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Да си млад, креативен и успешен и на 100 години 

Езиковата гимназия „Христо Ботев“ гр. Кърджали е пространство на 

знанието, таланта и толерантността за информирани, търсещи, мотивирани, 

можещи млади хора. Пъстър калейдоскоп от успехи и инициативи осмисля 

живота в училищната среда – Гвардейски отряд, Фанфарен оркестър, 4 театрални 

студиа на български, английски, немски, френски езици, танцови състави, 

вокални групи, занаятчийска работилница, 13 групи за работа с талантливи 

ученици, 22  групи за занимания по интереси, спортни отбори. Позитивната 

учебна среда възпитава самочувствие. Чувството за принадлежност към 

училището се изгражда от определени традиции – Ботева клетва в град Калофер 

за новопостъпилите ученици, Коледни благотворителни концерти (вкл. онлайн), 

ежегодно тържество с родителите за награждаване на изявените през учебната 

година ученици. Всичко това ни отличава от останалите училища в региона и 

неотменно и по традиция ЕГ „Христо Ботев” е сред най-желаните учебни 

заведения на територията на област Кърджали. Високи резултати в учебната 

дейност, културни и благотворителни мероприятия, отлично обновена 

материална база, реновиран училищен басейн, ИТ оборудване във всяка класна 

стая и не на последно място учителски колектив от доказани професионалисти 

и ръководство, което мисли креативно и винаги е готово да подкрепи своите 

възпитаници по пътя към успеха - това е визитката на нашата гимназия през  

юбилейната 2021/2022 година. 

Днес Гимназията е утвърден езиков център в Южна България, с 

приоритетна инвестиция в култура и образование, насочена към развитие на  
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активна гражданска позиция у младите хора. В нея се обучават 818 ученици в 32 

паралелки. Ръководството и колективът  си поставят високи цели, свързани с 

възпитанието на будно гражданско общество, което живее в разбирателство на 

фона на различията. С успешна работа по различни европейски и национални 

проекти те стимулират възпитаниците си, независимо от техния етнически и 

религиозен произход, да участват активно в свободния обмен на информация, 

сътрудничество, знания и идеи в днешния глобализиран свят. 

Училището е извоювало признание на водещо учебно заведение  не само 

в област Кърджали, а и в страната с постигнатите високи резултати в 

чуждоезиковото обучение, в обучението  по другите предметни области и с 

реализацията на своите възпитаници. През настоящата учебна година гимназията 

разширява обхвата на чуждоезиковото обучение и разчупва традиционния модел 

на интерес към английския, немския, френския и италианския език като прибавя 

като профилиращи предмети математика и информатика. Обучението в 

Гимназията е ориентирано към издигане ролята на ученика като субект в процеса 

на обучение и към качествено образование, което дава възможност на учениците 

да се представят отлично във всички области на науката, изкуството и спорта. 

Училището работи  по програмата за придобиване на немска езикова диплома - 

DSD II  към немската служба за училища с в чужбина (вече почти 20 години), а 

получилите тази диплома са успешно реализирани във водещи национални и 

международни компании. Стотици са възпитаниците на гимназията, които 

благодарение на този сертификат са следвали и учат в немскоезични 

университети. Гимназията е изпитен център за придобиване на Кеймбридж 

сертификат (от 10 години) и много ученици, изучаващи английски език успяват 

да намерят реализация не само в Европа, но и отвъд океана.  
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ЕГ „Христо Ботев” е традиционен член на различни национални и 

международни организация  - ЮНЕСКО, Асоциацията на Кеймбридж училищата, 

Средиземноморска фондация за междукултурен диалог „Анна Линд”, CISCO, 

Schulen – Partner der Zukunft, Училище – посланик на Европейския парламент. 

Педагогическият колектив и ръководството целят  да придобиват ценен опит в 

областта на междукултурното сътрудничество, да развиват принципите на 

неформалното образование и да обменят добри практики в сферата на културата 

и иновациите, които рефлектират пряко върху всички ученици, обучаващи се в 

гимназията. Политиката на учебното заведение е да насърчава формирането на 

гражданска позиция у подрастващите, да възпитава хора космополити, да 

превръща училището в желана територия за млади таланти, които носят в 

сърцата си заветите на Ботев. 

Визията на  нашето училище се гради на традициите на българското 

образование към непрекъснато усъвършенстване, модернизиране и 

оптимизиране на учебно - възпитателния процес в съответствие с новите 

образователни приоритети. Изграждането на конкурентна образователна среда, 

съизмерима с европейските стандарти в образованието, е стимул за нашето 

творческо и професионално развитие. В последните години Гимназията придоби 

статут на Иновативно училище с реализиране на иновация под мото „Не учим за 

училище, учим за живота“. Ежегодното провеждане на проектна седмица в 

училище по образец, заимстван от немската образователна система, допринася 

за прилагане на различни форми и методи на обучение, с цел да се разкрият 

творческия потенциал и емоционалния свят на всеки ученик. Това доведе до 

значително повишаване на качеството на образователния процес. 

Реализирайки иновацията, успяхме да създадем стандарт за иновативна 

практика, възприет от МОН, с решение проектната седмица да бъде заложена в 

учебните планове в начален етап. Горди сме, че идеята на нашата иновация е  
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била разбрана вярно, оценена достойно  и има възможност да бъде 

разпространена в други училища. Това е нашият принос, съвременното българско 

училище да се превърне  в пространство на знание, талант и толерантност с 

информирани, търсещи, мислещи и мотивирани млади хора и учители.  

Всяка година  цял клас ученици от гимназията се класира за участие в 

Национални кръгове на олимпиади по чужди езици, Български език и 

литература, История и цивилизации, Философия, Гражданско образование, 

Астрономия. Многобройни са и участията в редица национални и международни 

състезания и форуми, на които нашите възпитаници достойно представят 

училище, град, област и родина. Благодарение на тези успехи често пъти 

Езиковата гимназия е желан партньор на МОН в организирането и провеждането 

на Национални кръгове на олимпиади по чужди езици, философия и 

астрономия. 

 

 

 

 

Презентация за училището, спечелила конкурса „Моето училище“ 

 

 

 

 

 

 

https://botev-kardzhali.com/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b0/
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Снимка на колектива на Езикова Гимназия „Христо 

Ботев“ през юбилейната 2022 г.  

 

Даниела Димитрова Павлова  Директор Информатика и ИТ 

Радка Георгиева Попгеоргиева Заместник директор 

УД 

Немски език 

Петър Росенов Димитров Заместник директор 

УД 

Информатика и ИТ 

Иван Стоянов Димов Заместник директор 

АСД 
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Надежда Христова Карагьозова Главен учител   Български език и литература 

Магдалина Маринова Чурчулиева  Български език и литература 

Нели Петрова  Яръмбойкова  Български език и литература 

Емилия Белева Владева-Бонева  Български език и литература 

Маргарита Вълчева Маргаритова  Български език и литература 

Рада Красимирова Ангелова  Български език и литература 

Ана Митрева Делчева-Ташкова  Български език и литература 

Нешка Цветанова Мечтанова  Български език и литература 

Петя Иванова Илиевска Главен учител Английски език 

Таня Кръстева Маровска  Английски език 

Снежана Стоянова Христова  Английски език 

Антония Стефанова Борисова  Английски език 

Динко Апостолов Георгиев  Английски език 

Юлия  Георгиева Станкова  Английски език 

Елван  Юсуф Осман  Английски език 

Хюля Ехлиман Чобан  Английски език 

Мая Панайотова Петкова  Английски език 

Мила Тодорова Кулова  Английски език 

Дора Красимирова Тодорова  Английски език 

Красимира Тозева Кузева  Английски език 

Антоанета Николова Кидикова  Английски език 
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Нигяр  Халим Наим 

 

Главен учител 

 

Немски език 

Ваня Михайлова Костова  Немски език 

Галина Ангелова Недялкова  Немски език 

Гергана Здравкова Инджова  Немски език 

Райна Петрова Запрянова  Немски език 

Несрин Зия Салиф  Немски език 

Мила Георгиева Георгиева  Немски език 

Савина Русева Русева  Немски език 

Хайрие Ризван Кьорова  Немски език 

Нурай  Фикретов Садулов  Италиански език 

Станислава Димчева Иванова  Френски език, Български език 

и литература 

Миглена Димитрова Николова Главен учител    Математика 

Мария Петкова  Митрева  Математика 

Керка Иванова Милушева  Математика 

Милена Юлиянова Кьосева  Математика 

Маргарита Петрова Стамова  Математика 

Елена Иванова Петкова  Информатика и ИТ 

Роман Маринов Христозов  Информатика и ИТ 

Ангел Димитров Димитров 

Диана Варсанова Георгиева 

 Информатика и ИТ 

История и цивилизации 
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Павлина Илиева Чавдарова  

  

История и цивилизации 

Ширин Шабанова Хаджиева  Изобразително изкуство, 

История и цивилизации 

Марина Ангелова Димова    Обществени науки - 

Философия, Гражданско 

образование 

Ангел  Вълчев Митрев       Обществени науки - 

Философия, Гражданско 

образование 

Роза Цвяткова Димитрова -

Карапавлова 

 География и икономика 

Катерина Тодорова Дикмева - 

Лорвелек 

 География и икономика 

Катя Стаматова Славова  Физика и астрономия 

Нефие Мустафа Садула  Биология и здравно 

образование, Химия и 

опазване на околната среда 

Иванка Петкова Янкулова  Биология и здравно 

образование, Химия и 

опазване на околната среда 

Елена Костадинова Константинова  Биология и здравно 

образование 

Здравка Иванова Дунгова  Химия и опазване на околната 

среда 

Любен Костадинов Полихронов  Музика 
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Иван Стоянов Кръстев  Физическа култура и спорт 

Марияна Петрова Благойевич  Физическа култура и спорт 

Веселин Димитров Вълчев  Физическа култура и спорт 

Величко Георгиев Карабоюков  Физическа култура и спорт 

Мария Захариева Темелкова  Физическа култура и спорт 

Мюжгян Хикмет Фейзи  Психолог 

Снежана Николова Кузманова  Педагогически съветник 
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Списък учители – възпитаници на Гимназия „Христо Ботев“ 

град Кърджали 

Поколения успешни ботевци са повод за гордост за Гимназията. Те се 

реализират в престижни университети  в България и чужбина  и поставят 

основите на дългогодишна добра традиция. Мнозина се завръщат след години в 

родното училище, за да станат учители и да предават ботевския дух и на 

бъдещите поколения, заразявайки ги с чувство на принадлежност, 

конкурентоспособност и мотивация за успех. 30 – цял един клас - са 

възпитаниците на училището, които в момента работят като квалифицирани 

преподаватели по различни предмети.  Когато едно училище има стратегия и 

визия за развитие, съчетани с  екип от професионалисти и мотивация за успех 

сред учениците, резултатите са обясними. 

1. Магдалина Чурчулиева – випуск 1973г., старши учител по Български език 

и литература 

2. Емилия Владева – випуск 1977г., старши учител по Български език и 

литература 

3. Рада Ангелова – випуск 2005г., учител по Български език и литература 

4. Красимира Кузева – випуск 1977г., учител по Английски език  

5. Таня Маровска – випуск 1979г., старши учител по Английски език 

6. Юлия Станкова – випуск 1982г., старши учител по Английски език 

7. Динко Георгиев – випуск 1991г., учител по Английски език 

8. Антония Борисова – випуск 1999г., старши учител по Английски език 

9. Мая Петкова – випуск 2007г., учител по Английски език 

10. Хюля Чобан – випуск 2010г., учител по Английски език 

11. Радка Попгеоргиева – випуск 1988г., заместник директор и учител по 

Немски език 

12. Нигяр Наим – випуск 1988г, главен учител по Немски език 

13. Мила Георгиева – випуск 1988г., учител по Немски език 

14. Райна Запрянова – випуск 1989г., старши учител по Немски език 

15. Галина Недялкова – випуск 1992г., старши учител по Немски език 
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16. Савина Русева – випуск 1992г. , учител по Немски език 

17. Ваня Костова – випуск 1993, старши учител по Немски език 

18. Анна Димитрова – випуск 1998г. , учител по Немски език 

19. Несрин Салиф – випуск 2010г., учител по Немски език 

20. Гергана Инджова – випуск 2011г., учител по Немски език 

21. Хайрие Кьорова – випуск 2012г., учител по Немски език 

22. Нурай Садулов – випуск 1991, старши учител по Френски и Италиански език 

23. Станислава Иванова – випуск 2008г.,  учител по Френски език и Български 

език и литература 

24. Маргарита Стамова – випуск 1983г., Старши учител по Математика 

25. Елена Петкова – випуск 1982, учител по ИТ 

26. Ангел Димитров – випуск 2004г., учител по ИТ 

27. Ангел Митрев – випуск 1975г., учител по Философия 

28. Марина Димова – випуск 1983г., старши учител по Философия и Немски 

език 

29. Катерина Дикмева – випуск 2009г., учител по География и икономика 

30. Татяна Гиздарска - випуск 1983г., главен счетоводител 
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Ако животът има нужда от доказателства 

за въплътена борба и мечти, има ли нужда други 

да взимаме – гимназия това си ти! 

