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Уважаеми колеги, ученици,
бивши и настоящи възпитаници на Математическа
гимназия, щастливи сме да
споделим с Вас празника по
случай 50-годишнината от
създаването на нашата гимназия.

Радка Спасова
Директор на ПМГ „К. Величков“
гр. Пазарджик

Математическа гимназия „Константин Величков“ град Пазарджик
е училище с дългогодишна история,
утвърдени традиции и многобройни
местни, национални и международни изяви. ПМГ „К. Величков“ е профилирана гимназия с прием след IV и
VII клас, чиято мисия е да поддържа
статута си на училище, адекватно на новото време, ние обучаваме
достойни граждани на Република
България. Гимназията ни е доказан
лидер в обучението по математика,
информатика, ИТ и природни науки
в Пазарджишка област. Училището
ни предлага модерна, стимулираща и
предизвикателна учебна среда, която
вдъхновява в бързопроменящия се свят.

Днес честваме 50 години от създаването на ПМГ „К. Величков“. 50
години сме част от историята на българското образование! Наследник сме
на богата история и традиции в учебно-възпитателния процес. Училище с
минало, богато на спомени! Училище с
настояще, изпълнено с предизвикателства! Училище с бъдеще!
ПМГ „К. Величков“ е модерно и
конкурентноспособно училище, предоставящо качествено и съвременно
образование, в което се прилагат
актуални стратегии, технологии и
интерактивни методи на преподаване.
Наш основен приоритет е поддържане
на високо качество и ефективност на
цялостния образователен процес, за да
отговорим на предизвикателствата
на времето, в което живеем. Стремим
се да обединяваме – учител, ученик,
родители, да работим съвместно.
Сътрудничеството, иновативното
обучение и професионализмът са в
основата на училищната ни общност
и правят възможно реализирането на
потенциала на всеки ученик. Да създадем отговорни, независими личности,
които имат познанието и отношение-

то, за да бъдат водещи в областта си.
Има нещо величествено в благородното дело да създадеш училище,
да вградиш в него мечтите си, да
му вдъхнеш неповторим дух, всичко
това да превърнеш в традиция и найтрудното – с любов да го предадеш на
поколенията, да го развиват, пазят и
да продължат делото. Такова благородно дело е нашето училище, което
обединява през годините хиляди хора.
Обединява ни с онова нещо, позитивно
и съзидателно, което е невидимо за
очите и се пази, и носи само в сърцето.
Днес, когато нашето училище празнува своята 50-годишнина, сърцата
ни се изпълват с гордост, че сме част
от неговата история. Да си учител и
ученик в такова училище е чест и призвание. Този празник е най-значимият,
най-вълнуващият за едно училище,
защото е повод не само за равносметка
и вглеждане в историята, но и поглед
към бъдещето.
Гордеем
ордеем се с Вас, скъпи ученици и
колеги! Благодарим Ви за отговорността и трудолюбието, за взаимната подкрепа и уважение!

„Човекът има две колена – с едното да коленичи
пред Бога, а с другото пред учителя“.
/древна мъдрост/

В десетилетната история на Математическа
гимназия „Константин Величков“ много учители
записват своите имена. Повечето от тях трайно
свързват професионалния си път с нея и стават
свидетели на развитието Ў през променящите се
политически условия в страната. Невъзможно е
да изброим имената на всички тях, а и рискуваме да пропуснем някого. Но не е и необходимо.
Важно е, че за всеки учител има запазено място
в паметта на поколения възпитаници на гимназията. Времето не може да заличи спомена за онези
хора, които са ти помогнали да извървиш пътя си
към личностното ти израстване. Хората, които уверено са те водили по нелекия път към знанието.
В този значим за всеки човек процес училището
има своята важна роля. Учителският колектив
при Профилирана математическа гимназия „К.
Величков“ винаги е осъзнавал своята отговорност и се е стремял да поддържа високо нивото
на своя професионализъм. Нека си спомним с
признателност за всички онези, които вече не са
сред нас, но оставиха ярка следа в историята на
училището. М. Минков, М. Куртева, Д. Андреева,

