преобразява.  

Сградата на прогимназията, на мястото на която е построено днешното училище 

«Св.Св.Кирил и Методий», в която се водят учебните занятия на непълната гимназия  от 

учебната 1921/22 г.  - до 1936 г. и от 1940 до 1944 г.  

«Направена е ограда и се пресича 
пътя на животните.  Дворът е 
разкопан, оформят се алеи, 
посаждат се дървета и цветя, 
изкопава се кладенец и се 
монтира лентова помпа» 



Учители пред сградата на прогимназията, на мястото на която е построено днешното 

училище «Св.Св.Кирил и Методий», в която се водят учебните занятия на непълната гимназия  



.  Организиран е коледен хор от  директора на непълната гимназия през 1924 г. 

Коледуването на гимназистите е с благотворителна цел и със събраните средства се  

закупуват училищни помагала,  подпомагат се  бедни ученици и читалищната дейност и 

самодейност. 



 

По данни на училищен инспектор  

с протокол от 19 април 1923 г. материалната база в училището не е на необходимото ниво:  

„Училищната покъщнина е стара или строена нецелесъобразно. Чиновете в най-

големият си брой са първобитно и неудобно направени. По-новите от тях са също стар тип, 

построени само за да  струват по-евтино. Черните дъски са малки и повече неудобни за 

работа с тях. Масите и столовете в класните стаи са не приспособени за нуждите от тях. 

Шкафовете за запазване на библиотеката и учебните пособия са недостатъчни  и  затова 

пособията са натрупани в тях, или пък поставени в класните стаи на открито. И в единия и 

в другия случай те са изложени на бърза повреда и унищожаване. Учебните пособия са твърде 

недостатъчни и в голямата си част застарели и неотговарящи на нуждата. 

                       Поради това, че улиците около училищните сгради са непостлани,  

                                            грижата за почистването трябва да бъде по-голяма.“ 



Въпреки 

лошите 

материални 

условия на 

обучение 

жаждата за 

образование, 

за знания и 

духовност  не 

стихват. 

Ученик в непълната гимназия – 1927 г. 



 Елховската непълна смесена гимназия среща особено големи трудности от самото 
си създаване почти до средата на 60-те години в осигуряването на редовни гимназиални 

учители.  
 Отдалечеността на града от столицата и другите големи административни 
центрове, лошите битови условия на живот не дават възможност за продължителното 
оставане на гимназиалните учители в Елхово. Затова текучеството се превръща в 
постоянен спътник от живота на гимназията.  

 
Учителски колектив на гимназията 1924/25 г. 

Фотоархив на Етнографско-археологически музей-Елхово 



Първият випуск ученици завършили Непълната 

гимназия в Къзъл-агач  с директор Георги Върбанов 

Учителите водят 

постоянна борба за 

оцеляването на 

гимназията и 

провеждат агитационна 

и разяснителна дейност 

сред жителите на 

околията за записване 

на децата им в 

Елховската гимназията, 

а не в съседни градове, 

за да  продължи тя да 

съществува и да се 

развие в пълна 

гимназия. 



Верен съюзник и радетел за гимназиално образование в града е Женското дружество „Елховка“, чиято основната цел е 

повишаване на  женското  образование. Пропагандира се женското гимназиално образование сред  родителите. 

Снабдяват се училищата с необходимите помагала, чинове, маси, столове, учебници, глобуси, карти и др. 

Вестник „Пробуждане“ 



Подпомагат  се финансово бедни ученички за завършването им, както на елховската гимназия, 

така и на Педагогическите училища в Ямбол и Сливен, с ясното съзнание, че на този град са 

необходими образовани, интелигентни и дейни жени, които да работят за неговото културно-

просветно издигане и развитие.  

 

Ученички в Педагогическото училище - Ямбол, завършили Елховската непълна гимназия 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вестниците, издавани в гр. Елхово са източник на информация за различните аспекти на живота 

в града и неговата околия през първата половина на ХХ век: в-к „Пробуждане“, „Елховска трибуна“, 

„Елхово“ и „Права дума“.  Те отразяват и проблемите на Елховската непълна смесена гимназия и 

желанието на елховчани тази гимназия да съществува, за да се образоват децата им. 



Непълната гимназия постепенно се 
развива до VI-ти клас.  