 

 

Даниела Павлова – настоящ директор 

Гимназията „Христо  Ботев“, град Кърджали е първата в региона с вековна 

история. Тя е трамплин за поколения кърджалийци, прославили се с успехите 

си по целия свят, носейки гордото име ботевци. Гимназията е била и ще бъде 

онзи храм на знанието, от който всички ние се нуждаем. Тя е символ на силата 

на словото, труда и таланта на  възпитаници и учители, които заедно се стремят 

към високи постижения както по роден език, така и по чужди езици, обществени 

и природни науки, изкуства и спорт.  

Като директор на Езиковата гимназия „Христо Ботев“ за мен е чест и 

същевременно голяма отговорност да управлявам този голям „мегаполис“ на  
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знания и професионализъм в обучението и възпитанието на подрастващите. 

Стотиците награди на учениците и техните учители в престижни международни 

и национални олимпиади, състезания, конкурси и форуми са доказателство за 

качественото образование и бъдещото развитие на младежите - основна 

стратегическа цел, към която ръководството, заедно с педагогическата колегия,  

се стремят във всеки един етап от живота  на училището.  

Изказвам своята признателност към цялата училищна общност в лицето на 

всички бивши и настоящи ученици, учители, директори, родители, партньори и 

приятели на Гимназията, които през годините са допринесли за обучението, 

напредъка и реализацията на учениците като достойни млади хора, утвърдени и 

доказали се във всички области от човешкото развитие, устремени със своята 

амбиция, ентусиазъм и неизчерпаема енергия в покоряването на върхове като 

достойни ботевци. 

Честит 100-годишен юбилей! 
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Електра Казакова – директор за периода от 1972г. до 1992г. 

 

РАБОТИХ С ПРЕКРАСЕН КОЛЕКТИВ В ИМЕТО НА МЛАДЕЖТА - НАШЕТО 

БЪДЕЩЕ 

 

Честит 100 - годишен юбилей на всички ботевци, преподаватели и 

възпитаници! 

Юбилеите са празник. 

Юбилеите са равносметка за извървения път. 

28 години от живота ми са свързани с Гимназия „Христо Ботев“ – нашата 

Гимназия. Това е повече от четвърт век от историята ѝ. Може да се каже третата 

четвърт от нейното столетие. 

       Започнах работа като преподавател по български език и литература в 

гимназия „Христо Ботев”- Кърджали през далечната 1964г. Бях учителка,   от  

1969 година  - заместник-директор, а от 1972 до 1992г. неин директор. Почти 

целият ми трудов път е свързан с това училище и мога без преувеличение да 

кажа, че то е моят живот. 
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       Гимназията със своите будни ученици и достолепни учители беше водещо 

учебно заведение в града и окръга. Като неин ръководител чувствах 

задължението да продължа богатите й традиции, да посрещна новите 

предизвикателства, да я изведа до равнището на най-добрите училища в страната 

в името на младежта - нашето бъдеще. Винаги съм се ръководела от максимата, 

че възпитанието е обич и пример. Вярвала съм, че за големите дела са нужни 

съмишленици и себераздаване. Затова с работата си и с личния си пример се 

стремях в училището да гори и да не угасват възрожденският дух и творческият 

плам. Имах щастието да работя с колектив от изключителни професионалисти, 

с много силно чувство за отговорност и стремеж към интелектуални търсения и 

развитие. И заедно с този колектив да продължим пътя на своите 

предшественици, да обогатим техния опит във формирането на младите хора 

като личности с висок интелектуален потенциал, с естетическа култура и 

хуманна ценностна система, социално ангажирани и обществено активни. Ето 

някои от делата на колектива в тази насока, родени с много труд, творчество и 

себераздаване. 

От 1970 г. активно участвахме в провеждането на експерименти,  

организирани от Министерството на просветата и дадохме своя принос за 

внедряване на учебните програми на новия тип училища (ЕСПУ) и за развитието 

на методическата мисъл и изготвяне на методическа литература. Споделихме 

опита си на национални и международни форуми и чрез публикации на 

страниците на педагогическия печат. 

Обогатихме традициите на гимназията за по-ефективен учебно- 

възпитателен процес чрез интеграция с редица научни институти: УИ „Л. 

Каравелов” в Кърджали, Института за усъвършенстване на учителите в Стара 

Загора, Пловдивския университет, Софийския университет, Научния институт по 

образованието „Т. Самодумов”, Руския културно-информационен център,  
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Френския културен център и „Гьоте  институт“. Съвместната ни дейност доведе 

до осезаемо повишение на квалификацията на преподавателите. 

Разчупихме традиционните форми на обучение, като пряко ангажирахме  

научни работници и изявени творци в обучението и възпитанието на учениците. 

Някои привлякохме като ръководители на факултативни групи и извънкласни 

форми. Други участваха в уроци като гости-преподаватели, а също и чрез 

изнасяне на уроци извън училище - в Окръжния исторически музей, в 

Изчислителния център, в Астрономическата обсерватория, в криптата на 

Художествената галерия, в театъра, в Окръжната библиотека, в Дома на книгата. 

Така превърнахме училището в широко отворена система и смея да твърдя, че 

това имаше изключително ползотворно влияние върху учениците, върху техния 

интерес към учебния процес, върху тяхната обща и естетическа култура и дори 

върху тяхното самочувствие. Те бяха активни участници в Окръжната 

астрономическа школа, заемаха призови места в окръжни и национални 

олимпиади и спортни състезания, бяха национални първенци на прегледите на 

художествената самодейност на езиковите училища, бяха ентусиазирани 

участници в националните походи „По стъпките на Ботевата чета“. Те бяха 

първите в града, които работеха с компютрите в Изчислителния център, когато 

училищата нямаха компютри. Те имаха и лични контакти с поети и писатели 

като М. Шопкин, Н. Хайтов, Д. Цончев, Мл. Исаев, В. Андреев, Й. Милев, Ваня 

Петкова, Н. Вълчев, П. Василев, Н. Гюлев и други. Да не изброявам художниците, 

кинокритиците, музикантите, културоведите. В един от коридорите на училището 

бяхме оформили първата в България училищна художествена галерия с 16 

платна и графики, дарени от художници, възпитаници на Гимназията. 

Извоювахме откриването на езиковото училище. Сега езиковите 

училища се  приемат като нещо естествено. Но не беше така преди 38 години. 

Трябваше години наред да убеждаваме ръководството на града и окръга, че на  
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страната са нужни специалисти, владеещи чужди езици, които да могат да черпят 

от богатия опит на световната научна и творческа мисъл. В нашето затворено 

общество и още повече в нашия малък град да се говори за училище с 

преподаване на западни езици, беше идея, която звучеше в ушите на някои почти 

еретично, а реализирането й се посрещаше с открит скептицизъм. Трябваше да 

убеждаваме и ръководителите ни в Министерството на народната просвета, че 

езиковите училища не трябва да бъдат привилегия само на големите градове. 

Трябваха ни много вяра и борчески дух и ние ги имахме. Свикнахме да стопяваме 

ледове и да събаряме стени. Помогна ни и това, че Гимназията отдавна бе чужда 

на провинциалните комплекси – ние бяхме извели училището като най-

престижното учебно заведение в окръга и едно от първите в страната и успехите 

на учениците ни го потвърждаваха. Училището бе открито през 1983 година като 

ЕСПУ с преподаване на руски и западни езици. Постепенно то се утвърди като 

едно от най-добрите езикови училища в страната и естествено закономерно се 

стигна до голямото признание – асоциирането към ЮНЕСКО. 

       Радвам се, че възпитаниците на нашето училище се реализират успешно в 

живота. Благодарение на владеенето на чужди езици те имат самочувствието не 

само на българи, но и на граждани на света. Удовлетворена съм, че можахме да 

дадем този голям шанс на нашите деца и на бъдещите поколения. 

       Вярвам, че те носят в себе си частица от новаторския устрем, трудолюбието 

и афинитета към предизвикателствата на прекрасния учителски колектив на 

Гимназията. 

Вярвам, че тези, които преподават и учат днес в Гимназия „Христо Ботев“, 

ще построят моста от миналото и настоящето към нейното бъдеще и ще напишат 

историята на второто ѝ столетие. 

За да я има Гимназията, за да пребъде! 
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Марияна Димитрова – директор за периода от 1993г. до 1994г. 

Винаги се вълнувам, когато прекрачвам прага на Езиковата гимназия 

„Христо Ботев“. 

Помня с гордост времето, когато започнах работа като учител и по-късно 

през 1992 г. като директор. Споделях през това време част от пътя на достойния 

колектив, работещ с професионализъм и дух. Радвам се, че  през 1993 г. 

допринесох училището да бъде преобразувано от ЕСПУ в Гимназия с 

преподаване на чужди езици.  

Скъпи учители, бранители на духа и словото, зная, че високите 

постижения на най-престижното учебно заведение в град Кърджали са резултат 

на Вашата всеотдайност, любов и творчески подход, на умението Ви да 

съхранявате и продължавате  традициите. 

Поколенията се сменят, сменят се преподаватели, ученици, но едно остава 

неизменно - мисията на учителя да гради бъдещето. 

Честит 100-годишен юбилей! 
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Йорданка Чавдарова – директор за периода от 2000г. до 2019г. 

Какво е за мен Гимназията? 

Днес, когато нашата Гимназия празнува своята достолепна 100-годишнина, 

съм щастлива и горда, че съм част от нейната история. 

Да си възпитаник, учител и ръководител на Гимназията, е чест и 

призвание. Тя е извор на знания, на романтични мечти, на мъдрост и морални 

житейски ценности. 

Когато бях ученичка, изключителните учители в „старата школа“ ми 

дадоха познания, които се оказаха стабилна основа за целия ми живот. Годините 

в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ задълбочиха теоретичната ми 

подготовка, която много ми помогна в бъдещата ми среща с нея – Новата 

гимназия. Вълнуващо бе „второто“ ми връщане, вече не като ученичка, а като 

учител, по-късно и като директор.  

Да споделяш живота си с Гимназията, не е лесна работа: на директора и на 

учителите се падат честта и отговорността да се опазват традициите на предците 

ни, да се продължи историята на страната ни, да се остави ярка следа в бъдещите 

поколения, за да растат и да станат те активни, достойни и отговорни граждани. 
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Не тръгнах от нищото, отдавам заслуженото за обособяването на 

чуждоезиковите класове на г-жа Електра Казакова, с чиято настойчивост се 

създаде днес съществуващата Езикова гимназия. 

Всички тези години в нея – Гимназията, ми дадоха много опит, много 

щастливи преживявания с ученици и колеги, които никога няма да забравя. 

Така гимназията от моята младост се превърна в същност и в смисъл на 

живота ми. Заживях освен със семейството си и с нея, вече моята Гимназия. И 

знам, че сърцата ни туптят в един ритъм: раждат се идеи, реализират се проекти, 

вървим напред в крак със съвремието.  

В годините постигнахме много: оттук тръгва инициативата, която учи 

децата на родолюбие, патриотизъм и любов към Родината –  Младежките 

гвардейски отряди, с които толкова се гордеем. Духовият оркестър на училището 

ни е истинско щастие за слушане и  за гледане – с него открихме колко много 

талантливи, умни и дейни деца ражда нашият град. А за да развиваме талантите 

и да насърчаваме креативността на децата, създадохме уникално по рода си 

театрално студио, което се радва на огромен интерес и сред учениците, и сред 

обществото. 

Днес образованието наистина е ключова основа за старт в живота. И ние 

знаем това – Гимназията ни издава немски дипломи, работи с езикови 

сертификати по английски и френски език. Но документът не е единственият 

критерий – щастието и гордостта ни идват и от факта, че нашите ученици 

постигат отличен успех на Държавните зрелостни изпити, а това е най-големият 

атестат за успеха на едно учебно заведение.  

Ето това е за мен Гимназията! Осъществени идеи, красиви мечти, 

съкровени мигове със знаещи хора – колеги и ученици. Хора, заредени с морални 

ценности, които осмислят живота ни и ни дават основа – ние да вярваме в 

бъдещето на Езиковата гимназия „Христо Ботев“ – гр. Кърджали. 