М. Велчева, П. Миронов, Д. Гогов, Д. Монова,
Н. Харалампиев, П. Арнаудов, Л. Арнаудова, М.
Петров, Р. Мешулан, Я. Донков, В. Абаджиев, П.
Златев, П. Дойчев, Н. Старева, Е. Николова, М.
Захаренко, Ж. Лазарова, Х. Христева, Л. Томова,
Л. Шишкова.
Професионализмът и всеотдайността на тези
хора са основата, върху която стотици възпитаници на гимназията днес успешно се реализират в
различни професионални области. Те предадоха
своята любов към учителската професия на много
свои ученици, които сега продължават пътя им
като учители в ПМГ „К. Величков“. Сред тях са:
Аделина Чопанова, Христина Стефанова, Лидия
Коцева, Цветанка Славкова, Деница Славкова,
Валентина Малинова, Ивелина Андреева, Елена
Янакиева, Виолета Микова, Лидия Сиракова.
Вярваме, че тази приемственост ще се съхрани и през идващите десетилетия и ще спомогне за съхраняване на училищните традиции.
Подмладеният учителски колектив е уверен, че
ще съумее да води настоящите си и бъдещи възпитаници към нови предизвикателства и успехи.
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ПМГ „К. Величков“ –
училище с история
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Определено можем да кажем, че ПМГ
е училище с традиции, наследени от
поколения учители и ученици. Всички
те са градили камък по камък нейната
история, за да можем ние днес да вървим уверени и горди към бъдещето.
Ако искаме да достигнем до корените
на тази история, трябва да се върнем в
далечната 1848 год. Тогава в брой 11 на
„Цариградски вестник“ се известява, че
в Татар Пазарджик се открива първото
девическо училище с името „Левкия
води“. Странно име, което има своя дълбок смисъл. Откъде идва то?
Над с. Голямо Белово към VI век е
съществувал значим град с името Левке.
Край него е изградена средновековна
базилика, чиито впечатляващи основи
все още личат. С града и базиликата се
свързва възникването на Левкийската
епархия. Под нейното покровителство
се открива първото девическо училище
в Пазарджик с името „Левкия води“,
което означава, че тази епархия /Левкия/
ще го ръководи /води/.
През 1897 г. училището има честта да приеме името на бележития наш
съгражданин и общественик К.Величков.
Едновременно с това то бързо се разраства и през 1912 г. вече е Девическа
гимназия „К. Величков“. Интересен е
фактът, че през 1923 г. Мъжка гимназия
„Иван Аксаков“ и Девическа гимназия
„К. Величков“ се сливат, за
да се появи Смесена гимназия „К. Величков“. Но това
се променя през 1936 г.,
когато смесената гимназия
отново се разделя на мъжка
и девическа.
В Девическа гимназия „К.
Величков“ постепенно се
раждат и утвърждават традиции. Една от тях е свързана с училищния химн,
изпълняван по тържествени
поводи. Интересна е историята му. Негов композитор е учителката по музика
Венета К. Петрова, а текстът
„Нашият път“ е на ученички от гимназията, които го
подписват с общото име
„Полет“. Това име приема
издаваният през годините
училищен вестник, което
заменя използваното преди
това „Величков лист“.
През 1971 г. Министерството на народната просвета трансформира Втора политехническа
гимназия „К. Величков“ в
Математическа гимназия
„К. Величков“. През тази
година се провежда за
първи път конкурсен изпит
по математика за подбор на
кандидатите за двете математически и двете физико-математически паралел-

