
ЮБИЛЕЕН ВЕСТНИК
100 ГОДИНИ

ОБРАЗОВАНИЕ, НОВАТОРСТВО, ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕХ

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ 
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - ГР. ЕЛХОВО

100 години  ПГ „Св. Климент 
Охридски“ - Елхово е  авторитетна 
образователна институция, която 
помни, пази и развива своите тради-
ции, работи за бъдещето и е еталон 
за качество на обучение, за непре-
къснато усъвършенстване на учебния 
процес, обогатяване на палитрата от 
профилирани паралелки и специал-
ности, жива връзка с университетите 
и  в след училищната реализация.

Изминат е дълъг и респектиращ 
със своите постижения път. Цял 
един век, носейки в себе си духа 
и вярата на книжовника и светеца 
Св. Климент Охридски гимназията 
отговаря на предизвикателствата 
на времето и обогатява със знания 
хиляди ученици, като им предоставя 
възможности за творческите им изяви.

През своето столетие гимназия е 
подложена на различни исторически 
превратности, но в нея винаги са рабо-
тили всеотдайни и достойни учители 

и директори, които са изпълнявали 
своя професионален и човешки дълг 
с чест и достойнство. Водещи специа-
листи и личности, те винаги са били 
пример за подражание. Вдъхновение-
то, родено от труда им е възпитало и 
породило у много елховски поколения 
стремеж към личен и обществен прос-
перитет. На своите възпитаници те 
винаги са давали отлична подготовка.

Този юбилей е сериозно осно-
вание за гордост и осмисляне на 
постигнатите успехи от всички уче-
ници в продължение на 100 години.

Скъпи  учители и  ученици, пре-
несете в бъдещето непреклонния 
дух и благородството на създатели-
те на гимназия! Пазете живо зна-
нието, даряващо мъдрост и сила 
на всеки от Вас! Продължавайте с 
делата си да пишете достолепната 
история на Профилирана гимназия 
„Св. Климент Охридски - Елхово!      
ЧЕСТИТА  100  ГОДИШНИНА!

Йовка Иванова - директор на 
ПГ „Св. Климент Охридски"
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100 години – история и

Стремежът на населението на Елхов-
ския край за просвета и наука се корени 
в далечната 1833 г., когато в градеца 
Къзъл-агач се открива частна килия, а 
по-късно обществено килийно училище 
към църквата. През 1886 г. е построена 
училищната сграда на светското учили-
ще, което дава основно образование на 
учениците в града.

Динамиката на времето налага нуж-
дата от създаване на гимназия в града 
и с тази нелека задача се заемат по-
будните граждани и учители, които 
започват активна разяснителна дейност 
сред населението. Поставя се искане 
пред Министерството на просветата и 
министър Стоян Омарчевски дава поло-
жителен отговор. Така многогодишните 
усилия на населението от Къзъл-агач се 
увенчават с успех преди 1 век.

На 20 октомври 1920 г.  в Къзъл-агач 
/Елхово/ се открива непълна гимназия. 
Началото е поставено със създаването 
на гимназиален клас към прогимна-
зията. Занятията на новооткрития  IV 
гимназиален клас за учебната 1920/21 
г. се водят от 5 учители и 21 ученика. 
За директор е назначен Петър Попов – 
пенсиониран учител от Пазарджишката 
гимназия, родом от Къзъл-агач. 

През следващата учебна 1921/22 го-
дина се открива V клас. Просветното 
министерство с активното съдействие 
на местния народен представител 
Асен Вълканов изпращат от София 
редовни гимназиални учители, начело 
с местния новозавършил литератор 
Георги Попвърбанов, който е назначен 
за директор. 

Елховската непълна смесена гимна-
зия среща големи трудности в осигу-
ряването на редовни гимназиални учи-
тели, поради отдалечеността на града 
от столицата. Не е на необходимото 
ниво и материално техническата база 
в училището. Училищното оборудване 
е старо, чиновете са неудобни, черните 
дъски са малки, учебните пособия са 
твърде недостатъчни, остарели и неот-
говарящи на съвременните изисквания 
за обучение. 