 

02.06.2022 год.       
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Златка Стоянова – заместник директор, учител по Математика 

Гимназия „Христо Ботев” е училището, което е завършила моята майка, 

училището, което аз съм завършила и което завършиха и моите деца. Гимназия 

„Христо Ботев” беше моето работно място в последните 34 години от  

професионалния ми път. То е и училището, което завършиха и моите ученици 

от четиринадесетте випуска, на които съм преподавала. Всеки от тях с радост 

посочвам, че е бивш мой възпитаник. С всеки от тях може да се гордее и 

училището, и неговите учители.  

 Чуждите езици отварят пътя за реализация на нашите ученици във всички 

краища на света, но доброто образование по математика им отваря вратата за 

обучение и реализация във всяка сфера на науката и живота. Това беше веруюто 

на математическата колегия в училище, от която бях част и аз. Нашата най-

голямата сила не беше в това, че всички бяхме отговорни и компетентни 

професионалисти, а във факта, че бяхме най- добрият екип сред цялата колегия 

по математика в област Кърджали, нещо повече – колегията бе сред лидерите в 

математическото образование в страната. Тя бе ядрото,  което изнася на гърба си 

организацията и осъществяването на почти всички дейности и мероприятия,  
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свързани с математиката - олимпиади, състезания, обучения. Със задоволство 

установявам, че и днес продължава тази традиция. Постигнахме забележителни 

резултати. През всички години на областните олимпиади и състезания по 

математика нашите ученици неизменно окупираха призовите места, като 

присъствието на представители на други училища в крайното класиране бе 

инцидентно, и то само в някои класове. По подобен начин стоеше и класирането 

на нашите ученици на математическото състезание „Европейско кенгуру”, както 

и  на състезанието между профилираните гимназии с чуждоезиков профил.  Но 

не само тези успехи ни даваха основание за професионално самочувствие, а и 

резултатите от матурите по математика, където по среден успех се класирахме 

винаги в първата десетка в страната и бяхме единственото училище, което не е 

математическа гимназия. По този повод получихме адмирациите на главния 

експерт по математика в Просветното министерство Николай Райков и 

поздравителен адрес от Министъра на образованието Даниел Вълчев. 

 За себе си лично мога да кажа, че не страдам от липса на професионално 

самочувствие, но не заради получените многобройни награди, а заради колегите, 

с които работих. Те ми даваха смелостта да не се срамувам, когато казвам, че 

съм учителка. Те ми даваха гордостта, че съм член на този колектив, за което 

съм им наистина много благодарна.  Начинът, по който те постигаха високи 

резултати със своите ученици, нямаше нищо общо с пари, материални условия 

или тяхната липса, а с таланта, инициативата и отдадеността на професията. 

Нещо повече, това, с което те най-много са допринесли за получените резултати, 

е точно това, което не е било част от формалните им задължения в гимназията. 

Те бяха тези, които зареждаха младите с ентусиазъм и засилваха увереността им, 

че могат и че няма по-голямо удоволствие от това да твориш. Животът е  
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способността да реагираш и да се адаптираш в една вечно променяща се среда. 

Няма стандарти, правила и процедури, които да са винаги достатъчни. Така че 

това, което пожелавам на училището, е и в бъдеще да вярва на своите ученици и 

преподаватели. Те са тези, които усещат пулса на ежедневието, виждат нуждите 

на момента и раждат инициативи.  Гимназия „Христо Ботев” е неразделна част 

от моята лична съдба. Много бих могла да говоря с познаване, отговорност и 

любов за моето училище. То е едно от така наречените водещи, елитни училища 

в страната. Училища, които дават тон на образованието, предлагат нови методи, 

технологии и модели на обучение, които са гръбнакът на българската просветна 

система, които дават нейния облик и я представят пред света чрез нашите 

възпитаници. То заслужава да бъде подкрепяно от всички институции и цялата 

общественост в града. Защото само тогава ще има силно образование, когато 

водещите училища имат възможност да се развиват, утвърждават, но и да 

показват пътя на другите след тях. Свидетел съм, че настоящата учителска 

колегия отдава всичките си сили - интелектуални и физически, да се запази 

искрата на новаторския дух, за да могат поколения наред след мен да казват, че 

Гимназия „Христо Ботев” е училището,  което ги е оформило като хора . Да се 

продължи традицията сега и за в бъдеще целият професионален елит на този 

град във всички негови сфери с гордост да твърди, че е  възпитаник на  Гимназия 

„Христо Ботев”.      
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Стоян Стоянов – заместник директор, учител по Математика 

Гимназия „Христо Ботев” беше моето първо работно място през 1976 г. в 

новата сграда на гимназията, когато бяха обединени ОУ “Кирил и Методий“ и 

Гимназия „Христо Ботев“. Тя беше и моето последно работно място през 2016 г. 

От 1978 г. до 1987 г. бях и неин заместник- директор. 

 Постъпвайки като млад учител, започнах работа с бившите си 

преподаватели от ОУ “Кирил и Методий“.  Попаднах в математическа колегия, 

която беше вдигнала високо летвата на качеството на обучението по математика, 

заложено от бившите ни колеги, имена - легенди в нашия град – Балин Текелиев, 

Жана Георгиева, Мурад Мурадов, Веска Григорова, а по-късно продължена от 

Пенка Стайкова и Вера Василева, с които имах честта и удоволствието да 

работим заедно. 

 В последните си учителски години имах щастието да работя с прекрасни 

колеги, много добри професионалисти, които се съизмерваха с най-добрите 

учители от цялата страна. Златка Стоянова, Йорданка Чавдарова, Елена Петрова, 

Миглена Николова, Мария Митрева и Керка Милушева, всички те са носители на 

първа и втора квалификационни степени, удостоени са с най-високите  

професионални награди на Министерството на образованието за  високи 

постижения на техните ученици. А успехите по математика на учениците от  
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гимназията, постигнати в различни изяви на областно и на национално ниво, бяха 

многобройни. Години наред основните състезатели на отбора на Кърджали за  

националните математически състезания от календара на Министерството на 

образованието бяха ученици от гимназията. За получените високи резултати в 

математическите състезания на много зрелостници от гимназията биваха 

признати отлични конкурсни оценки, с които те се приемаха директно в 

специалностите на множество висши учебни заведения, което в миналите години 

беше безпрецедентно събитие. Успехите на най-добрите ни ученици с върхови 

постижения ни даваха основание за професионално самочувствие, но не по-

малко важно за нас беше обучението на всички ученици в гимназията. Там бяхме 

не по- малко старателни и отговорни. 

 Не искам да изреждам върховите постижения на мои ученици не само 

защото има много колеги, които могат да се похвалят с далеч повече от 

постигнатото от мен, а защото смятам, че не е най-добър този учител, който чрез 

знанията дава много на силните, но нехае за обикновените деца. Защото не 

спечелената олимпиада по света, а десетките хиляди деца на улицата ще 

определят утре живота ни. Затова смятам за по-важно да направим от децата 

добре обучени младежи, интелектуално пригодни да реализират своя 

потенциал, да постигнат възможно най-доброто в своя живот. На колегите си 

искам да пожелая да осъзнаят собствената си неповторимост и значимост, да 

упражняват прекрасната ни професия с утвърждаващо поведение и достойнство, 

да пазят доброто и силното в тях. 

Пожелавам на училището, което е наследник на създадената преди 100 

години първа в Източните Родопи смесена гимназия, да продължава все така да 

носи с гордост не само името, но и духа на Христо Ботев.    
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Назми Шабанов – заместник директор АД 

Радвам се, че част от трудовия ми стаж, от 2003 до 2010 г. премина в ЕГ 

„Христо Ботев“. В мен ще останат някои незабравими моменти. С голямо 

удоволствие си спомням Коледните благотворителни концерти, множеството 

състезания и олимпиади, в които нашите ученици вземаха участие – изпитите за 

немска езикова диплома под ръководството на Хелга Грьогер, спортните 

състезания и турнирите по плуване и лека атлетика, турнирите по пожарна  

безопасност и защита на населението и призовите места на учениците в 

републикански състезания и конкурси. Пазя чудесен спомен от провеждането на 

уроците по гражданска защита, празненствата за нова година и осми март, 

отбелязването на Деня на будителите. Чудесно преживяване бе за мен и 

партньорството ни с училище от Текирда, Турция. Все още усещам тържествената 

атмосфера при изпращането на всеки випуск на 24 май, както и абитуриентските 

балове. 

Благодаря на всички колеги и ученици!  

Честита годишнина! 

Пожелавам много здраве и дълголетие на целия колектив на Гимназията! 
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Георги Гогов – заместник директор, учител по Немски език 

Мило Училище!  

Започвам с тези думи, защото завърших средното си образование в 

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „Христо Ботев" - град Кърджали в периода 1994 – 1999 г. 

и след дипломирането ми в ПУ „Паисий Хилендарски“ – град Пловдив започнах 

кариерния си път като учител по немски език в „моята“ гимназия „Христо Ботев", 

където работих от 2004  до 2007 година. 

Гордея се с всичко, което съм научил в Гимназията като ученик, и съм 

радостен, че имах възможността да преподавам. Последната година заемах 

длъжността помощник- директор и макар и за кратко се докоснах и до 

ръководството на училището. 

Най-ценното от годините, прекарани в Гимназията, са незабравимите 

мигове с прекрасните ми съученици, с моите ученици и колегите учители. 

 На добър час, Ботевци! 
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Мария Стойчева – учител по Български език и литература 

Гимназията и аз  

Дълго обмислях предложената от съвременното ръководство тема – да 

пиша или не, да се върна в миналото си или да остана в реалността. 

Първо – началната идея  „Какво е за мен Гимназията“ не ми допадна, 

защото, мисля, че за всички, минали през това достолепно училище, тя заема 

сантиментално-романтично място. Място, свързано с младостта, с познанието, 

със съзряването, с мъдростта. 

Исках да осъзная още веднъж връзката си с тази Гимназия, с която вече 

седемдесет и кусур години съм свързана. Затова реших, че темата „Гимназията и 

аз“ или „Аз и Гимназията“ по ми допада, колкото и по-натруфено да звучи. Само 

че не съм единствена аз, която си спомня за нея. Имам още много (и не чак 

толкова много) съученици, които биха споделили своето Аз за гимназията. 

Старата Гимназия. С толкова запомнени и доста позабравени случки, 

асоциации, имена. Имена на учители, отдавна отишли си от този свят, но 

оставили диря в сърцата ни, защото ни дадоха част от своето познание за света,  
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част от морала си, от отношението си към живота. Случки, свързани със събития, 

преживявания, комични ситуации, драматични трепети и много, много младежки 

мечти. 

Минаха години. Житейски обрати,  случайности – и ето ме отново в 

Гимназията. Новата. Сред старите учители, сега колеги, но най-вече сред млада, 

интелигентна, образована среда. Господи, колко вълнения в онези часове, в 

които срещаш познати детски погледи и мисълта – дали ще оправдаеш 

доверието им. 

Но старата Гимназия ни бе дала силна закваска – можехме и давахме онова,  

на което ни бе научила. Давахме знания, любов, уважение, достойнство и гордост 

на следващите поколения. Дано и сега да е така! 

Гимназията бе животът ми – учих в нея, върнах се в нея! Дадох й всичко, 

на което ме бе научила, и й го върнах. 

Дано да е любов, доброта, човечност! 
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Росица Калайджиева – учител по Български език и литература 

Гимназията винаги ще бъде моето училище. В нея завърших средното си  

образование, тя ми даде  не само знания,  но ме изгради като личност – 

целеустремена,  решителна, отговорна. Любовта към литературата  ме мотивира 

да  завърша българска филология в СУ „Св. Климент Охридски”. 

 Имах щастието да работя в ЕГ „Христо Ботев” като учител по български 

език и литература. Срещнах прекрасни колеги, изключителни  

професионалисти. Обучавах и възпитавах умни, будни   ученици, които ме 

зареждаха  със своята енергия и с младежкия си дух. С всеки изминал ден в 

училище осъзнавах, че учителската професия е трудна, но най-вече отговорна и 

ако искаш да успееш, трябва да обичаш и уважаваш своите ученици,  да имаш  

голямо сърце. Пътят от сърце до сърце не е лесен. 

Горда съм, че съм част от голямото семейство  на Езиковата гимназия 

„Христо Ботев”. 

Вярвам, че Гимназията винаги ще отваря хоризонтите на  знанието , 

интелигентността и творчеството и ЩЕ ПРЕБЪДЕ!  

Нека да ни е честит нейният 100 - годишен юбилей!  
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Вера Железарова – учител по Български език и литература  

Днес, когато се отбелязват сто години от откриването на Гимназията в гр. 

Кърджали, всички ние, които сме минали под нейното име, се изпълваме с 

много светли спомени. Ние, учители и ученици, помним мигове на радост, 

гордост, страдание и величие от времето, когато бяхме там, където се твореше 

знанието.  