ки. От учебната 1984/85 г. се разкриват три нови профила – „Физика“,
„Химия“, „Биология“. Разширеното
изучаване на чужд език в гимназията е въведено от учебната 1988/89
г. За да отговори на новите тенденции
в образованието, от 1993/94 г. гимназията включва в учебните си планове
засилено изучаване на информатика, а
малко по-късно и на компютърна графика и дизайн. Отчитайки интересите на
бъдещите възпитаници на гимназията
от учебната 1997/98 г. се открива нов
профил „Науки за земята“, а се закриват
профилите „Физика“ и „Химия“.
От 1998 г. Математическата гимназия
е свързана с глобалната компютърна
мрежа INTERNET и в обучението е включен модул „Компютърни комуникации“.
МГ „К. Величков“ навлиза в новото столетие с тенденция за засилване ролята
на обучението по информатика, информационни технологии и чужди езици.
Разбира се, това се случва върху здравата основа на обучението по математика и останалите профилиращи и непрофилиращи предмети. Ръководството на
гимназията и целият учителски колектив следят тенденциите в българското
образование и съобразявайки се с тях
и с обществените интереси, изгражда
училищната стратегия за развитие.
Трайните успехи на възпитаниците
на ПМГ „К. Величков“ доказват, че вървим по правилния път. Онзи път, който
започна от „Левкия води“, премина през
нравствените послания на К.Величков и
продължава към бъдещето, изпълнено с
предизвикателства и смели мечти.
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КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ –
ПАТРОН НА ГИМНАЗИЯТА
„...аз искам да посветя живота си и силите си в служене на човечеството;
аз искам да запиша името си на стените на храма на свободата;
аз сам искам да принеса своята частица жертва в олтара на всемирното
освобождение.“
Това изповядва 18-годишният Величков в свое
писмо от април 1873 г. до видния руски революционер, поет и публицист Н. Огарьов. Споделеното не
е само плод на младежки ентусиазъм, а начало на
един осъзнат живот, посветен на отечеството.
Житейският път на К. Величков започва в
Пазарджик през 1855 г. Роден в семейството на
предприемчиви и будни родители, той от малък
проявява своите необикновени способности и разнородни интереси. Благородният му характер и ученолюбие привличат вниманието на неговите учители
и съграждани, затова през 1868 г. единодушно е
определен да продължи образованието си в открития наскоро в Цариград “Lycee Imperial”. Тази чест
се падала само на един младеж от Пазарджик и
местната общественост я оказва на 13-годишния
Величков. В този център на културата и образованието, учреден по френски образец, той прекарва от
1868 г. до средата на 1874 г., когато завършва лицея.
Пред него се разкриват перспективите на една блестяща служебна кариера. Негов настойник в лицея е
известният д-р Ст. Чомаков, виден деец в черковната борба, туркофил по убеждения. Достатъчно
било младият човек да се вслуша в съветите му, да
тръгне по пътя, начертан от него, за да заживее сред
„богатствата, почестите и разкоша.“ Но отличникът
от лицея има своя цел в живота и пътят му към нея
е определен. Той се завръща в родния си град, за
да работи всеотдайно за културното израстване и
политическото осъзнаване на своите съграждани.
Назначен е за учител по български език, френски,
история и география в класното училище. Избран е
за председател на местното читалище „Виделина“, в
чиято дейност активно се включва.
Трудно днес можем да си представим с какви
възторжени чувства Величков е посрещнал новината за подготвяното въстание. След първата му среща
с Бенковски в Пазарджик той се посвещава изцяло
на подготовката за предстоящия бунт - участва в
заседанията на комитета, агитира, пътува из региона във връзка с организационни задачи. Научил
за преждевременното обявяване на въстанието, той
се въоръжава, приготвя се за поход и след като се
прощава с родителите си, отива на сборния пункт. Но
Пазарджик не успява да въстане и всички /около 700
души/ съзаклятници са арестувани. За К.Величков
започват няколко месеца на ужасни страдания из
турските затвори в Пазарджик, Пловдив и Одрин.
Спомените си от тези дни по-късно описва в своята забележителна мемоарна книга „В тъмницата“.
Освободен от затвора поради липса на доказателства и във връзка с разпоредбите за амнистия, на
17 август 1876 г. той за кратко време се завръща
в Пазарджик. Но само един месец по-късно зами-

нава за Цариград, където работи като чиновник в
Българската екзархия.
В началото на 1878 г. Величков се завръща в
Пазарджик и става председател на Окръжния административен съвет. По това време най-големите му
тревоги са свързани с разпокъсването на страната
ни след решенията на Берлинския конгрес. Турските
гарнизони, които след оттеглянето на руските войски
започват да завземат балканските проходи, трябвало да бъдат неутрализирани.
Тази задача се възлага на така наречените гимнастически дружества, които започват да се сформират. К. Величков е един от организаторите и ръководителите на тези дружества, като в началото на 1879
г. е избран за член на техния върховен комитет със
седалище в Пловдив. Макар и само на 25 години той
се изявява като един от най-видните политически
дейци в Източна Румелия. В края на 1879 година вече
е народен представител в Областното събрание и
секретар на Постоянния комитет. Политическите процеси в страната го вълнуват, но особено го тревожи
суспендирането на конституцията от Ал. Батенберг.
През 1884 г. К. Величков е назначен за министър
на народното просвещение, а през 1886 г. е избран
за народен представител в Четвъртото обикновено
народно събрание. Тук произнася пламенна реч, в
която критикува управляващите за антируската им
политика, а те от своя страна не остават равнодушни
към подобни изявления. Наскоро след това настават
бурни събития в политическия живот – окончателното абдикиране на Ал. Батенберг и затвърдилата се
власт на русофобски настроения Ст.Стамболов.
В тази ситуация Величков приема 3-годишно
„доброволно“ изгнаничество в Италия. По това
време русофилите в България са подложени на
жестоки преследвания и мнозина от тях намират
спасение в изгнаничество в Русия, Турция, Румъния.
Между емигрантите е и Вазов, който се установява
в Одеса. В Италия Величков усилено се занимава
с живопис. Рисува непрекъснато, но същевременно
живее в нищета поради липса на средства. От този
период са неговите великолепни „Писма от Рим“,
които са плод на неговото посещение на Вечния град
през пролетта на 1889 г.
Лишен от средства за препитание, през лятото на
1889 г. Величков е принуден да напусне Италия. За
кратко се установява в Цариград, а през учебната
1890-1891 г. е назначен за учител по литература и
френски език в българската гимназия в Солун. След
падането на Стамболовия режим (18 май 1894 г.), след
осемгодишно изгнаничество, се завръща в родината
си. Наскоро след това е избран за председател на
бюрото на народната партия, а след изборите на
11.09.1894 г. става народен представител в Осмото