Педагогическият съвет често взема 

решения за оказване на парични даре-
ния за подпомагане на бедни ученици, 
организирана е безплатна ученическа 
трапезария. Сформиран е граждански  
комитет за събиране на средства за 
построяване на нова сграда.

През следващите 20  години непъл-
ната гимназия преминава през много 
изпитания, но благодарение на усили-

Петър Попов – първи директор 
на Непълната гимназия

Димитър Яламов
гимназист - 1927 г.

ята на учители, родители и местната 
градска администрация устоява своето 
съществуване  и постепенно се развива 
до VI клас. Статистически изследвания 
показват, че всички ученици завърши-
ли VІ клас на елховска непълна гимна-
зия са издържали успешно приемния 
изпит за пълна гимназия, завършили 
са я с успех, а някои продължават об-

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

НАЧАЛОТО
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жажда за образование

Първият випуск на Непълната гимназия

V-ти клас на Елховската смесена гимназия /IX клас/- 1925 г. 
с класен ръководител Атанас Бъчваров

Откриване на новопостроената сграда на ПГ „Св.Климент 
Охридски“- 19.09.1960 г.Ученици поднасят цветя на архитект 

Манолина Борилкова, облечена в елховска носия

Благотворителен ученически коледен хор 1924 г., 
организиран от Георги Върбанов – директор

разованието си във Висши и Полувис-
ши 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.

С Протокол №12 от 25 март 1942 г. 
учителският съвет на гимназиалния 
клон Елхово взема решение за избира-
не патрон на училището книжовника 
и светец Св. Климент Охридски и 
училищно знаме.

С Указ № 40 от 6.10.1944 г. мечтата на 
елховци за пълна самостоятелна гим-
назия става реалност. През учебната 
1944/45 г. в Елховска смесена гимназия 
се обучават 942 ученика, а през 1955/56 
г. най-много –1025 ученика. От 1950/51 
г. към дневната гимназия е открита и 
вечерна.

Липсата на специално построена 
сграда затруднява учебния процес. 
През учебната 1955/56 г. занятията 
се водят на 3 смени в гимназията и 
прогимназията. Усилията на учители 
и ученици взаимно са насочени към 
подобряване условията за работа в 
училището. За нуждите на обучението 
по физическо възпитание ГНС предос-
тавя помещение за физкултурен салон 
- бивша полицейска конюшня.

В годишния отчетен доклад за учеб-
ната 1954/55 г. директорът отбелязва, 
че „гимназиалната сграда е ултра 
препълнена с ученици“ и се прави 
предложение за построяване на нова 
самостоятелна сграда.  С активното 
съдействие на местната управа и 
доброволния труд на елховското на-
селение строежът на настоящата гим-
назиалната сграда започва през 1958 

г. и е завършен през 1960 г. Сградата 
е застроена на площ от 1040 кв.м. с 8 
000 кв.м. двор. За цялостния строеж са 
изразходвани 2 290 000 лева. През 1962 
г. е построена ремонтна работилница. 
За периода от 1965 до 1967 г. е издигнат 
и двуетажен физкултурен салон. През 
1989/90 г. е направено разширение на 
физкултурния салон и той е съединен с 
училищната сграда. През 2008 г. сгра-
дата е изцяло обновена и санирана.