 

За всички става ясно, че 
за да се разкрие пълна 

гимназия 

 в гр. Елхово е 
необходимо всички 
ученици от Елхово 

 и елховската околия да 
се запишат да учат  

в елховската гимназия.  

Към това се насочват 
усилията на директор, 

учители 

  и общественост.  



 През 1934 г., с получаването на окръжно № 18151 от 3 юли на Министерството се съобщава, че непълната 
гимназия в града се закрива от 15 септември 1934 г.  На 16 юли заминава за София делегация състояща се от 
околийския управител г-н Тотю Маров, кмета на града г-н Георги Кожухаров и директора на елховската популярна 

банка г-н Георги Дянков. Те настояват гимназията да остане в града или поне да се открие друг вид училище.  

 В резултат на това посещение пристига телеграма № 293 
от 18 юли с.г. на Просветното министерство, с която се 
съобщава, че на мястото на закритата непълна гимназия от 15 
септември се открива Средно реално училище с IV-ти  и V-ти клас, 
в което учениците постъпват без приемен изпит.  

Жителите на Елхово го наричат „Реалката“.  Летописна книга на гимназията 



 

 Традиция в елховското реално училище е да се подпомагат бедните деца. Педагогическият съвет често 
взема решения за оказване на парични дарения, освобождаване от училищни такси и организиране на 

трапезарии за безплатна храна на социално-слаби деца.   
Това е израз на 1 високо хуманен жест в онова време на тежки финансови затруднения. 

В периода 1932-1934 г. в гр. Елхово е открита безплатна ученическа 

трапезария, в която се хранят 70 бедни ученика. 
 

 

Ученици пред безплатната трапезария 



 

 През 1936 г. реалното 
училище е по-малко от 4 паралелки 
и престава да съществува като 

самостоятелно.  
 

 

От 09.11.1936 г. то с слива с 
прогимназията в града в едно 
училище и с 1 директор. 
Училищната документация, обаче 
се води отделно – една за реалното 
училище и една за прогимназията.  

Летописна книга на гимназията 



 

 
 

Следващите години от живота на гимназията 

протичат доста трудно. Тежкото финансово 

състояние на общината дава своето отражение 

върху материалното осигуряване на учебно-

възпитателния процес.  

Образуван е комитет по 

набиране на средства за 

построяване на нова сграда 

на гимназията. 



Впечатления  на гл. инспектор от  Министерство на просветата г-н М. Григоров 
от посещението си в Елховското реално училище през март 1938 г. 

„Моето впечатление е,  

че откъм помещение това 

наше учебно заведение е 

поставено най-зле в 

сравнение с другите учебни 

заведения в България.  

Освен това половината от  

чиновете  са останали от  

преди 50 години – ниски, 

разкривени и са просто  

средство за изкривяване  

гръбнаците на учениците,  

а не учебно пособие” 

Непълната гимназия често е посещавана от проверяващи инспектори, които винаги отбелязват в докладите си, че 
занятията се водят отлично от учителите и учениците много добре усвояват преподавания материал. Не са ласкави 

обаче сведенията по отношение на материално-техническата база в гимназията. 



 

От 15 септевмри 1938 г. Елховската реалка  става клон на Ямболската смесена гимназия, с условието да се запишат 
най-малко 175 ученика в 5 паралелки. Учениците са осигурени. 

от първоначалното училище.  

През  1938/39 г. гимназията е настанена в старата сграда на настоящото училище «Св. Паисий Хилендарски», 

наричано тогава „кварталното училище“. Тук се обучават и 2 паралелки от първоначалното  училище.  

От февруари 1941 г. до 9 септември 1944 г. 

цялото училище, в което се помещава 

гимназията се заема за  армейска болница.  

 

Гимназията се връща отново в сградата 

на прогимназията.  

 

От тогава жителите на Елхово наричат 

кварталното училище „Училище Червен 

кръст“, заради това, че на покрива му е 

нарисуван голям червен кръст. 

Условието е да се запишат най-малко 175 ученика в 5 паралелки. Учениците са осигурени. 

От 15 септевмри 1938 г. Елховската реалка  става клон на Ямболската смесена 

гимназия 

Учениици пред старата сграда на настоящото училище  

«Св. Паисий Хилендарски», където е настанена гимназията  



  

 

 

Протокол № 12 от 25 март 1942 г.  

