
Профилирана гимназия с преподаване на западни езици 
„Захарий Стоянов” – гр. Сливен 

 
 

До кмета на Община Сливен 
До Общински съвет - Сливен 

До обществеността на град Сливен 

 
 
 
Уважаеми дами и господа, 
 
В месеците, когато погледите на цяла Европа са насочени 

към България, която председателства ЕС, в Сливен-български 
възрожденски град със славно минало и велики духовни 
просветители, се посяга на образованието, като се закриват и 
преструктурират учебни заведения.  

Колкото и за някого това да изглежда или да се представя 
като обикновен административен акт, за нас, педагогическия 
колектив на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов” това е стратегическа 
стъпка с важни последствия за бъдещето на нашия град. Към 
подобни промени трябва да се подхожда изключително сериозно 
и отговорно, съобразно задълбочени проучвания и анализи. 

Нищо подобно не виждаме ние, учителите от езикова 
гимназия, в предложените от общинското ръководство промени, 
огласени на 15.01.2018г. Категорично не приемаме 
предложението за преместване сградата на гимназията, 
училище с над 45-годишна богата история в сградата на 
училище „Йордан Йовков” в квартал „Българка”.  

Години наред в гимназия „Захарий Стоянов” успяват да се 
класират ученици с най-висок успех от национално външно 
оценяване. Зрелостниците на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов” – 
Сливен се представят най-добре в национални училищни 
класации и ежегодно заемат челни места в национални и 
международни състезания и форуми. Хиляди са възпитаниците 
ни, които заслужено получават европейски езикови сертификати, 
защото обучението в гимназията се провежда на високо 
европейско ниво. Поредна година учебното заведение 
осъществява прием на ученици в шест паралелки, в които се 
преподават като първи чужд език четири различни езика.  
Чуждоезиковото обучение отговаря на всички европейски норми 



и стандарти. Всички тези резултати са плод на неуморния труд 
на ръководството, учителите и учениците на гимназията. 
Работата, която се осъществява в сградата ни не е само 
мястото, в което работим, а среда, пропита с любов, отношение, 
с история, със спомени. Учебните помещения са в блестящ вид и 
защото в тях са инвестирани средства на работещите в 
гимназията. Всяка стая носи своята индивидуалност и 
неповторимост, което допринася за отличния учебно-
възпитателен процес.  

От ключов характер е централното местоположение на 
сградата  ни. В това учебно заведение от години се обучават 
ученици, които не са от Сливен. Настоящето местоположение 
прави гимназията леснодостъпна. Преместването й би 
затруднило достъпа до нея.  

Ние, учители и служители в ПГПЗЕ „Захарий Стоянов”, 
питаме, защо общинското ръководство не пожела да се допита 
до мнението на целия колектив, преди да огласи своето пред 
обществеността. Убедени сме, че заради високите ни отлични 
резултати, имаме пълното право да изразим и защитим нашата 
позиция. Предложението на кмета на община Сливен 
възприемаме като ултимативно. Не се съгласяваме с него и 
призоваваме общинските съветници да не го подкрепят на 
февруарската сесия на местния парламент. Убедени сме, че 
съществуват далеч по-приемливи варианти за запазване на 
числеността на ученици и учители и едновременно преминаване 
на едносменен режим на обучение.  

За да отстоим позицията си, ще продължим с активни 
действия.  

 
 От колектива на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов” – Сливен 
        17.01.2018 г.  