За мен като учителка остават незабравими лицата на умните, палави и 

чаровни мои ученици. Помня как търсехме героите, писателите, произведенията 

им. За нас класната стая беше тясна. Музеи, храмове, екскурзии, документи бяха 

радостни открития. Тези наши скъпи ученици са вече светли искри по целия свят. 

Аз съм уверена, че споменът за Гимназията ще бъде част от самочувствието им 

като личности и граждани на Родината. 
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Зорка Раева – учител по Български език и литература 

Гимназия „Христо Ботев“ е моят живот… В старата гимназия съм учила от 

5-ти до 11-ти клас, а след завършването на СУ „Климент Охридски“ до 

пенсиониране преподавах в ЕГ „Христо Ботев“. Смятам, че колкото ние чрез 

литературните творби обогатяваме и развиваме своите възпитаници, толкова и 

те ни дават със своята непосредственост и чистота. Благодарна съм за свежото 

настроение и шегите, с които са ме зареждали, за старанието, с което са се 

опитвали да отвърнат на изискванията, за стремежа им да надскочат високата 

летва, която поставях пред тях в началото на всяка година. Но най-важното е, че 

вярвах, че всеки ученик може повече, отколкото сам предполага, докато убедя 

всички, че са по-добри от онези, с които ще се конкурират. Целта ми беше да 

завършат ЕГ „Христо Ботев“ с оптимистична нагласа за живота. Да повярват в 

себе си, да намерят сили, за да се преборят със страховете си. Да не се боят, да 

пожелаят по-добро бъдеще. Иска ми се всеки завършил нашето училище да може 

да си спомни и ако се наложи да повтори думите на Ботев: „Аз ще направя ръцете 

си на чукове, кожата си на тъпан и главата си на бомба, пък ще да изляза на борба 

със стихиите…“ 

Бъдете щастливи, всички ученици на ЕГ „Христо Ботев“ и всички 

преподаватели – бивши и настоящи! 
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„На учителя – с любов“ (спомен) 

Спира ме млад мъж в центъра на Кърджали: 

- Извинете, госпожо, забравил съм името… 

Поглеждам го – не го познавам… 

- Какво направихте, госпожо, с мен? 

Напрягам се да изровя в паметта си някаква случка… 

- Какво на-пра-вих-те!... 

Озъртам се уплашено… 

- Аз имам средноголяма компютърна фирма в Пловдив. Единствен аз не 

ползвам компютърния речник и не допускам правописни грешки, а ми се 

налага ежедневно да поправям написаното от младите си колеги. 

Все още не разбирам… 

- Как успяхте, госпожо? Какво постигнахте с мен!... 

Мълча и гледам озадачено… 

- Аз дойдох от училище „Йовков“. Не се стараех много по български език. 

Предпочитах математиката, пък и бяха ми казали, че не ме бива… знаех 

си, че четворката ми е „таванът“… Имам син в 6-ти клас. Как ги учат сега? 

Оказва се, че знам от всички изучавани автори поне по едно стихотворение 

наизуст… Госпожо, искам да ви целуна ръка и да ви благодаря, че ме 

накарахте да повярвам, че мога!... 

Младият мъж коленичи и ми целуна ръка. 

… И аз благодаря на всичките си ученици, които си спомнят за мен! С 

годините имената се забравят… 
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Мариана Георгиева – Тончева - учител по Български език и литература  

ГИМНАЗИЯ ЗА УСПЕЛИ ХОРА 

Толкова години вече на всеки 24 май, 2 юни и 15 септември там, пред 

паметника на великия Христо Ботев в двора на Гимназията, сърцата бият 

ускорено от вълнение, а традиционните училищни ритуали просълзяват. 

Поколенията, макар и различни, са обединени от едно: наричат се Ботевци и са 

успели хора!  

И с гордост на всеки 2 юни произнасят: “Потомци Ботеви, гордо всички да 

вървим!”. 

През тези 100 години от историята на Гимназията в Кърджали това 

наистина е така, защото: 

Да учиш и успееш, значи си случил на Учители, Училището е с дух и 

традиции и те прави житейски силен, реализиран и горд със себе си човек.  

Моите родители са завършили Гимназията и бяха успели хора. Самата аз 

съм я завършила с отличие, а след това за втори път прекрачих прага й и работих  
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в нея като млад учител. Години наред след това се посветих на друга професия, 

но винаги имах самочувствието, че съм успял човек. Моите бивши съученици 

(випуск 1967/1970 г.), а и бившите ми възпитаници, също са успели хора. Моите 

колеги от Гимназията, които продължиха по пътя на избраната професия, бяха 

не само успели, но и щастливи хора. Сигурна съм, че това чувство владее и 

днешното поколение преподаватели. 

И двете ми деца поеха пътя на зрелостта точно в това училище. Знаех, че 

с този избор те ще са на точното място, в точното време. Ще получат най-доброто, 

съревновавайки се с най-добрите си връстници, напътствани в знанието от най-

добрите учители. И те успяха. 

 На добър час на всички възпитаници от юбилейния 100-тни випуск, на 

всички преподаватели днес и на учениците им, които с гордост утре ще кажат: 

“Аз завърших Гимназия “Христо Ботев” в Кърджали – уча, знам и мога! Аз съм 

успял човек!” 

И нека напред, до следващия юбилей, “Потомци Ботеви, гордо всички да 

вървим!”.  
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Дора Христова – учител по Български език и литература 

Първият полет е показателен - или разперваш криле и летиш, или страхът 

те побеждава. А аз полетях в ГПЧЕ "Христо Ботев" - Кърджали. 

В началото бе плахо, а после - уверено пред любопитните очи на 

учениците. Свободният дух създаваше успели хора. Различни бяха и колегите 

през тези години - дръзки и силни за времето си, нестандартни и творчески 

настроени под ръководството на Електра Казакова. 

Едва години по-късно осъзнах каква неземна привилегия сме имали, за да 

творим свободни.  

Елитарното трудно се показва, то разчупва духовете и времето, създава 

личности, крои съдби... Едва ли Кърджали разбираше колко иновативна за 

времето си бе Езиковата гимназия?! 

Днес учениците й се надбягват по света - също толкова дръзки, 

самоуверени и успяващи, а аз съм благодарна, че в онзи първи полет откъснах 

частица за тях. 

Да пребъде училището на успяващите!!! 
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Стефка Петрова - учител по Английски език 

1975 година. В гимназия “Христо Ботев” се открива за първи път в град 

Кърджали и окръга паралелка с разширено изучаване на английски език. 

Интересът е много голям. Приети са 36 ученици. Всички сме ентусиазирани и 

амбицирани да постигнем големи успехи и да се сравняваме с най-добрите. 

Току-що бях завършила Английска филология в Софийския университет. Учехме 

се от доказаните професионалисти – Пловдивската и Софийската английска 

гимназия. 

Амбициозността ни и стремежът да защитим доброто име на Гимназията 

компенсираха нашата неопитност. 

Първите випуски завършиха с много добра подготовка по английски език 

и до днес отчитат с благодарност колко много им е дала нашата гимназия. 

С годините в училището работиха всеотдайно учители по английски език, а след 

утвърждаването му като езикова гимназия през 1983 година и преподаватели по 

отделни общообразователни предмети на английски език. 
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С уменията си като специалист съм се стремяла да давам най-доброто от 

себе си на моите ученици. Имах възможността да повишавам квалификацията си 

на семинари в България и Великобритания, да въвеждам нови методи и учебници 

в работата си. Но най-голяма радост и удовлетворение ми е доставяло 

съприкосновението с талантливи ученици, колежки и колеги. 

Благодарна съм на съдбата, че четири десетилетия работих с такива 

интелигентни млади хора. 

По повод 100-годишнината на нашата гимназия пожелавам здраве и лично 

щастие на настоящите и бивши възпитаници, на всички, които са свързали живота 

си с нея. 
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Златка Тодорова – учител по Английски език 

 

Започнах работа в Гимназията през 1990 г. и с удоволствие работих цели 

29 години от общо 39 години трудов стаж. Гимназията ми е дала много хубави 

мигове,  които никога няма да забравя. Имах щастието да работя с прекрасни 

колеги. Учениците ми бяха амбициозни млади хора, които черпеха максимално 

знанията за езика, преподаван от мен. Тяхната амбиция ме стимулираше да бъда 

винаги на ниво, през целия ми учителски стаж. Удовлетворена съм от свършената 

работа в Гимназията, защото много мои ученици се реализираха успешно в 

различни части на света. За мен да бъдеш учител, е призвание! 

Удоволствие и чест е да си работил и да работиш в ЕГ „Христо Ботев“. 
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Петя Илиевска – учител по Английски език 

„Работи здраво, забавлявай се, твори история“ е цитат, който приписват на 

Джеф Безос. Без значение кой го е казал, той доста добре описва годините ми 

като учител в ЕГ „Христо Ботев“. За някои последната част може да звучи 

претенциозно и надуто, но истината е, че всеки учител твори история чрез своите 

ученици.  

Трудовият ми стаж започна миналия век, през далечната 1995 г. на 

единственото ми, до този момент, работно място - Гимназията. Тук се научих да 

работя здраво. Имах примера на колегите, с които започнах и които ми показаха 

какво е отдаденост и ангажираност. Работата на учителя е напрегната, стресираща 

и отговорна и в Гимназията разбрах, че няма смисъл да работиш здраво, ако не 

се забавляваш и това не ти носи удовлетворение.  

От 2006 до 2008г. бях помощник-директор. Най-ярките ми спомени от 

този период са свързани с две исторически за училището събития. Първото - 

първите матури, които се проведоха през 2008 г. Те бяха съпроводени с много 

въпроси, неизвестни, стрес и трескава организация, но под вещото ръководство 

на г-жа Йорданка Чавдарова всичко мина безупречно. Второто събитие беше  
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създаването на Първия младежки гвардейски отряд. Тогава за пръв път видях 

създаването на нещо значимо от нулата. Всичко започна с идеята на г-жа 

Йорданка Чавдарова. На мен ми беше абсолютно непонятно как такова 

грандиозно начинание може да се осъществи – отговорът беше: с хора, много 

труд и вяра. Няма да забравя вълнението при освещаването на Гвардейския отряд, 

посещението на Гвардейския отряд на Президента, първите изяви, връчването на 

знамето… Винаги ще съм благодарна, че имах възможност да участвам пряко във 

всички тези събития.  

И не само! Благодарна съм на колегите, на учениците, на всички, които 

работят в Гимназията, за безценните уроци, натрупания опит, споделените 

моменти, че съм част от стогодишната история на институцията, станала 

неразделна част от живота на гр. Кърджали.  
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Радка Славчева - учител по Немски език 

На моето любимо училище с благодарност 

Отдадох на Езикова гимназия „Христо Ботев” 20 години от своя живот, през 

които училището беше неотменна част от моето ежедневие. И то ми се отплати 

-  работата ми като учителка по немски език, общуването с колегите и младите 

хора, моите чудесни ученици, обогатиха безкрайно професионалния и 

житейския ми опит.  

Искрени поздравления за всички, свързани с това прекрасно училище  по 

случай 100-годишния му юбилей. Пожелавам на екипа от учители и училищното 

ръководство удовлетвореност и неизчерпаеми сили, за да продължат 

традицията, а на учениците - минали, настоящи и бъдещи - да бъдат здрави, 

смели и успешни във всички свои начинания! 
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Диана Янева – учител по Немски език 

МОЯТА ГИМНАЗИЯ  

Спомените са нещо лично. С професия като учителската обаче 

несподелените мигове са почти невъзможни. Те са в очите, усмивките и 

прегръдките на учениците след поредния очакван и заслужен успех. Аз няма да 

се разпилявам в спомени, които едва ли биха били интересни за читателя, а по-

скоро в дните на 100-годишния юбилей на нашата гимназия искам да припомня 

за изворите на просвещението, за любовта и предаността на хората, посветили 

живота си на професията учител, като нас, но и като тези преди нас.  

Да си учител е призвание. Ако не превърнеш професията си в мисия - 

мисията да просвещаваш, никога няма да усетиш удовлетворението, радостта и 

гордостта от добре свършената работа. Затова моят апел е към младите 

следовници в нашата професия - да поддържат високо професионално ниво на 

компетентност и педагогически усет, да са много взискателни, но и много 

състрадателни, модерни с новите технологични методи, но и да не забравят, че 

те са само иновативна алтернатива на преподаване и комуникация. Нека 

училището остане храм на живото слово!  

Бъдете четящи, търсещи, ентусиазирани млади хора, съществена част от 

интелектуалния елит на нашето общество. Всичко това е немислимо без 

професионална всеотдайност и без онова себеусещане да си част от онзи 

възрожденски плам на първоучителите.  