Знамето
Безспорно най-значимите символи на едно
училище са знамето и емблемата. Знамето, което
днес с чест носят възпитаниците на ПМГ „К.
Величков“, има вековна история. То е изработено за Девическа гимназия „К. Величков“.
Негов автор е “специалистът художник” от София
Георги Т. Лозев. Надписите по знамето са със
стария правопис, използван преди последната
езикова реформа.
Знамето е изработено от червена коприна,
извезана предимно със златна сърма. От едната страна е ликът на К.Величков, обграден от
надписа Пазарджишка девическа гимназия „К.

обикновено народно събрание. В кабинета на К.
Стоилов е министър на общите сгради и съобщенията, а при една реорганизация на министерския съвет
е назначен за министър на народното просвещение.
След три години става министър на земеделието и
търговията. Една година по-късно, в края на 1898 г.,
огорчен от нападките на опозицията и разочарован
от политическите си съмишленици, Величков напуска по собствено желание министерското кресло и се
посвещава на литературата.
К. Величков е един от малкото министри в историята на България, които не са използвали високия държавен пост за лично облагодетелстване, а са изпълнявали длъжността си с чувство за отговорност пред
народа и пред историята. Сред най-големите заслуги
на Величков е създаването на Рисувателното училище, което по-късно прераства в Художествена академия. Той е автор и на редица успешни прогресивни
реформи в образованието.
През 1902 г. Величков е силно притеснен в материално отношение и приема предложения му пост на
дипломатически представител в Белград, но интересът му към политиката е отслабнал. Когато на два пъти
му предлагат да стане министър в коалиционното правителство на д-р Данев, в писмо до своя приятел В.
Велчев от 4.03.1902 г. К. Величков споделя: „Вярвай
ми, че бих искал да услужа на г. Данева, но просто не
мога да надвия на отвращението си да ставам министър...“. През 1904 г. Величков възобновява литературната си дейност, за да не я прекъсне до последния си
ден. Последната зима от своя живот (1906-1907 г.) той
прекарва в малкото френско градче Мантон на брега
на Средиземно
море. Това е
препоръката
на лекарите,
които следят
влошеното му
здраве.
През пролетта на 1907
г. се завръща
в България и
прави последен опит да се
впише в новата политическа
обстановка,
но безуспешно.
Дълбоко
п о к р у с е н
решава
със
семейството
си да напусне България.
Един от първите броеве
Малко преди
на в. „Полет“
да отпътува, в
една своя статия във вестник „Ден“ изразява недоволството и разочарованието си от обществено-политическия живот у нас: „Живее се в поробена страна. Не се живее в опозорена страна, особено кога си
се борил за нея и си носил вериги за нея. България
обаче навсякъде ще я нося в сърцето си.“.
След дълго и уморително пътуване, току-що пристигнал във френския град Гренобъл, той внезапно
умира на 2 ноември 1907 г. През 1909 г. тялото му е
пренесено в София.
България губи един достоен свой син, за когото големият артист Кръстьо Сарафов възкликва:
„Колко хубаво би било, ако в България имахме
повече Величковци, които с идеализъм, достигащ
до себеотрицание, биха служили на своя народ до
последния си час“.

Величковъ“. От всички страни има богата сърмена шевица. Върху другата страна са изобразени
символите на просветата, използвани в българското училище. В центъра е разположена разтворена книга с положено върху нея перо, а над нея
гори свещ. Яркият Ў пламък символизира светлината, към която ни води образованието. Около
книгата са извезани думите: „Чрезъ просвета за
България“. Всичко това е в рамката на венец,
който също има своята символика. Едната му
половина е от лаврови клонки, а другата от дъбови. Клонките са привързани с националния трибагреник. И отново във всички страни има шевица.
Знамето е прикрепено към оригинална дръжка,
която на върха има бронзов лъв. Завършващите
детайли са златни пискюли и ресни.
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Стоян Хайдушки
12 б клас