Директорът Петър Христов докладва, че 

гимназиалния клон, «който 

представлява най-висшия учебен 

институт в околията и от толкова години 

пръска просвета и достойно изпълнява 

своето предназначение е без патрон.» 

Затова предлага да се избере подходящ 

патрон на гимназиалния клон.  

Учителският съвет с най-дълбока 

признателност и преклонение 

провъзгласява за патрон на Елховския 

гимназиалния клон  Св. Климент 

Охридски. 

 

 Обмисля се проект за знаме, 

което да бъде символ, представляващ 

гимназиалния клон пред обществото. 
  

 



 
Началото на 40-те год. са свързани и с упорита борба на елховското население за 

осъществяването на една стара идея – преобразуване на реалната в пълна гимназия. 
 

 В началото на 40-те години 
физиономията на околията е променена, 
благодарение на реалката.  

 Статистически изследвания показват, 
че всички ученици завършили VІ клас на 
елховска непълна гимназия са издържали 
успешно приемния изпит за пълна гимназия, 
завършили са я с успех, а някои продължават 
образованието си във Висши и Полувисши 
учебни заведения.  

 В последствие голяма част от тях се 
завръщат отново в Елхово като учители, 
инженери, лекари, чиновници, служители и 
така гимназията решава проблема с липса на 
образовани кадри в града ни и дава нов 
културен облик на околията. 

 

„Реалката стана причина, четем във вестник „Пробуждане“ 

от 26 декември 1942 г. много родители да се решат да дадат 

образование на децата си“ 

 



   

 

 
С публикуване на  

Указ № 40 от 6.Х.1944 г.  
мечтата на елховчани за пълна 

самостоятелна гимназия става реалност. 

Почти четвъртвековната борба на 

населението от Елхово и околията 

завършва с успех. 

 



 С утвърждаването на пълната Елховска смесена гимназия броят на учениците бързо нараства. 

Още същата учебна 1944/45 година са записани  и  се  обучават  942 ученика. 

 

Петър Христов – директор , учители и ученици на Елховската смесена гимназия 



Таблица на обучаващите се ученици в гимназията през различните учебни години 
1920/21 г. 

21 
1921/22 1922/23 1923/24 1924/25 1925/26 1926/27 г. 1927/28 г. 1928/29 г. 1929/30г. 

1930/31 г. 1931/32 г. 1932/33 г. 

129 
1933/34 г. 

113 
1934/35 г. 

81 
1935/36 г. 

72 
1936/37 г. 1937/38 г. 

175 
1938/39 г. 1939/40 г. 

1940/41 г. 1941/42 г. 1942/43 г. 1943/44г. 

248  
1944/45г. 

942 
1945/46г. 

1002 
1946/47г. 

 
1947/48 г. 

852 
1948/49г. 

707 
1950/51. 

593 

1951/52 г. 

678 
1952/53 г. 

730 
1953/54 г. 

870 
 

1954/55 г. 

963 
 

1955/56г. 

1025 
1956/57г. 

1006 
1957/58г. 

928 
 

1958/59г. 

884 
1959/60г. 

819 
1960/61г 

766 

1961/62г. 

825 
1962/63  

900 
1963/64 г. 

951 
1964/65 г. 

785 
 

1965/66г. 

867 
 

1966/67г. 

884 
1967/68г. 

844 
 

1968/69 г. 

794 
1969/70г. 

794 
1970/71г. 

628 

1971/72 г. 

644 
1972/73 г. 

578 
1973/74 г. 

583 
 

1974/75 г. 

606 
 

1975/76г. 

588 
 

1976/77г. 

598 
 

1977/78г. 

616 
 

1978/79 г. 

558 
 

1979/80г. 

553 
 

1980/81г 

547 
 

1981/82 г. 

535 
1982/83 г. 

563 
1983/84 г. 

458 
1984/85 г. 

424 
 

1985/86 г. 

429 
 

1986/87 г. 

413 
 

1987/88 г. 

460 
 

1988/89 г. 

473 
 

1989/90 г. 

492 
 

1990/91 г. 
 

1991/92 г. 
 

1992/93 г. 