Дерзайте колеги и не забравяйте, че от извора се пие коленичил!     
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Иванка Колева – учител по Немски език 

Моята Гимназия 

Има периоди в човешкия живот, които се запомнят завинаги. Такива са 

моите 35 съзнателни години, преминали в ЕГ „Христо Ботев“. Винаги ми е било 

мило да говоря за Гимназията, защото тя се превърна в мой втори дом. 

Истинското измерение обаче на едно училище  е не само в 

продължителния трудов стаж, но и в успехите на неговите ученици, плод на 

упорития педагогически труд. Какво по-добро признание за усилията на един 

учител е успешната реализация на възпитаниците му, доказали нивото на 

усвоените знания в България или в чужбина. Благодарение на Гимназията съм 

свързана с толкова много млади хора, които са оставили мил спомен в мен, в 

които съм събудила любовта към немския език. 

Цял живот навярно ще се връщам в мислите си назад, защото имах 

късмета да се срещна с компетентни колеги и любознателни ученици, защото в 

условията на остра конкуренция между училищата  Гимназията е залагала винаги 

на най-сигурното – качеството в обучението. 
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Мариана Аврамова – учител по Немски език 

Убежище на духовността 

За жителите на Кърджали Гимназията е една. Гимназията няма нужда от 

визитна картичка, защото е емблема, няма нужда от реклама, защото нейните 

възпитаници вече цял век пазят и прославят името й. 

В личен план Гимназията беше за мен едновременно убежище на 

духовността и визията ми за света на науката и човешките взаимоотношения. В 

голяма степен работното ми място беше и си остава парадокс: Завърших 

Гимназията през 1975 година, за да се завърна години по-късно отново в 

класните й стаи като учителка по немски език с диплома от Хумболтовия 

университет в Берлин. Учителството не е било професионалната ми мечта, но 

изкарах половината от съзнателния си живот преподавайки. Бях призвана да 

предам на учениците си знания и опит, а получих от тях не по-малко житейска 

мъдрост. Имах късмета да работя с прекрасни деца - интелигентни, 

добросърдечни, любопитни, отворени към света. Тези деца пораснаха, самите те 

станаха родители, но връзката между нас никога не е прекъсвала. Уникално е  
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усещането да си частичка от самоувереността, от бъдещето на стотици млади 

хора.  

Професионално удовлетворена съм, че Гимназията се утвърди като 

изпитен център за придобиване на немска езикова диплома - II степен, защото 

повече от десет години бях лично ангажирана като отговорник по програмата на 

германската Служба за училищно дело в чужбина. Работих честно за доброто име 

на Гимназията, работих всеотдайно заради учениците. Работното ми място беше 

кауза и се радвам, че има млади колеги, които уверено вървят по същия път. 
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Светла Желязкова – учител по Немски език 

Основател на НЕА Германика – гр. Кърджали, гр. Хасково, гр. Пловдив 

Основател на Целодневен детски център „Кита“; 

Основател на Преводаческо бюро НЕА Германика 

Завършва през 2001г. Гимназия с преподаване на чужди езици „Христо 

Ботев“ с профил немски и английски език. 

През 2004г. започва да преподава в гимназията като учител по немски 

език.  

През 2013г. основава първия частен Образователен център по немски език 

в град Кърджали. 

През 2014г. школата се преобразува в Образователен център НЕА 

Германика с обучения по чужди езици, български език, математика и 

организиране на ваканционни занимални. 

През 2016г. напуска ГПЧЕ „Христо Ботев“. 

Култура – знание –бъдеще – просперитет. Тези са четирите думи, които 

трябва да бъдат мисия за всяка образователна организация. Аз вярвам, че само 

едно образовано, знаещо и можещо общество е основа и гарант за бъдещето и 

просперитета на нашата държава.  

Вярвам, че езиците отварят врати, разширяват и развиват мисленето, и 

креативността. Благодарна съм, че съм възпитаник на Езикова гимназия „Христо 

Ботев“ град Кърджали и че попаднах на страхотни учители, които ми дадоха не 

само знания, но бяха за мен и будители. Вярвам, че това е мисията на учителите 

– да учат и за живота и да бъдат достойни модели за подражание.   
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Станислава Иванова – учител по Немски език 

Четвърт век в Гимназия „Христо Ботев“… 

В далечината 1983 година за първи път прекрачих прага на ЕСПУ ,,Христо 

Ботев" с изучаване на руски и западни езици. Бях малка, плаха и неуверена, 

жадуваща да получа знания. Бях обградена от учители, на които се възхищавах и 

които боготворях. Годините минаваха, но жаждата за знание и развитие ми показа 

правилната посока. Без никакви колебания аз избрах да продължа своето 

образование след седми клас в немската паралелка на моето училище. Мои 

учители бяха доайените на немския език в град Кърджали - Иванка Колева, 

Мариана Аврамова, Радка Шопова, Диана Янева, Радка Славчева, Мариана 

Михайлова, които ми помогнаха да овладея този сложен за мен език и да извървя 

този труден, но славен път.  Мечтаех да остана завинаги в това училище, защото 

чувствах, че там е моето място, моят ключ към успеха. Тук за първи път изградих 

приятелства, получих много поводи за гордост. Годините минаваха, но 

спомените, които създадох, останаха.  

През 1996 година завърших ГПЧЕ „Христо Ботев“ с отличен успех. С 

носталгия се разделих с училището, в което не само прекарах 13 прекрасни 

години, но и положих здравите основи на един успешен старт за моето  
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професионално и личностно развитие. Ако тогава някой ми беше казал, че един 

ден отново ще се върна в Гимназията, и то като учител, нямаше да му повярвам. 

Но тази моя мечта се осъществи през есента на 2006 година, когато отново 

прекрачих прага на моето училище, но вече не като онова малко и плахо момиче, 

а като зряла жена с професионални мечти. Когато се върнах отново, бях също 

толкова притеснена, но и уверена, че тук аз ще успея да превърна мечтите си в 

реалност. Исках да предам знанията, които бях получила в гимназията от моите 

учители на бъдещите ми ученици. Така минаваха випуск след випуск. Моите 

учители вече бяха мои колеги и приятели. Стремях се да давам най-доброто от 

себе си. Непрекъснато повишавах квалификацията си на семинари. Най-голяма 

радост и удовлетворение изпитах в момента, в който моите 26 ученици от випуск 

2018 година положиха отлично писмения и устния изпит за придобиване на 

немска езикова диплома DSD II. Тогава разбрах, че това е най-голямата награда 

за упорития труд и старание, а усмивките на техните лица – най-голямото 

признание за един учител. В този момент осъзнах, че този успех не би бил 

възможен без доверието на моите възпитаници и подкрепата на моето училище. 

Няколко години бях председател на Методическото обединение по немски език. 

Прекарах 25 години в гимназията – 12 години като учител и 13 години като 

ученичка. Напуснах гимназията и стремежът ми за развитие и усъвършенстване 

остана завинаги там. Със себе си отнесох само спомените и опита, които 

натрупах през тези години в ЕГ ,,Христо Ботев".   

Какво е за мен Гимназията? За мен тя е моето училище, началото на моето 

развитие като личност и началото на моето професионално развитие. 

Удовлетворена от себе си, аз винаги ще я помня и ще я нося в сърцето си, защото 

тя е част от мен. Оставяйки траен отпечатък в съзнанието на всеки ученик, това 

училище му дава не само възможност за развитие, но и  сигурност и вяра в  

 



51 
 

 

 

доброто. За мен то е моят втори дом, една отворена книга с много спомени, които 

никога не биха могли да бъдат заличени.  

Днес Гимназията празнува своя 100-годишен юбилей – един век. Четвърт 

век от тази история принадлежи и на мен. Преживях няколко пъти промяна в 

наименованието и статута на училището, имах удоволствието да работя в 

обновена материално-техническа база, посрещах и изпращах випуски, колеги 

идваха и си отиваха – всичко се променяше. Всичко, но не и ЕГ „ Христо Ботев“ - 

величествената  сграда на входа на слънчевия град Кърджали, която е посрещала, 

посреща и днес и винаги ще приветства с добре дошли „жадните“ за знания 

ученици и техните всеотдайни учители, които с гордост се наричат „ботевци“. 

Настоящият юбилей на моята Гимназия е повод за гордост за всички бивши 

и настоящи учители и ученици, които са били и са част от голямото семейство 

на ЕГ „Христо Ботев“.  Нека винаги като „потомци Ботеви“ да носят в себе си 

борбения дух на своя патрон и да следват ревностно заветите му. 
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Иванка Иванова – учител по Руски език 

100 години гимназия „Христо Ботев“ 

одини на упорит труд за утвърждаването й като просветен център в 

района, като фактор за успешна реализация на хиляди млади кърджалийци в 

страната и в чужбина. Гордея се, че 24 години от 1968 г. до 1992 г. бях част от 

колектива на Гимназията. Преподавах руски език и литература. В началото беше 

много трудно. Големи паралелки, недобре усвоени знания по езика, 1 час 

седмично и литературно обучение на руски език. Запознаване с произведенията 

на велики руски поети и писатели – къртовски труд. Но учениците бяха 

дисциплинирани и упорити и болшинството от тях се справяха добре. 

Стана по-лесно, когато през 1976 г. гимназията се сля с училище „Кирил и 

Методий“ и се премести в новата красива и функционална сграда, където се 

помещава и до днес. Вече имахме самостоятелни кабинети, оборудване с  
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разнообразна руска литература, след трикратна специализация в Ленинград и с 

нагледни средства, разкриващи живота на великите руски поети и писатели – 

Пушкин, Лермонтов, Есенин, Некрасов, Гогол, Горки. Бяха сформирани и 

първите паралелки за усилено изучаване на руски и английски език, които 

положиха основата на бъдещата Езикова гимназия. 

От 1983 г. гимназията стана ЕСПУ с преподаване на руски и западни езици– 

превърна се в единствената езикова гимназия в Източните Родопи. В гимназията 

вече се обучаваха ученици, успешно взели приемните изпити. Безпокоях се, че 

усилията им ще бъдат насочени към избрания от тях западен език. Трябваше 

много труд и допълнителна подготовка от моя страна, за да успея да 

предизвикам интереса им към стиховете на Пушкин и Лермонтов, на Есенин и 

Некрасов. Не беше лесно да се заучават стихотворенията, включени в учебната 

програма, но бях непреклонна и когато след години випускът, празнуващ 

поредната годишнина от завършването на гимназията, ме посрещна с рецитиране 

на стихове на Пушкин, бях много развълнувана и разбрах, че трудът ми не е бил 

напразен. 

И сега, когато съм на преклонна възраст, душата ми стоплят не орденът 

„Кирил и Методий“ – II степен и наградите за професионалните успехи, а 

случайните срещи по улиците на града, усмивките и думите: „Вие ми бяхте 

учителка“. 

И сега се радвам на успехите на Гимназията, гордея се с изявите на 

гвардейския отряд, създаващ празнично настроение на всички тържества в града, 

както се гордеехме в далечните години с туристическия отряд на гимназията, 

който всяка година участваше в националния поход „По стъпките на Ботевата 

чета“ от Козлодуй до Околчица и винаги се бореше за първо място в културните 

програми на връх Вола – защото ботевците винаги са били първи. 
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Ана Владимирова – учител по Философия 

Аз съм Ана Владимирова... Работих 20 години в гимназията и се 

пенсионирах през септември 2006 година. 

Имам прекрасни впечатления от учениците и учителския колектив! 

На първо място искам да изразя възхищението си от първия ни директор 

госпожа Електра Казакова! Ерудит и способен директор!!! Тя основа и организира 

езиковото обучение в Кърджали!!! Тя и само тя създаде творческа атмосфера в 

колектива!!! Със своето достойно отношение тя защитаваше името на гимназията, 

също и името,  и авторитета на всеки един учител!!! 

Аз бях назначена като учител по история, обществознание и психология в 

началото. След 10 ноември 1989 година от Просветното министерство дойде 

нареждане да спрем да преподаваме предметите "Обществознание" и "Общество 

и личност". Такъв прецедент в образованието никога не е имало! Аз започнах да 

преподавам на учениците си истинска философия от записките ми в 

университета... В онези години учениците бяха много любознателни и жадни за  
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знания! Искаха да научат нещо интересно и различно от марксистко-ленинската 

идеология!!! През 1990 година МОН изработи една наистина ефективна и 

стройна програма за философските дисциплини в горен курс. Тя обхващаше 

предметите "Психология и логика" в IX клас, "Етика и философия на правото" 

в X клас и "Философия" в XI клас. За моя най-голяма радост през същата година 

аз получих нова заповед  за назначение като учител по философия от директора 

Марияна Димитрова.  

