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ДО  ГРАЖДАНИТЕ НА СЛИВЕН 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 
 

 

 Уважаеми съграждани, 

 С обида и огорчение приемаме информацията за предложението на общинската 

администрация до общинския съвет да бъде заличено училището ни от картата на учебните 

заведения. Това решение на практика погубва една от малкото останали в страната ни 

хуманитарни гимназии. 

 В деня на тази скръбна за нас вест бихме желали да споделим с местната общност 

факти и обстоятелства, които разколебават усещанията ни за обективност и 

безпристрастност при подготовката на това решение: 

- Днес в училището ни учат 182 ученици, разпределени в осем паралелки от седми 

до дванадесети клас; 

- Гимназията разполага с осем класни стаи с мултимедия във всяка от тях, два 

компютърни кабинета с модерна техника, мултимедийна зала с компютърна система с 16 

работни места. 

- Училището никога през последните години не е изпитвало финансови 

затруднения, не е допускало неразплатени задължения, а винаги е приключвало финансовата 

година с немалко средства като преходен остатък; 

- В училището работи висококвалифициран екип, усвоил проверени през годините 

добри педагогически практики, готов да търси и прилага иновативните подходи  в своята 

дейност; 

- Гимназията е едно от малкото училища в областта, които са в списъка на 

иновативните училища съгласно решение на Министерския съвет на Република България; 

- Учениците на гимназията са мотивирани и постигат високи резултати в 

образователно-възпитателния процес. През миналата година резултатите от държавните 

зрелостни изпити класираха училището ни на 135-то място сред хиляда български средни 

училища.  

- Високи са резултатите на наши възпитаници от участията им в олимпиади и 

състезания на общинско, областно и национално ниво; 

- Емблематични и безспорни през годините са извънкласни форми като театралната 

трупа, вокално-инструменталната група „Монолог“, курсът по творческо писане, клуб 

„Памет“, извадил от забравата преди четири години паметника на артилериста, отборите по 

баскетбол, волейбол и футбол, първите в града ни занимания по китайски език и култура и 

др. 

Още много факти и обстоятелства могат да се посочат в подкрепа на разбирането ни 

за несъстоятелността на решението да бъде насилствено спрян нашият „опит за летене“, но 

бихме желали да приключим това обръщение с думите на именития ни съгражданин Георги 

Йорданов, които неотдавна той изрече на среща в зала „Сливен“: „Прави чест на нашите 

признателни съграждани, които дадоха на училище в Сливен името на Дамян Дамянов!“ 

  Уважаеми съграждани, 

 Да работим и учим в училище, което носи името на големия сливенски и български 

поет за нас винаги е било чест и изключителна отговорност. Ето защо очакваме в следващите 

дни да получим Вашата съпричастност и подкрепа, за да бъде съхранена гимназия „Дамян 

Дамянов“ за днешните и за бъдещите поколения. Тя е преди всичко тяхна! 
 

 
(Декларацията е приета единодушно на 15.01.2018 г. от общо събрание на учителите, работниците и служителите на 

Профилирана хуманитарна гимназия с участието Ученическия съвет.)  