501 
1993/94 г. 

371 
 

1994/95 г. 

365 
 

1995/96 г. 

354 
 

1996/97 г. 

338 
1997/98 г. 

262 
 

1998/99 г. 

314 
 

1999/2000 

286 
 

2000/01 

300 
 

2001/02 

290 
 

2002/03 

343 
2003/04 

341 
2004/05 

306 
2005/06 

294 
2006/07 

292 
2007/08 

283 
2008/09 

288 
2009/10 

283 
2010/11 

286 

2011/12 

286 
2012/13 

308 
2013/14 

288 
2014/15 г. 

294 
2015/16 г. 

262 
2016/17 г. 

241 
2017/18 г. 

250 
2018/19 г. 

245 
2019/20 г. 

243 
2020/21 г. 

245 



  
 

Броят на учениците бързо расте, а липсата на специално построена сграда за гимназия 
причинява доста материални затруднения и неудобства.  

  
. 

  

  

 Усилията на учители и ученици 
взаимно с насочени към подобряване 
условията за работа в училището. 
  

        Класовете проявяват множество 
инициативи за благоустрояването на 
училищните сгради 

        Учителят по математика К. Косев с 
класи си прави площадка пред лицевата 
част на гимназията и ограда.  
          

        За нуждите на обучението по 
физическо възпитание ГНС предоставя 
помещение за физкултурен салон /бивша 
полицейска конюшня/. 

През учебната 1955/56 г., когато се обучават 1025 ученика, занятията се водят на 3 смени в 

гимназията и прогимназията.  

Часовете са намалении и през м. септември се вземат само по 4 часа дневно поради ремонти.  

  

През 1958 г. се разкрива и вечерна гимназия 



 

Участие на елховски граждани с доброволен труд при строителството на новата сграда на гимназията- 1959 г. 

 



 

Сградата е застроена на площ от 1040 кв.м. с 8 000 кв.м. двор и се състои от партер 

и 3 етажа, просторни и светли учебни стаи,  кабинети с хранилища, канцеларии, 

широки коридори. За цялостния строеж са изразходени  2 290 000 лева 

Откриване на новопостроената сграда на ПГ „Св.Климент Охридски“- 19.09.1960 г. 
Ученици поднасят цветя на архитект Манолина Борилкова, облечена в елховска носия 

 

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА СГРАДА НА 

ГИМНАЗИЯТА – 19.09.1960 г. 

 



 През 1962 г. е построена ремонтна работилница с гараж за трактори и  
други превозни средства, за осъществяване на част от политехническото 
обучение на учениците, с  площ 252 кв.м.  и дворно място от 3 360 кв.м.  

 



За периода от 1965 до 1967 г. е издигната и масивна двуетажна сграда – физкултурен салон със 
застроена площ от 310 кв.м.  През 1989 /90 г. е направено разширение на физкултурния салон 
и   той е съединен с училищната сграда, а през 2010 г. - спортна площадка  с фитнес уреди и 
спортни съоръжения. 

 
 



  От 1960 до 1965 г. цялата застроена база се ползва за нуждите на гимназията. Създадени са всички най 
добри условия за учебно- възпитателна дейност.  
 От учебната 1965/66 г. в сградата е настанен и Икономически техникум,  а след неговото изместване в гр. Ямбол – 
СПТУ по машиностроене, днес Професионална гимназия „Стефан Караджа“.  
 
 Учебните занятия в гимназията се водят на две смени. 

  



 

1920 - 21 г. – Частна непълна гимназия 

1921/22 – 1925 г.  - Елховска непълна смесена гимназия 

1925 г.- 1934 г. – Елховска непълна гимназия 

1934 г. - 1937 г.  - Средно реално училище /наричано от елховчани «Реалката»/ 

1937 г. -  Гимназиален клон на Ямболската смесена гимназия 

1944 г. – Елховска смесена гимназия 

 През 50-те години -  Народна смесена гимназия 

 1960  - 1976 г. -  Средно политехническо училище  

 1977 г. – 1990 г. - Политехническа гимназия 

 1991 г. - 1995 г. - Средно общообразователно училище  

 04 .04.1995 г.  - Гимназия 

 2016 г.  - Профилирана гимназия  

Всички в Елхово  в продължение на 100 години я наричат  

« НАШАТА   ГИМНАЗИЯ » 

 

 

 В своята 100 годишна история гимназията няколко пъти е променяла наименованието си.  