Благодаря на всички мои ученици, колеги и директори! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

Йовка Тананова – учител по Физика и астрономия 

От 2006 до 2014 година работих в ЕГ "Христо Ботев". Това бяха години на 

най-голямо удовлетворение от преподавателската ми дейност. Като учителка по 

физика и астрономия аз имах възможност да обучавам най-умните, отговорни и 

даровити ученици. Техните изяви на олимпиади и състезания бяха моята голяма 

радост и смисъл на труда ми. Сега те са реализирани млади хора, намерили своя 

път в живота, но не ме забравят.  

Работих с изключителни колеги - професионалисти и прекрасни хора. 

Имам незабравими спомени с тях. Следя изявите на сегашните възпитаници на 

Гимназията и изпитвам гордост. Гордост, че съм част от историята на най-

елитното училище в областта. Най-сърдечно поздравявам всички колеги по 

случай патронния празник на Гимназията! Да са здрави и щастливи! На учениците 

пожелавам високи успехи в училище и още повече изяви!  
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Величка Христова – учител по Химия 

Част от моите ученически години преминаха в тази гимназия /тогава ПГ 

"Хр. Ботев"/.Имах щастието да ми преподават учители като Електра Казакова 

/български език и литература/, Емилия Кирилова/френски език/, Мария 

Пеева/руски език/, Жана Георгиева/математика/, Данаил Бекриев /физика/, 

Мария Минчева/химия/и още много други през годините. Получих много добра 

подготовка. Аз и много мои съученици бяхме приети във висши учебни 

заведения. След дипломирането ми в СУ "Кл. Охридски" започнах работа в 

същата тази гимназия. Като млад учител получих разбиране и помощ от моите 

учители /вече колеги/, а това ми помогна да навляза в същността на учителската 

професия. Работата ми доставяше удоволствие. В часовете по химия се стараех 

да създам интерес към науката химия , да развивам логическото мислене, да 

създавам умения за работа в химическа лаборатория и пр. Част от учениците се 

включиха в кръжока по химия, участваха в олимпиади, празници на химията, 

екскурзии до предприятия на химическата промишленост. Прекрасни спомени 

оставиха и дните, прекарани с колегите и учениците на бригади, походи из 

Родопите, Стара планина, както и походът по стъпките на Ботевата чета от 

Козлудуй до Околчица. 

Всички тези години бяха изпълнени с труд, радост, много вълнения и 

приятни мигове. 
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Елена Константинова – учител по 

Биология 

Когато започнах работа в гимназията в далечната 1984 г., не го направих с 

огромен ентусиазъм. Причината – добре познавах учителския живот, защото 

майка ми беше учител. Помня я винаги заета да проверява контролни, да 

подготвя уроци и материали. Никога нямаше време за мен. На детските празници 

в училище и градината тя все не успяваше да дойде. А аз не исках децата ми да 

изживеят същото. Мечтата ми беше да работя в областта на научно-

изследователската дейност. 

Животът обаче е това, което се случва, докато ние планираме. И често 

пътят, по който ни отвежда, макар да няма общо с представите ни, е най-

правилният път за нас.  

И ето, че аз започнах да преподавам биология на френски и на български 

език в ЕГ “Христо Ботев“. Любопитството в очите на младите хора и ежедневната 

работа с тях започна малко по малко да ме увлича. В тяхното развитие и 

израстване открих дълбок смисъл и истинско удовлетворение. И така 

учителската професия (мисия) се оказа моята. Тя е животът ми вече 38 години, 

до една прекарани в гимназията. 

И днес, когато се обръщам назад към онази 1984 г., вече знам – пътят е 

правилният. И бих го извървяла отново. 
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Димитър Савов – учител по Музика 

Започнах работа в гимназия „Христо Ботев” през април 1993 г. с малък 

педагогически опит, макар да бях завършил Висшия музикално - педагогически 

институт в Пловдив през 1978 г. Той се изчерпваше с индивидуални уроци по 

виолончело и около 2 г. като преподавател по музика в Учителския институт в 

Кърджали, но не и в училище. С това си обяснявам трудностите в началото, когато 

ми бяха дадени часовете в шести  и седми клас. След обособяването на 

гимназията като езикова, предпочетох да остана в нея и да преподавам на VIII 

и IX клас, защото по-малките ми се видяха съвсем неуправляеми. 

Не мога да се похваля с някакви успехи през учителстването ми освен с 

известна помощ за разкриване на музикалните дарования на две от ученичките - 

Мария Терзиева (вече Колева) и Вася Попова. Мария спечели първото място в 

„Хит минус 1” и запис на създадената за нея песен от Митко Щерев, а Вася на 2 

пъти достигна до второто място в единствения тогава телевизионен конкурс за 

млади музикални таланти. По-късно и двете успяха да спечелят стипендии и да 

учат музика в САЩ, за което впрочем  аз нямам  заслуга.  

Нещо различно, което да съм правил в работата си?! А, да. Обикновено 

приключвах учебната година с анкета сред учениците за мнението им за мен като 

преподавател. Обратната връзка е важна, защото нали заради тях сме там, а не 

заради директори, инспекторати и т.н. Още пазя някои от тези анкети… 

Имам хубави спомени от колегите си, с каквито се надявам и те да са 

останали от мен. 
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Честит 100-годишен  юбилей на Езикова гимназия „Христо Ботев“ – 

Кърджали! 

Славен юбилей празнува нашата Гимназия, наследник на първото средно 

учебно заведение в Източните Родопи. Основана през 1921 г., Гимназията сама 

извоюва признанието за водещо  учебно заведение не само в област Кърджали, а 

и в цялата страна - с постигнатите високи резултати в чуждоезиковото обучение, 

в обучението по други предмети, и с реализацията на своите възпитаници.  

Днес, с модерната си инфраструктура, обучение, ръководство и учители, 

Гимназията гордо крачи напред, като доказва, че съграденото от екипа й през 

изминалия век оставя ярка следа в историята на националното образование; като 

гради космополитни личности, достойни членове на обществото; като насърчава 

жаждата за знания на учениците, които намират в нея територия за творческа, 

личностна и интелектуална изява.  

През изминалите години Гимназията направи гигантски стъпки в своето 

развитие: в работата по десетки проекти се раждат, развиват и насърчават 

творческите прояви на децата; в експерименталните лаборатории практиката  
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изпълва теорията със смисъл; специализираните срещи на професионалисти в 

различни професии са помогнали на стотици деца да намерят своето призвание; 

телевизия „Христо Ботев“ е инкубатор на бъдещи телевизионни звезди, а 

плувният басейн подготвя нови спортни таланти. 

Само преди дни Гимназията постигна невероятен успех, като изпрати най-

много участници в деветото национално състезание по немски език в Ловеч. Това 

е само част от успехите на децата-ученици в Гимназията в Кърджали. 

Щастлив съм, че и до днес Гимназията издига на първо място ученика, 

развива и насърчава неговите качества и таланти, помага и отговаря на нуждите 

му, подготвя солидна основа за по-нататъшно обучение на децата, и гради 

истински достойни личности. 

Честит празник и светли бъднини на Гимназията! 

 

Д-р инж. Хасан Азис 

Кмет на Община Кърджали 
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Скъпи ученици и учители, 

Бивши и настоящи възпитаници на Езиковата гимназия, 

Уважаеми Ботевци, 

Животът е низ от предизвикателства, броеница от споделени емоции, 

главоблъсканица от упорство и амбиции, често гарнирани с горчив опит. Вървим 

напред, понякога устремно, друг път на забавен каданс. Стремглаво се втурваме 

към неизвестното, поемаме рискове, пресичаме граници, преобразяваме света 

около нас. Експериментираме, конкурираме се, борим се със страховете си, 

успяваме, проваляме се. И пак отначало. Защото смисълът е в кръговрата. 

Преди 100 години, в една аналогова ера, Вашето училище посреща 

първите си ученици. Родопският край се сдобива с гимназия – пионер. Други са 

времената и нравите.  Други са хората и възгледите им. Но жаждата за 

просвещение е достатъчна, за да задвижи колелото на прогреса. Първите 

будители са пример за подражание. Учители, свещеници, краеведи прокарват 

кръвоносната система на знанието. Превръщат словото в оръжие, а науката в 

барут, способен да възпламени стремлението към цивилизованост и духовно 

въздигане до точката на кипене. В онези дни се ражда виделината на писаното 

словото, на любознанието. И тя не помръква до днес. Защото Вие, съвременните 

ботевци, деца на дигиталния свят, съзнавате колко е важно човек да остави   
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светла диря за следовниците си, да начертае пътека, да направи избор, да 

отправи послание, да бъде новатор.  

Езикът е ключ за общуване, не просто набор от звуци и символи, 

потвърждаващи теорията за еволюцията на видовете. А Вие, Ботевци, най-добре 

познавате неговата сила и значимост. Вашето училище е образователен лидер, 

то е бранител на традициите и едновременно с това творческа лаборатория за 

млади таланти и трибуна за свободомислещи млади хора. В книгата на 

спомените този един век е изпъстрен с дълга поредица от лица и успехи, усилия 

и иновации, триумфи и награди. За Вас светът е отворена длан. Вие сте негови 

завоеватели. Без ограничения и предразсъдъци. А това е безценно.  

Бъдете здрави, целенасочени, самоуверени! Планетата Ви принадлежи,  

направете я по-добро място за живеене! Преоткривайте богатството на чуждите 

езици, но не забравяйте удивителната мощ на А-то и Б-то. Защото кирилицата е 

нашият цивилизационен код. Тя ни дава самоличност и самочувствие, че ще 

пребъде народът български!  

                                    Честит юбилей, Ботевци! 

ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА 

председател на  44-то Народно събрание 
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Гроздан Колев – началник на РУО Кърджали 

Уважаеми колеги, скъпи ученици! 

Днес, когато честваме 100-годишния юбилей на Вашето училище, ние 

всички сме горди, че сме равни по достижения с най-изявените училища в 

България, с най-изявените личности, които страната ни е дала на Европа и света! 

Гордеем се с най-високи успехи в научни и творчески състезания! 

И всичко това го имаме, защото я има Езикова гимназия ,,Христо Ботев“ в 

град Кърджали! 

През всичките тези години Вашето училище е давало пътеводна светлина 

на най-прогресивните и най-амбициозните личности на област Кърджали. 

Безброй са примерите с уважавани лекари, инженери, преподаватели, творци и 

учени, които славят името на Езикова гимназия ,,Христо Ботев“! 

Уважаеми колеги,  

на Вас се дължи авторитетът, който има Езикова гимназия ,,Христо Ботев“! 

вие сте тези, които изграждат децата на Кърджали и превръщат тяхната амбиция 

в успех. Поклон пред Вашия труд и талант!  

Скъпи ученици,  

дерзайте, борете се, преследвайте и постигайте целите си, защото сте 

Ботевци! Защото имате за знаме подвига на Вашия патрон - поетът поборник 

Христо Ботев и имате за пример всички успели преди вас!  

Бъдете упорити и успешни, уважаеми колеги и ученици! 

ЧЕСТИТ ВЕКОВЕН ЮБИЛЕЙ! 
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Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад 

граница и училищна мрежа“ 

Честит 100 годишен юбилей на моята гимназия - ЕГ "Христо Ботев" в 

Кърджали! 

Всичко, което съм преживяла и научила в нея е толкова смислено и 

дълбоко, и затова е за цял живот - и знанието и жаждата за него, и възпитанието 

в уважение и толерантност, но и в родолюбие и изконни ценности, без които 

никой не може, и учителите, които ни учеха така, че да сме със самочувствието 

на знаещи, но и ни дадоха усещането за свобода и избор, което носим в нас, 

каквото и да правим в живота си, готовност за бъдещето, сила за преодоляване 

на препятствията, гордост, за  да можем се изправяме и скромност, за да се 

извиняваме и да продължаваме..,  искрица детство – запазено в нас и истинската 

любов, която продължи през всички следващи години, за да създаде следващите 

поколения ботевци…     

Честит празник,  достойни Ботевци! 
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Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” е 

двунационална институция, учредена със споразумение между правителствата на 

България и САЩ, която администрира академичния обмен на български и 

американски учени, докторанти, учители, и специализанти, и разпространява 

информация за възможностите за обучение, научни изследвания и 

преподавателска дейност в САЩ. Сред основните ни дейности е специализирана 

програма за помощник-учители по английски език, която се осъществява с 

любезната подкрепа на Фондация „Америка за България” и има за цел да повиши 

качеството на преподаване на английски език в българските училища, както и да 

разшири образователния и културен обмен между България и САЩ. По тази 

програма работим с ЕГ "Христо Ботев" в гр. Кърджали от 2011 година, когато за 

пръв път изпратихме американски помощник - учител по английски език. 

Оттогава имаме 9 успешно реализирани Фулбрайтови стипендианти вн 

гимназията – Делвина Колич през 2011, Майкъл Дийгън през 2012, Ирма Косер 

през 2013, Никол Пилар през 2014 и 2015, Джилиън Андерсен през 2016, Патрик 

Ларсън през 2017, Мойра Дъфи през 2018, Кейтрин Бийвър през 2019 и Нейтън 

Шиърн през 2021 година.  