Стоян е ученик в ПМГ „К. Величков“ –
гр. Пазарджик от 5. клас. Изключително
амбициозен, креативен, целеустремен, самокритичен. Той е доайена на отбора ни по
Информационни технологии. Участник от
шести клас, класирал се е четири пъти на
национален кръг на Националната олимпиада по информационни технологии (8, 10, 11
и 12 клас). Изключителен пример и стимул
за вървящите по неговите стъпки по-малки
възпитаници на ПМГ.
Интересите на Стоян далеч не се изчерпват само с ИТ. Ежегодно той е сред
най-добре представилите се на различни
състезания в областта на математиката, информатиката, природните науки, историята.
Един от последните му успехи е отличното
представяне на Двадесет и първата ученическа конференция на УчИМИ, за което бе
награден с грамота и медал.
– Твой ли беше изборът да постъпиш в
ПМГ „Константин Величков“ или други ти
помогнаха за него?
– Не мога да кажа, че в четвърти клас съм
имал особено конкретни виждания за това какво и къде искам да уча. Справях се сравнително
добре с математиката и, подтикнат от майка ми,
се явих на приемен изпит. Както се казва „останалото е история“ и мисля, че това решение е
било правилното.
– За кой учебен предмет можеш да кажеш,
че е твоята стихия и плуваш в свои води?
– Малко трудно ми е да отговоря на този въ-

прос. Може би математиката и информационните технологии. Те ми харесват и може би това
е и една от причините да се чувствам добре в
тези сфери.
– Къде смяташ да продължиш образовението си? Какви са плановете ти за бъдещето?
– За да надградя сегашните си знания, искам да запиша висше образование в СУ „Св.
Климент Охридски“. По-общо казано, плановете за бъдещето ми са да се развивам както в
професионален, така и в личностен план.
– С какви чувства ще се разделиш с ПМГ
„Константин Величков“? Какъв е съветът,
който би дал на настоящите и бъдещите ученици?
– Със смесени чувства. От една страна е радостта от завършването на средното образование – макар и по-малка това е един вид победа,
чувството за удовлетвореност, че си се справил
дотук и, разбира се, с гордост, защото знам какво съм получил от тази гимназия, ценя го и се
гордея с него. От друга, това е раздяла с хората,
с повечето от които съм прекарал почти 8 години от живота си, с атмосферата, а дори и със
самата сграда.
А на настоящите и бъдещите ученици бих казал това – използвайте максимално времето си
в гимназията. Опитайте се да отсеете полезното и приятното от останалото. Занимавайте се с
това, което ви харесва, и се стремете да постигате поставените цели. Изпълнено с положителни и с отрицателни емоции, времето в училище
е нещо, което се оценява чак накрая.
На приключилата XIX Национална олимпиада по информационни технологии Стоян
Хайдушки постигна поредния успех - оценка
отличен 6.00 и званието ЛАУРЕАТ.

Един интересен екип от съмишленици – Божидар
Каменски, Калоян Пунчев от 11 а клас на ПМГ, ст.
учителите Мая Зафирова и Илияна Тотлякова –
Каменска създадоха авторско приложение „Малък
електронен меридианен справочник“, което показва активността на органите в човешкото тяло във
всеки един момент на денонощието, както и посоката на движение на енергията
по т.н. от китайската медицина меридиани.
С този проект те завоюваха 3 място на Националната
конкурсна
сесия
на
Ученическия Институт към
БАН, в конкуренция с над 60
проекта от цялата страна!

Боряна Стефанова

дългогодишен учител по физика и астрономия
от основаването на МГ
като човек започне работа, да я върши с желание и знания. Но мисля, че
не бих я сменила.

Госпожо Стефанова,
факт е, че Вие сте сред
най-обичаните и уважавани учители, работили в
МГ „К. Величков“. Според
Вас на какво се дължи
това? Има ли „рецепта“ за
успешен учител?

Според Вас има ли разлика между различните поколения ученици?
По-лесно или по-трудно се работеше по Ваше време?

– Благодаря за оценката. Да, водила съм много ученици на състезания,
а те са постигали високи резултати и са учили с желание физика. Но според мен успехът се състои в това, учителят да събуди интерес към трудната
материя на науката у всяко дете и то да започне да учи с желание. В това
отношение физиката е благодатна наука с това, че експериментите, които
учителят прави, позволяват повечето от часовете да преминават интересно
(кабинетът на ПМГ е много богат с апаратура). Успешен е бил всеки час, в
който съм видяла в очите на учениците, че са разбрали това, което преподавам. Рецепта за успех?! Не зная дали има такава, но, ако трябва като лекар
да я напиша, ще съдържа следните “лекарства”:
– Обич към децата.
– Отдаденост на професията.
– Винаги с усмивка и добронамереност.
– Давай и изисквай повече.

От дистанцията на времето как преценявате развитието на ПМГ „К.
Величков“ и въобще на образованието в България?