През своето столетие гимназията е подложена на различни исторически превратности, но в нея винаги са 
работили всеотдайни и достойни директори и учители, които са изпълнявали своя професионален и човешки дълг 

с чест и достойнство. 

За 100години ПГ „Св. Климент Охридски“ е  ръководена от 21 директори: 
 1. Петър Попов 1920 г. 

2. Георги Върбанов 1921-1926 г. 

3. Харалампи Павлов 1927 г. 

4. Тошко Каварджиков 1928-1932 г. 

5. Стоян Димитров 1932-1939 

6. Константин Ников 1940-1941 г. 

7. Петър Петров 1941-1947 г.  

8. Киро Попов 1947-1948 г. 

9. Тинко Воденичаров 1948-1949 г. 

10. Петър Христов 1949-1950 г. 

 
 

 

11. Петър Стоянов 1950 г. 

12. Марин Моллов 1950- 1953 г 

13. Желязко Чирипов 1953-1957 г. 

14. Благородна Димова 1957-1961 г. 

15. Георги Фучеджиев 1961 г. 

16.  Недка Ракаджиева 1962-1971 г., 

17. Иван Йорданов 1971 – 1984 г.,  

18. Цветана Александрова 1985-1992 г. 

19. Янчо Карастоянов 1992-1993 г. 

20. Каля  Манева 1993 – 2010 г.  

21. Йовка Драгоева – настоящ директор от 2010 г. 

Д И Р Е К Т О Р И 



100 години в класните стаи на гимназията са преподавали стотици  
високо квалифицирани  учители, които биха били чест за всяко училище в страната.  

Учителски колектив 1965 г., първомайска манифестация 

  

 



 
Учителите винаги са формирали облика на научната  и 
художествено-творческата интелигенция в града ни. 

 

Учителски  колектив  1972 г. 



Учителски колектив 1989/90 г.   

 

Водещи специалисти и личности, те винаги са били пример за подражание.  



Вдъхновението, родено от труда им е възпитало и породило у много 
поколения стремеж към личен и обществен просперитет. 

Учителски  колектив  1993 г.  



 С годините името на гимназията се е превърнало в гаранция за добро образование, зад 

което стои всеотдайния труд на много бивши и настоящи учители, превърнали работата си в 
призвание.  

Учителски колектив 1995/96 г.  

 



 

Творческото отношение и високият педагогически усет на учителите  

осигуряват трайни знания и допринасят за верния избор на тези, които 

завършват образованието си.  

 

 



Съхранявайки 100-годишните традиции на средното образование, ръководството, преподавателите и 
служителите на ПГ «Св. Климент Охридски» продължават с амбиция и отдаденост да водят учениците по 

чистия път на знанието, самоусъвършенстването, на вярата в доброто и човешкия прогрес. Те са тези, които 
съхраняват и пренасят във времето духовността, така нужна ни днес.  

Учителски  колектив  2020/21  г. 



УЧЕБНИ   ПРЕДМЕТИ 
Освен традиционните общообразователни предмети, изучавани в училище: български език и 

литература, математика, история, биология, химия, физика, география, логика, психология, 
философия, френски език, руски език, английски език, физическо възпитание 

 през различните периоди на обучени са изучавани и предметите: 

 СТЕНОГРАФИЯ 

 АГРОНОМСТВО И 

ЖИВОТНОВЪДСТВО 

 АВТОТРАКТОРИ 

 АВТОМОБИЛИ 

 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

 ТЕКСТИЛ И ПЛЕТАЧЕСТВО 

 МАШИННО СЕЛСКО 

СТОПАНСТВО 

 МАШИНОЗНАНИЕ 

 НАЧАЛНО ВОЕННО ОБУЧЕНИЕ 

 ОСНОВИ НА 

СОЦИАЛИСТИЕСКОТО 

СТОПАНСТВО 

 ОСНОВИ НА ЕСТЕТИКАТА 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ 

 ИКОНОМИКА 

 ПРАВО И ДР. 