 

Ролята на помощник-учителите по английски език е да обогатят 

стандартната учебна програма по английски език като естествени носители на 

езика. Благодарение на висококвалифицираните преподаватели в ЕГ "Христо 

Ботев", които осигуряват отлична среда за работа и подхождат с толерантност и 

разбиране към младите си американски колеги, участието на помощник-

учителите в учебния процес всяка година постига много повече от повишаване 

на разговорните умения на учениците. Американските помощник-учители 

създадоха разнообразни научни и игрови проекти, твориха заедно с учениците,  
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помагаха за тестовата им подготовка, ангажираха се с извънкласни занимания, 

създадоха и подготвяха  отбори за участие в езикови състезания и стимулираха 

учениците да дадат най-доброто от себе си. Нищо от постиженията им нямаше 

да бъде възможно без безупречната работа на педагогическия колектив на 

гимназията. Програмата за помощник-учители по английски език не изисква 

предишен преподавателски опит, затова ролята на приемащото училище е 

изключително важна. Учителите и ръководството на гимназията работят с 

Фулбайтовите стипендианти изключително всеотдайно и професионално, 

отчитайки всички специфични особености в работата с представител на друга 

държава и друга образователна система. 

Амбицията и отдадеността на колегите от ЕГ "Христо Ботев", с която те 

превръщат уроците в истинско удоволствие, мотивира американските 

помощник-учители и създава отлична среда за обмен на знания, за получаване 

на качествено обучение и предоставяне на възможности за развитие на 

възпитаниците на гимназията. Директорът и преподавателите, които най-близо 

следят работата на помощник-учителя, комуникират редовно напредъка и 

възникналите проблеми и предлагат навременни  и адекватни решения. Високо 

оценяваме техния принос към програмата и разчитаме на тях като 

професионалисти, надеждни партньори, и приятели.  
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Liebe Alle der Schulgemeinde am Fremdsprachengymnasium Hristo Botev,  

es ist wirklich bemerkenswert, wie jedes Jahr hochqualifzierte, 

aufgeschlossene, perfekt Deutsch sprechende Schüler:innen an der Schule ihr 

Abitur machen. Die meisten haben bis zu ihrem Abschluss intensiv an Wettbewerben 

der ZfA , bei PASCH.net, beim bulgarischen Minsterium, beim Goethe-Institut 

teilgenommen; sind zumindest virtuell in viele Städte Europas mit ERASMUS + 

gereist. Und dieser große Einsatz lohnt sich : im letzten Jahr haben drei 

Schüler:innen der Schule das DAAD Stipendium erhalten. Man muss sich dies einmal 

wirklich vorstellen: Es gibt für die ganze Welt nur ca. 130 Stipendien und drei gingen 

an die Schüler:innen in Kardzhali. Vielleicht wären es sogar mehr geworden – aber 

mehr als drei Bewerber:innen sind nicht möglich … 

Und es ist auch bemerkenswert, dass sich alle Deutschlehrer:innen ständig und 

erfolgreich fortbilden wollen. In den letzten beiden Jahren waren es insgesamt acht 

Kolleg:innen, die an den monatelangen blended learning Weiterbildungen erfolgreich 

teilgenommen haben  - auch dies ist einmalig in der bulgarischen Schullandschaft. 
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Das Engagement, die Leidenschaft, die Innovation und die Lust am Lernen 

zeichnet Ihre und eure Schule für mich aus und ich wünsche uns alles, dass sich dies 

so erfolgreich, menschlich und sympathisch in den nächsten 100 Jahren so weiter 

geht.  

Meine herzlichsten Glückwünsche an Alle zum 100-jährigen Geburtstag und ich 

freue mich bereits jetzt auf den nächsten Besuch.  

Bernd Buchholz 

Fachberater für Deutsch der ZfA in Sofia 

 

 

 

 

Скъпи колеги и ученици от Езикова гимназия „Христо Ботев“, 

Наистина е забележително колко ученици, висококвалифицирани, 

общителни, перфектно говорещи немски, завършват училището. Повечето са 

участвали интензивно в състезания, организирани от Централната служба за 

училищно дело в чужбина, Pasch.net, МОН и Гьоте - институт. Някои  виртуално 

са пътували до много градове в Европа с „Еразъм +”. И тези големи усилия си 

заслужават: миналата година трима ученици от училището спечелиха 

стипендията на Германската служба за академичен обмен. Наистина си 

представете: за цял свят има само около 130 стипендии и три от тях отидоха при 

учениците от Кърджали. Може би щяха да са дори повече, но не се допускат 

повече от трима кандидати… 
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И също така е впечатляващо, че всички учители по немски език имат 

желание постоянно да се квалифицират. През последните две години общо осем  

колеги участваха успешно в продължилите месеци обучения в смесена форма. 

Tова  също е уникално за българския училищен пейзаж. 

Ангажираността, страстта, иновациите и желанието за учене отличават 

Вашето училище и нека да си пожелаем  това да продължи все така успешно и 

по човешки и през следващите 100 години. 

Приемете моите най-сърдечни поздравления за 100-годишния рожден ден 

и очаквам с нетърпение следващото посещение. 

Бернд Буххолц 

Консултант по немски език към 

Германската централна служба за училищно дело в чужбина – София 
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Erinnerungen an fast 10 Jahre DSD-Zusammenarbeit 

Mit Ihrer Schule und der Stadt verbinden mich eine Vielzahl positiver 

Erinnerungen, sei es die idyllische Anfahrt nach Kardzhali, seine Lage in den 

Rhodopen oder auch meine erste Begegnung mit dieser Gegend, als ich 2004 als 

Touristin Perperikon und Kardzhali besuchte.  

Gern denke ich an die Zeit von 2013 bis 2017, als ich als Fachschaftsberaterin 

im Zusammenhang mit dem DSD Ihre Schule betreute. Bei meinem ersten Besuch z.B. 

war ich von der Teilnahme der Schülerschaft an einer Vielzahl von Projekten 

beeindruckt, die sowohl im Rahmen des DSD in Bulgarien als auch mit europaweiten 

Partnern erfolgte. Bravourös ist dabei das Engagement der Deutschlehrer, deren 

perfekte Kenntnisse der deutschen Sprache und deren Bereitschaft zur Teilnahme 

an Fortbildungen einen modernen Fremdsprachenunterricht und die Erfolge ihrer 

Schüler im DSD gewährleisten.  

Des Weiteren möchte ich die wunderbar künstlerisch gestaltete Aula der 

Schule erwähnen, in der immer die MK-Prüfungen zum DSD II stattfanden. Auch hat 

mir immer die Ausgestaltung des Schulgebäudes gefallen.  
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Ich erinnere mich noch genau, wie eine Schülerin ihre mündliche DSD II - 

Prüfung zum Thema Epigenetik ablegte und mit einer faszinierenden Präsentation und 

einem überzeugenden Prüfungsgespräch die Prüfungskommission in Erstaunen 

versetzte.   

In den 4 Jahren als Fachschaftsberaterin überzeugten mich konstant gute, 

sehr gute und ausgezeichnete Leistungen im DSD von einer hochmotivierten und 

zielstrebigen Schülerschaft.  

Um so mehr erfreute mich die Tatsache, dass ich nun als Fachberaterin und 

Koordinatorin für Deutsch als Fremdsprache seit September 2021 wieder in 

Bulgarien tätig sein darf und Ihrer Schule in meinem Verantwortungsbereich liegt. 

Mit den herzlichsten Glückwünschen zum 100-jährigen Jubiläum der Schule 

freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihrer Schule.  

Sybille Schabanska 

Fachberater für Deutsch der ZfA  in Varna 

 

Спомени от почти 10 години DSD-сътрудничество 

С Вашето училище и града ме свързват редица положителни спомени, 

било то идиличното пътуване до гр. Кърджали, неговото местоположение в 

Родопите или първата ми среща с този район, когато през 2004 посетих като 

турист Перперикон и града. 

Обичам да си спомням времето от 2013 до 2017, когато бях отговорник за 

Вашето училище в ролята си на консултант в DSD – програмата.  При първото си 

посещение например бях впечатлена от участието на учениците в многобройни  
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проекти, които се осъществяваха както в рамките на програмата за Немска 

езикова диплома, така и с европейски партньори. Виртуозна  е и ангажираността 

на учителите по немски език, чиито перфектни знания по езика и готовност 

непрекъснато да се квалифицират, гарантират модерен учебен процес  и 

успехите на учениците. 

Бих искала да спомена и артистично обзаведената актова зала на 

училището, където винаги се провеждат устните изпити за DSD II. Винаги много 

ми е харесвало и обзавеждането на сградата на училището. 

Все още си спомням точно как една ученичка, която работеше по темата 

„Епигенетика”, удиви изпитната комисия с увлекателна презентация и 

убедителна изпитна дискусия.  

През 4-те години като консултант постоянно се уверявах в добрите, много 

добрите и отлични постижения на силно мотивирани и амбициозни ученици, 

включени в DSD - програмата. 

Още повече ме зарадва фактът, че от септември 2021 г. отново мога да 

работя в България като специалист съветник и координатор по немски като чужд 

език и  отново отговарям  за  Вашето училище.  

Най-сърдечно Ви поздравявам по случай 100-годишния юбилей и се 

радвам за по-нататъшното ни сътрудничество. 

 

Сибиле Шабанска 

Консултант по немски език към 

Германската централна служба за училищно дело в чужбина - София 
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Liebe Schüler, Kollegen und Eltern, 

was macht eine gute Schule aus? Unterrichtsqualität, ein verantwortungsvoller 

Umgang mit Vielfalt, ein freundliches Schulklima und der Blick hinaus über den 

eigenen Tellerrand mit außerschulischen Partnern und außerunterrichtlichen 

Aktivitäten. Dazu braucht es ein Kollegium, das sich seine Ziele engagiert setzt und 

konstant verfolgt, sich Neuem gegenüber aufgeschlossen zeigt und kontinuierlich 

fortbildet. 

Als ich vor zwei Jahren die Betreuung des Hristo-Botev-Gymnasiums im 

Rahmen des DSD-Programms übernahm, traf ich auf genau so eine Schule. Vielleicht 

wissen Sie, dass die bulgarischen Schüler bei den Prüfungen zum Deutschen 

Sprachdiplom im internationalen Vergleich hervorragende Ergebnisse erzielen? Und 

zur Spitze in Bulgarien gehört? Ganz klar, das Fremdsprachengymnasium in Kardzhali! 

In der mündlichen wie der schriftlichen Kommunikation auf Deutsch zählen sie 

bewiesenermaßen zu den Besten des Landes. 

Die Deutschlehrerinnen an dieser Schule zeigen jeden Tag, dass „gute Schule“ 

mehr bedeutet als guter Unterricht. Ob Kooperationen mit deutschen Universitäten  
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wie der Hochschule Offenburg oder der Viadrina, Veranstaltungen wie dem Deutsch-

Wettbewerb des Schulbuchverlags Klett, ob Erasmus Plus-Partnerschaft, die 

„Lesefüchse“ oder der Vorlesewettbewerb, das Planspiel Klimawandel der ZfA oder 

„Jugend debattiert“ des deutschen Außenministeriums: Das FG Hristo Botev ist 

immer dabei, die Schüler gewinnen Preise, sind regelmäßig unter den Finalisten. So 

mancher bekommt sogar eines der wenigen und heißbegehrten Stipendien des 

Deutschen Akademischen oder des Pädagogischen Austauschdienstes. All das muss 

vorbereitet, begleitet und organisiert sein – neben dem eigentlichen Unterricht. Und 

das alles leisten meine geschätzten Kolleginnen hier bei konstant guter Laune. Ach 

ja, und nicht zu vergessen die durchaus zeitaufwendigen Fortbildungskurse der 

Zentralsstelle für Auslandsschulwesen wie etwa die GOLD-Seminare, im Rahmen 

derer sich die Lehrer hier zu Spezialisten in DSD-bezogener Unterrichtsgestaltung 

fortbilden. 

Liebe Kolleginnen, vielen Dank euch für die hervorragende und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit auf unserem gemeinsamen Stück Weg in Kardzhali!  

Bernd Stender,  

Fachschaftsberater Südostbulgarien der ZfA 
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Скъпи ученици, колеги и родители, 

Какво прави едно училище добро? Качество на преподаване, отговорно 

отношение към многообразието, дружелюбен училищен климат и поглед, 

насочен към извънкласни дейности и извънучилищни партньори. Това изисква 

екип, който си поставя и непрекъснато преследва своите цели, отворен  е за нови 

неща и постоянно се квалифицира. 