Какво мислите за учителската професия? Ако сега бяхте пред избор
на професия, бихте ли избрали друга?
– Мисля, че професията на учителя е значима и отговорна. Бих я поставила само след професията на лекаря. От учителския труд зависи какъв
„продукт“ ще се получи, а от това зависи бъдещето на цялото общество.
Трудно е сега да бъдеш учител, защото информираността на учениците е
много висока и трябва да си в крак с времето. Всичко това изисква много
усилия. Но когато срещнеш бивши ученици, които сега работят в големи
фирми от световен мащаб в България, Европа, Америка (а аз имам много
такива) и видиш тяхното удовлетворение от живота, който водят, изпитваш
истинска радост и си казваш, че усилията, които си вложил, са си стрували.
Ако сега трябва да избирам професия, не знам дали бих я сменила. Не съм
работила друго и не мога да правя сравнение. Според мен по-важно е след

– Много випуски съм изучила и всички бяха различни. Да, има разлика
между поколенията. Днешните ученици имат възможност по-лесно да намират информация, по-умни са, но у много у тях желанието за учене е доста
слабо. А тези, които работят сериозно, със сигурност ще постигнат високи
резултати, защото условията, в които живеят, им го позволяват. В днешно
време да си учител не е лесно. Много е отговорно, но така е било винаги и
така ще бъде. Професията „учител“ е призвание, което носи удовлетворение
и много вълнуващи, незабравими мигове.

– Факт е, че българските ученици имат високи постижения на олимпиади и състезания. Това говори за доброто качество на българското образование. Учениците от ПМГ са активни участници в различни извънкласни
форми и имат добри резултати в областни, национални и международни
изяви. Разбира се, те не биха били възможни без всеотдайната работа на
учителите от гимназията. Трудът, положен от тях, се оценява и от обществото. На това се дължи засиленият напоследък интерес към обучението
в ПМГ. Както от страна на родителите, така и от страна на самите ученици.
Възползвайте се от този факт и работете с още по-голямо желание за издигане авторитета на гимназията. Гордея се с моите ученици, които работят в
областта на ядрената енергетика в Канада, САЩ, Англия и особено много
с тези, които поеха по моя път (а те са много) и сега са учители в ПМГ и в
много други училища в нашата област, София, Русе и др.Уважаеми колеги,
радвайте се и се гордейте с постигнатите високи успехи. Математическата
гимназия е най-доброто училище в Пазарджик.
Какво бихте пожелали на учителския колектив?
– Пожелавам ви да бъдете здрави, да имате ученици, които искат да
бъдат научени, трудолюбиви, с желание за изяви и участия в конкурси и
състезания. Заедно постигайте успехи и се радвайте на живота.
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Скъпи учители и съученици,
Изминаха пет години от мига, в който за първи път
пристъпихме прага на гимназията. Тогава ние бяхме още
неопитни юноши, а днес – на последния учебен ден – излизаме вече отговорни младежи, готови да поемем сами своя
път в живота.
Всичко, което сме, дължим най-вече на учителите.
Обръщам се с благодарност и признателност към тях за
това, че отдадоха дори част от себе си, докато ни осветяваха правилния път в живота. Надявам се, че всеки от
тях ще ни запомни с добро, както и всеки един от нас,
випуск ‘99, ще отнесе със себе си спомена за любимия учив
спомени в
вечно ще ни топлят.
тел и училище. Независимо къде ще се разпръснем по света, тези свидни
А на тези, които идват след нас, пожелавам старание и упоритост в учението, защото само образованият
човек е истински богат. За да станете победители в живота, трябва първо да надмогнете себе си.
Помнете, че битката в живота не е с учителите, а с Вас самите.
На добър час!
Знаменосец на випуск ‘99
Петър Кормушев

Петър Кормушев
Петър Кормушев е роден в Пазарджик. През 1999 г. завършва МГ „К. Величков“.
Избран е за знаменосец на випуска и като такъв записва своето послание в почетната
книга на гимназията. След дипломирането си в Софийския университет завършва докторантура в Токийския университет в Япония. Записва постдокторантура в италианския
институт по технологии, след което започва работа в Кралския университет на Англия.
В момента е преподавател в Имперския колеж в Лондон, който е сред 10-те водещи университета в света и трети в Англия след Кеймбридж и Оксфорд. Притежава лаборатория
по роботика и изкуствен интелект “Robot intelligence lab”, заедно със своите докторанти
създават роботи – мобилни, роботи ръце, роботи за спасяване на хора в тежки ситуации,
такива, които се учат да ходят сами, роботи за контакт с хора, интерактивни и т.н. Семеен
е и има две деца.
Благодарение на развитите технологии с този успял българин се срещнаха и разговаряха Таня Божкова и Христо Панев от VIII д клас, които останаха приятно изненадани от
приветливия му характер и вродена скромност.