 

 



Столетната гимназия съчетава традициите и 
новаторството в крак с изискванията на времето. 
През годините са изживени трудни и успешни 
периоди, но едно е останало неизменно – поривът 
към знанието като висша ценност, което е най-
сигурният залог за житейски успех и желанието за 
непрекъснато развитие и усъвършенстване.   

В час по химия 1986 г.,преподавател – Генка Николова   



Цял един век, носейки в себе си духа и вярата на книжовника и светеца Св. Климент Охридски 
гимназията отговаря на предизвикателствата на времето, дава знак за утвърдени традиции и 

качествена подготовка на своите ученици, формира във всички тях знания, 
 предоставя  възможности за творческите им изяви. 

В час по пеене, преподавател Нико Попов 
80-те год. на ХХ век 

В час по литература 1992 г., преподавател Ивана Кърева 





100 години ПГ „Св.Климент Охридски“ - Елхово е  авторитетна образователна 

институция, която помни, пази и развива своите традиции, работи за бъдещето и е 

еталон за качество на обучение, за непрекъснато усъвършенстване на учебния процес, 

обогатяване на палитрата от профилирани паралелки и специалности, жива връзка с 

университетите и  след училищната реализация. Дипломата, която получават 

гимназистите  е гаранция за отлична подготовка. 

Първата профилирана математическа паралелка на ПГ“Св.Климент 
Охридски“, с класен ръководител Славка Андонова 

Математическа паралелка с разширено изучаване на английски език с 
преподавател Елвира Христова и класен ръководител Йовка Драгоева  



  

През 100 годишния си период на съществуване гимназията в Елхово винаги е 
съществувала като смесена гимназия, за разлика от областните градове, където 

гимназиите са разделени на мъжки и девически.  
 

  

Официална ученическа униформа 70-80 г. на ХХ век 

През 1954/55 г. в гимназията в нашия град учениците се обучават в  

„девически“ и „мъжки“ паралелки. По- късно отново  в смесени паралелки.  



Ученически  униформи  

Лятна ученическа униформа 1968 г. 

Постоянен спътник на учениците, в продължение на 70 години, до учебната 1990/91 

г. е ученическата униформа, която е носена както в  учебно, така и в извънучебно  

време.  
 



Официална лятна униформа 80-те г. на ХХ век 

Ученици от гимназията на среща с българския 
космонавт Георги Иванов 

Ежедневна ученическа униформа за момичета  

70-те г. ХХ век  

В училищната библиотека, библиотекар  
Николина Чернилова 



ПРОЕКТИ 

• 2004 г. “МЛАДО ЕЛХОВО – МЛАДА 
ЕВРОПА”- 

• 2004 г. “НАСЪРЧАВАНЕ НА 
МУЛТИМЕДИЙНОТО ОБУЧЕНИЕ”  

• 2005 г. “ДА НАПРАВИМ НЕЩО НОВО – НОВА 
УЧИЛИЩНА БИБЛИОТЕКА”  

• 2007 г. “ИЗГРАЖДАНЕ НА 
ИНФОРМАЦИОНЕН СПОРТНО – 
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР” 

• ЕКОКЛУБ ОЗЕЛЕНЯВА УЧИЛИЩЕТО 

• 2012/2013 г. “С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК” 

• “ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО 
ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА” 

• 2009 г. „ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО“  

• ПРОЕКТ «ИКТ» 

• „МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКА БАЗА“ 

• 2011-2016 Г. ПРОЕКТ  „УСПЕХ“ 

• 2014-2020 Г. ПРОЕКТ “ТВОЯТ ЧАС” 

• „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ 



Най-голям емоционален заряд носят 

УЧИЛИЩНИТЕ      ПРАЗНИЦИ 

 





ТЪРЖЕСТВО - 24 МАЙ 2005 г. 



 





 



Основана преди 100 години, днес ПГ „Св. Климент Охридски“ е едно от водещите училища в област 
Ямбол и България. Тя е съчетала в себе си традициите на българската просвета и образование с 

изискванията за иновации и модернизация, съобразени с европейските критерии. 

Нашата гимназия е  съвременно европейско училище, което  от  2020 г. е в списъка на иновативните 
училища на Република България. 

 

Изготвили: Клуб „Преди 100 лета“ с ръководител Добринка Костова  
главен уредник в Етнографско-археологически музей-Елхово 