От 1960 до 1965 г. цялата застроена 
база се ползва за нуждите на гимнази-
ята. Създадени са всички най добри 
условия за учебно-възпитателна дей-
ност. От учебната 1965/66 г. в сградата 
е настанен и Икономически техникум, 
а след неговото изместване в гр. Ям-
бол, СПТУ по машиностроене, днес 
Професионална гимназия „Стефан 
Караджа“. 
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100 години последователност и всеотдайност към бъдещето на Елхово

Петър Попов 1920 г., Георги 
Върбанов 1921-1926 г., Ха-
ралампи Павлов 1927 г., Тош-
ко Каварджиков 1928-1932 г., 
Стоян Димитров 1932-1939 г., 
Константин Ников 1940-1941 
г., Петър Петров 1941-1947 
г., Киро Попов 1947-1948 г., 
Тинко Воденичаров 1948-

Съхранявайки 100-годишните традиции на средно-
то образование, ръководството, преподавателите 
и служителите на ПГ продължават с амбиция и от-

ЗА 100 ГОДИНИ ПГ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Е РЪКОВОДЕНА ОТ 21 
ДИРЕКТОРИ И ВКЛАСНИТЕ Й СТАИ СА ПРЕПОДАВАЛИ СТОТИЦИ УЧИТЕЛИ:

1949 г., Петър Христов 1949-
1950 г., Петър Стоянов 1950 г., 
Марин Моллов 1950- 1953 г., 
Желязко Чирипов 1953-1957 
г., Благородна Димова 1957-
1961 г., Георги Фучеджиев 
1961 г., Недка Ракаджиева 
1962-1971 г., Иван Йорда-
нов 1971 – 1984 г., Цветана 

даденост да водят учениците по пътя  на знанието 
и самоусъвършенстването, на вярата в доброто и 
човешкия прогрес. 

Александрова 1985-1992 г., 
Янчо Карастоянов 1992-1993 
г., Каля Манева 1993 – 2010, 
Йовка Драгоева – настоящ 
директор от 2010  г.

С годините името на гимна-
зията се е превърнало в гаран-
ция за добро образование. Зад 
успехите на учениците-гим-

назисти стоят творческите 
усилия, всеотдайният труд и 
педагогическия усет на много 
бивши и настоящи учители, 
превърнали работата си в 
призвание. Те са тези, които 
съхраняват и пренасят във 
времето духовността, така 
нужна ни днес.

Учителска колегия през  учебната 1924/25 г.

Учителски колектив 1993 г.

Учителски колектив през учебната  1970/71 г.

Учителски колектив 1989/90 г.
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100 години традиции и новаторство

Лятна униформа 1968 г.

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

Училищната библиотека

В час по пеене, преподавател Нико Попов

Манифестация 1978 г.Среща на учениците от ПГ „Св.Климент Охридски“ с първия 
български космонавт Георги Иванов

Първата профилирана математическа па-
ралелка 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 

В час по литература, 
преподавател Ивана Кърева 

Столетната гимназията, съчетава традициите и новатор-
ството 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.
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100 години  знание, духовност, иновативност
Днес, гимназията е една съвре-

менна столетница, приела предиз-
викателствата на 21 век, тя оси-
гурява модерни условия и високо 
качество на обучение. Творческото 
отношение и високият педагогиче-
ски усет на учителите  осигуряват 

трайни знания и допринасят за ве-
рния избор на тези, които завършват 
образованието си.

Учениците се обучават в  про-
филирани паралелки в  добре обо-
рудвани специализирани кабинети 
с мултимедия, два модерни ком-

пютърни кабинета, мултимедиен 
кабинет с интерактивна дъска, физ-
културен салон, богата библиотека 
и интернет.

От 2020 г. ПГ „Св. Климент Ох-
ридски“ е в списъка на иновативни-
те училища в Република България.

100 години възпитаниците на ПГ 
„Св.Климент Охридски“  се реали-
зират в различни области на живо-
та. Сред тях има висококвалифици-
рани кадри, отлични специалисти, 
достойни граждани на България.  
Те са визитната  картичка на гим-

назията, нейният отличителен знак.

Повод за гордост е  достойното представяне на  учениците на гимназията на национални и международ-
ни състезания и олимпиади. Многобройни са спечелените престижни награди и грамоти. Тези ученици 

заразяват с ентусиазма и отдадеността си в учебната и в извънкласната дейност.