Господин Кормушев,
оказа ли се обучението
Ви в МГ „К. Величков“
онзи трамплин, който
отвежда до успешния
старт в живота?
Определено бих казал,
че Математическата гимназия ми помогна. Усилената подготовка по математика в гимназията ми даде възможност
да вляза в единия от желаните ми университети – Софийския, чиито
изисквания бяха доста високи. Продължих образованието си в Япония,
специализирах в Италия, където бях ръководител на екип от докторанти
и постдокторанти. През 2015 г. заминах за Англия, където се намирам и
в момента.
Възприемате ли се за успял в живота човек? Можете ли да кажете, че сте постигнали целите си?
Бих казал, че животът без мечти е безинтересен, затова човек не
трябва да спира да мечтае. Ще използвам метафората за камъчетата в
буркан. В него може да се сложат различни по големина камъни – малки,
големи, средни. Големите олицетворяват семейството, образованието и
най-важните неща в живота, средните са приятелите, а малките са времето, отделено за хобита, занимания и неща, които правим в свободното
си време. Мисля, че съм достигнал този момент в живота си, в който
големите камъни вече са на своето място. Сега мечтите ми са насочени
повече към семейството, децата и студентите, които се обучават при
мен.

Господин Кормушев, според Вас България дава ли достатъчно
възможности за професионалното израстване на младите хора?
Ако бяхте останали тук, щяхте ли да постигнете това ниво в кариерното си развитие?
От дълго време не съм посещавал България, затова и не съм напълно
запознат със сегашната обстановка в страната. Според мен в България
има много сфери, в които може да се намери добра реализация, но по
моето време, сферата на изкуствения интелект не беше добре развита. Аз и състудентите ми нямахме възможност да експериментираме с
роботи или да прилагаме на практика знанията си, докато в Япония имах
големия късмет да работя за компанията Google и да използвам свръхкомпютри.
Имате ли планове за завръщане в България и при какви условия
би се случило това?
Засега не планирам завръщане в България. Семейството ми е много
международно, поради което завръщането за него едва ли би било толкова лесно. В Англия има много възможности за образование и развлечение
и засега планирам да останем там. Бих се върнал в родината, ако семейството ми или някой роднина имат нужда от мен.
И последният ни въпрос към Вас е: Какво е сегашното Ви послание към днешните ученици на ПМГ и какъв съвет бихте им дали?
Не се страхувайте от новите неща. Опитвайте се да се възползвате
от всяка възможност, която имате, да изпробвате нещо ново. Излезте
от зоната си на комфорт и не се страхувайте от провал. Когато ви се
отвори някоя врата, някоя възможност, не я отлагайте, а я изпробвайте!
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„Люби беззаветно ти края родни,
служи му с мисли, с пламенни мечти…“

К. Величков

Гордея се с моята древна и млада родина. Моят народ е преминал през бури и огън, дал е много на световната цивилизация.
Моят непокорен и свободолюбив народ доказва, че не загива
българското племе въпреки вековните робства – византийско,
османско… Буден е българският дух!
Константин Величков възпява своя роден край и ни завещава
да го обичаме беззаветно, да му служим с мисли и пламенни
мечти. Ние трябва да следваме неговия завет, защото и до
днес българската слава се носи по света. Аз мисля, че днешният българин ще защити миналата слава на България, въпреки
трудностите, ще ги преодолее с трудолюбие и упоритост, с
достойнство и гордо вдигната глава!
Гордея се, че моята родина е България! Това е страната,
родила титаните Ботев и Левски, преодоляла трудни исторически периоди, преборила се с чужди нашествия, с фашизъм
и тоталитаризъм, върви смело по пътя на демокрацията.
Нейната светла някогашна слава ще я изведе напред и нагоре,
към щастливи бъднини!
За всеки човек родината е тази земя, в която той се е родил,
прохождал, проговорил и изрекъл най-скъпата дума „мама“.
Родината дава на човека всичко добро, което притежава.
Родният край е свързан с най-близките, с приятели, със свидни
спомени, които остават в сърцето му за цял живот.
Моят свят – това е моят роден дом, роден град, отечество.

Моят свят е свиден, защото е свързан с радостни семейни празници, с морала и миналото на моя славен народ.
Този свят остава завинаги у човека с всичко скъпо, съкровено у всекиго, роден и израсъл от своите корени. Може да е
живял в бедна колиба, но е запазил светли спомени за доброта
и етичност, внушавани от родителите спомени, които не се
забравят.
Ние трябва да обичаме своя роден край, да му бъдем верни и
признателни, да носим скъпите спомени за него в нашите сърца.
Има хора, които обичат и се стремят към предизвикателствата на някакъв чужд, непознат свят. Те си го представят
като приказен и красив, примамлив, такъв, в който лесно се
постигат мечтите, където лесно и бързо се печелят пари. Това
ги кара да се стремят към този свят и да търсят там нещо
ново и измамно. Но дали успяват? Понякога да, понякога не.
Никога мечтите не се сбъдват отведнъж с магическа пръчка.
Чуждият свят си остава чужд и трудно се свиква с неговите
нрави и обичаи.
Чуждият свят като примамка за по-добър живот не може
да замести родината, защото тя е най-скъпоценният кът от
планетата. За венец на словото за родния край е подходяща
мисълта и на Сенека, който мъдро твърди: „Родината се обича
не затова, че е велика, а затова, че е своя“.
А що се отнася и до мен самата, и аз като К. Величков –
„Люби беззаветно ти края родни “ и Вазов – „Където се е люляла люлката ти, там да се зеленее и гробът ти“, смятам, че
родният край заслужава нашата безгранична обич и преданост.
Джемиле Местан 10 г клас

Раз дяла
Трудна за преглъщане е
любовта несподелена.
Като чаша вино
с отрова разредена.
Трудни за поглеждане са
най-прекрасните очи,
щом пламъка на любовта
престане да гори.
Гласът мек и нежен,
изведнъж тъй болезнен става.
Като остър нож без милост
той душата непрекъснато ранява.
И искрата бавничко загасва,
остава без надежда крехкото сърце.
Липсва вече топлината
между държащите се две ръце.
Димитър Чавдаров
10 б клас

Коледно представяне
на Малък училищен театър,
ръководител Елена Гидикова

Самостоятелна изложба
на Габриела Бъбарова 12 д клас,
ментор и организатор Eлена Гидикова

Мажоретен състав „Мега“
към ПМГ „К. Величков“,
ръководител Петрунка Маргинова

Училище
Дали, когато ний си тръгнем, училището остава самотно или то е просто четири
стени без душа и същност. Сега нека ви
разкажа през моите очи как изглежда
нашето училище. Така очакван от всички,
последният звънец за деня изби и децата сякаш с криле излетяха през моите
врати. Само аз – училището – останах
между своите стени. Химикалите спряха
да шумят по белите листи, секна детската
глъч по коридорите ми дълги, звънецът
спря да звъни, заглъхна тежко до утрешния ден. Ах, колко съм празно! Само
учителите, полудели от работа тичат по
коридорите. До следобед ще блуждаят
между моите стени, но дори те накрая
ще затворят моите врати. Тежко е да си

сграда с много стаи и врати, на място
ти с години седиш и чакаш първо студения септември, после топлия юли. Когато
тишината вземе връх и аз потъна в мисли,
затаило дъх, ви чакам с отворени обятия
отново да връхлетите през моите врати
през студената утрин с нови сили и мечти.
Ще тичате пак по коридорите прашни, ще
се смеете отново и пак ще бършите сълзи,
я по някоя двойка перната или по някоя
шестица крилата. Няма и за миг да стихне моята радост да ви чакам ден подир
ден, месец след месец, година по година.
Аз ще остарявам, но вие ще бъдете моята
младост. Аз винаги ще ви чакам – с отворени врати!
Гергана Петкова 10 б
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Христо Попов, 6 а клас

Йордан Иванов, 5 а клас

Мариела Киринова, 9 а клас

Нашите вицове
И в най-смелите си детски мечти не съм си представял, че един
ден ще може да загасиш учителя с дистанционното.
***
В час при получаване на тест за изпитване.
– Ей, тоя тест е като за първи клас – нищо познато.
***
– Как мина в училище днес?
– Мии, май не много добре, щом утре пак ни викат.

В час по литература
– Ученици, запишете заглавие „Илиада“.
– Ама госпожо, „иляда“ с думи или с цифри да запишем?
***
В час при дистанционно обучение.
– Извинете госпожо, може ли да повторите, че бях в съседната
стая!
Събрали 8 г клас

Благодарност

Ръководството на ПМГ „К. Величков“, гр. Пазарджик изказва благодарност на бившите наши възпитаници, които отвориха сърцата си и направиха огромен жест на внимание към своята гимназия, която
е спомогнала за тяхното формиране като успешни млади хора.
Благодарим на Pathways – Николета Келчева, Боян Келчев (Випуск 2005), Цветелина Чуралска (Випуск 2006), Георги Кърджалийски (Випуск
2009), които предоставиха парични средства за издаването на юбилейния вестник на училището и за награждаване на най-изявените ученици.

Стоян Стойков – златен медал
в Международния плувен турнир „Замората“
Ръководител на отбора: Даниела Несторова

Общински лекоатлетически крос „Златна есен“ 2020 г.
I-во място 11-12 клас девойки
Ръководител на отбора: Ева Тоданова

Общинско първенство по тенис на маса
I-во място 8-10 клас момчета
Ръководител на отбора: Георги Кокозов
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