Когато преди две години поех консултирането на гимназия „Христо Ботев” 

като част от програмата DSD, видях точно такова училище. Може би знаете, че 

българските ученици постигат отлични резултати на изпитите за немска езикова 

диплома в международен мащаб. И кой в България е на челните места? 

Естествено, Езиковата гимназия в Кърджали. Когато става въпрос за устна и 

писмена комуникация на немски език, постиженията са доказано сред най-

добрите в страната. 

Учителите по немски език в това училище показват всеки ден, че „добро 

училище” означава повече от добро преподаване. Дали става дума за 

сътрудничество с немски висши учебни заведения като  това в Офенбург или 

Виадрина, събития като състезанието по немски език на издателство за учебници 

и помагала „Клет“, партньорство по програма „Еразъм +”, „Четящите лисици” или 

състезанието по изразително четене, симулационната игра „Промяна на 

климата” на Германската централна служба за училищно дело в чужбина или 

организираното от Федералното министерство на външните работи състезание 

„Младежта дебатира”: Езикова гимназия „Христо Ботев” винаги участва, 

учениците са сред финалистите и печелят награди. Някои дори получават една 

от малкото и  особено жадувани стипендии на Германската служба за академичен 

или педагогически обмен. Всичко това трябва да бъде подготвено, координирано  
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и организирано като допълнение към същинския учебен процес. И моите 

уважаеми колеги тук правят всичко възможно, като винаги са в добро настроение. 

О, да, и да не забравяме продължителните квалификационни курсове на 

Централната служба за училищно дело в чужбина като GOLD – семинарите, в 

които учителите се обучават да станат специалисти по планиране на учебния 

процес в DSD-програмата. 

Скъпи колеги, благодаря ви за отличното и изпълнено с доверие 

сътрудничество по нашия общ път в Кърджали! 

Бернд Щендер,  

консултант по немски език за Югоизточна България към 

Германската централна служба за училищно дело в чужбина 
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Es ist nicht ganz alltäglich, dass eine Schule eine direkte Partnerschaft mit 

einer Hochschule hat. 

Es ist nicht ganz alltäglich, dass diese beiden Partner auch in verschiedenen 

Ländern zu finden sind. 

Es ist nicht ganz alltäglich, dass Lehrkräfte und Schüler gemeinsam direkt an 

die Hochschule kommen. 

Es ist nicht ganz alltäglich, dass Vertreter der Hochschule regelmäßig in die 

Schule kommen. 

Es ist nicht ganz alltäglich, dass so Schülerinnen und Schüler direkt nach dem 

Abitur ein bezahltes Studium bekommen. 

Es ist nicht ganz alltäglich, dass die Schul-Alumni nach dem Studium sofort 

einen gut bezahlten Arbeitsplatz im Ausland erhalten. 

Es ist nicht ganz alltäglich, dass ein so enger und vertrauensvoller Austausch 

zwischen Organisationen stets funktioniert. 

Für das Fremdsprachengymnasium Hristo Botev und die Duale Hochschule 

Baden-Württemberg Mosbach (DHBW) IST dies aber nunmehr schon seit sechs 

Jahren alltäglich! 
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An dieser Stelle geht mein Dank an die ehemalige Direktorin, Frau Jordanka 

Chavdarova für den gemeinsamen Beginn unserer Dualen Partnerschaft, der 

stellvertretenden Schulleitung Frau Radka Popgeorgieva für die langjährige aktive 

Begleitung vom Sommer im Schloss und den vielen dualen Studienwochen. Mein Dank 

geht auch an die Direktorin Frau Daniela Pavlova für die reibungslose Stabübernahme 

und vertiefenden Zusammenarbeit in unserer Partnerschaft sowie die an der Schule 

aktiven Deutschlehrkräfte für die vielen Rückmeldungen und den kollegialen 

Austausch. 

Für eine 100-jährige Jubilarin, ist das Hristo Botev aktiver denn je! Also sicher 

keine ältere Dame, sondern das Fremdsprachengymnasium in Kardzhali. So ist ‚das 

Botev‘ für die Generationen seiner Schülerinnen und Schüler ein verlässlicher, 

erfahrener und solider Türöffner zum Leben. 

Ganz nach der akademischen Tradition in Deutschlandland wünsche ich unserer 

Partnerschule und unserer Zusammenarbeit ein feierliches Vivat, crescat, floreat ad 

multos anos! 

Bad Mergentheim, im Mai 2022 

Stefan A. Riedl 

Europäisches Bildungsnetzwerk ‚Dualer Schulpartner‘ 

Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach 
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Не е съвсем обичайно едно училище да има пряко партньорство с висше учебно 

заведение. 

Не е съвсем обичайно двамата партньори да бъдат в различни държави.  

Не е съвсем обичайно учители и ученици да посещават заедно висшето учебно 

заведение. 

Не е съвсем обичайно техни представители да идват редовно в училище. 

Не е съвсем обичайно учениците да получат възможността да следват 

непосредствено след завършването си и да им се заплаща. 

Не е съвсем обичайно завършилите да получават веднага след обучението си 

добре платена работа в чужбина. 

Не е съвсем обичайно такова близко и изпълнено с доверие партньорство винаги 

да работи. 

За ЕГ „Христо Ботев” и  Дуален университет Баден-Вюртемберг Мосбах  това Е 

нещо обичайно вече шест години. 

Тук бих искал да благодаря на бившия директор, г-жа Ӣорданка Чавдарова, за 

съвместното начало на нашето дуално партньорство, на заместник-директора, г-жа Радка 

Попгеоргиева, за многогодишната активна подкрепа при инициативата „Лято в замъка” 

и проведените посещения. Отправям благодарност и към  директора на Гимназията, г-

жа Даниела Павлова, която продължи и задълбочи нашето сътрудничество, както и  към 

учителите по немски език за обратната връзка и колегиалните отношения.  

Като един стогодишен юбиляр ЕГ „Христо Ботев” е по-активна от всякога. 

Определено не е „по-възрастна дама”, а „езиковата”  в Кърджали. Гимназията е за 

поколенията свои ученици надежден и солиден ключ към живота. 

Съвсем според академичната традиция в Германия пожелавам на нашето 

партньорско училище и  на нашето сътрудничество Vivat, crescat, floreat ad multos anos! 

(„Нека живее, расте и цъфти много години!”) 

Бад Мергентхайм, май 2022 

Щефан А. Ридл 

Европейска мрежа за образование „Дуални училищни партньори“ 

Дуален Университет Баден - Вюртемберг Мосбах 
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Валентина Иванова, председател на Дружество „Приятели на САЩ“ в 

Кърджали 

Като председател на Дружество „Приятели на САЩ“, създадено в 

Кърджали през 1990 година, винаги съм демонстрирала желание да работя с 

Езикова гимназия „Христо Ботев“ Първите общи дейности реализирахме заедно 

с доброволката от американския Корпус на мира Джанис Хемпхил в периода на 

нейния престой от 1991 до 1993 година. Популяризирахме Световния ден на 

Земята, Деня на влюбените, Хелоуин и други празници, непознати дотогава у 

нас.  

През 1998 г. Дружеството организира Петия национален конкурс “Аз 

обичам американската литература” в Младежкия дом. Той бе спечелен от 

Десислава Попова от Езиковата в конкуренция на деца от 5 български града. 

От тогава до днес ученици и учители участваха в десетките инициативи на 

Дружеството като спортен празник с баскетболната звезда от САЩ Джими Хънт, 

лекция на американския учен от български произход Артур Кордон, изнесена по 

Скайп в Астрономическата обсерватория и др. 
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Учители от Езикова гимназия участваха в семинари за преподаватели по 

английски език по линия на американската асоциация за образователен обмен 

English Language Fellow, водени от проф. Даниел Перез. 

Първи ученически гвардейски отряд  се включи през 2011 година в 

шествието и големия концерт по случай 20-годишната дейност на Корпуса на 

мира в България. 

Със съдействието на Дружеството на 2 юни, патронния празник на 

Гимназията, през 2011 година гостува Джаз квартет Ари Роланд от Ню Йорк. 

Американските музиканти изнесоха концерт в двора на гимназията, а талантливи 

ученички поздравиха гостите с български народни песни. 

През последните 13 години през февруари Дружеството организира Месец 

на Америка заедно с община Кърджали и посолството на САЩ. С най-голям 

интерес сред традиционните прояви се ползва конкурсът за превод от английски 

на български език. В него ученици от 10, 11 и 12 клас проверяват своите знания. 

Представителите на Езиковата гимназия винаги се класират в челните места. 

През 2017 г. ученичките от Езиковата гимназия Виктория Ангелова и 

Назмие Мустафова участваха в изложбата „Аз видях Америка“ ,където разказаха  

чрез снимки за своя едногодишен престой в САЩ.  

Сътрудничеството между „Христо Ботев“ и Дружество „Приятели на САЩ“ 

продължава днес.  

По време на последното издание на Месеца на Америка, освен в конкурса 

за превод, ученици отбелязаха по интересен начин 120 години от рождението на 

Джон Стайнбек и 90 години от рождението на Джон Ъпдайк. Те четоха в оригинал 

откъси от най-известните им произведения под вещото ръководството на 

американеца Нейтън Шиърн, преподавател в училището по програма „Фулбрайт“. 
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ФРЕНСКИ  
ИНСТИТУТ 

ПОСОЛСТВО 
НА ФРАНЦИЯ 
В БЪЛГАРИВ 
Свобода 
Равенство 
Братство 

Заместник-съветник по сътрудничеството и културната дейност,  

Аташе по образователно сътрудничество 

         София, 23 май 2022 г. 

Относно : Поздравителен адрес по случай 100-годишния юбилей на гимназия „Христо  

      Ботев“, гр. Кърджали 

Госпожо Директор, 

Посолството на Франция в България и Френският институт сърдечно поздравяват госпожа 

Даниела ПАВЛОВА, Директор на Езикова гимназия „Христо Ботев“ – град Кърджали, както и 

целия педагогически и административен екип по случай стотната годишнина на гимназията. 

Основана през 1921 г. гимназия „Христо Ботев” е най-престижното учебно заведение в област 

Кърджали. 

Със своята авангардна роля в популяризирането на плурилингвизма в региона, гимназията става 

езикова през 1983 г. като предлага изучаване на френски език в две паралелки; днес в нея усилено 

се преподават френски, английски и немски език и се дава възможност за усвояване на втори 

чужд език избран измежду английски, немски и италиански.  

Педагогическият екип спомага за популяризирането на сертификатите и дипломата DELF като 

инструмент за валидиране на езиковото обучение на учениците от френските паралелки. 

Професионализмът на преподавателите, резултатите на изучаващите френски език ученици на 

националната Олимпиада, но също и на другите състезания като Маратона по креативно писане, 

свидетелстват за високото ниво на преподаване на френския език в това учебно заведение. 

Характеризиращо се със своята международна отвореност, училището е член на Асоциацията на 

Кеймбридж училищата, както и асоцииран член на ЮНЕСКО и приема доброволци от Корпуса на 

Мира. 

Гимназия „Христо Ботев” допринася също за развитието на таланта и креативността на своите 

възпитаници в различни области като музиката, изкуствата, театъра, особено в рамките на 

Международния фестивал на ученическия франкофонски театър. 

Моля, приемете, г-жо Директор, израза на моето най-голямо почитание. 

          Клодия Калво 
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Im memoriam 

Не сте забравени и вие, скъпи колеги, които вече не сте сред нас. Вашето 

отпътуване от този свят носи голяма болка! Затова няма да подреждаме словата 

си. Ще ги оставим задъхани и трепетни! Само нощем се вглеждаме в звездите и 

ще ви търсим сред тях - във вечността!  

Защото всеки от вас носеше своята неповторимост и своята трогателна 

обреченост, на каквато са способни само истинските учители! 

Защото всеки от вас живееше честно и всеотдайно!  

Защото всеки от вас раздаваше себе си докрай! 

Защото очите ви бяха топли и ласкави, усмивките – благи, сърдечни, 

пълни с доверие и обич! 

Защото отдадохте на Гимназията ум, талант, любов и всеотдайност! 

Защото оставихте на бъдещето най-ценното – стремежът към знанието! 

Поклон! Дълбок поклон!  

Симчо Янкулов директор 

 
Елена Велкова заместник директор 

 
Славей Генев заместник директор 

 
Мария Иванова учител Български език и литература 

Теофана Текелиева учител Български език и литература 

Мариана Вангелова учител Английски език 
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Радка Шопова учител Немски език 

Мариана Михайлова учител Немски език 

Елена Караоланова учител Френски език 

Емилия Кирилова учител Френски език 

Лили Казакова учител Френски език 

Реджеб Шакиров учител Френски език 

Йонета Янева учител Френски език 

Надка Караджова учител Руски език 

Мария Кутянова учител Руски език 

Надежда Ригова учител Руски език 

Димитър Кайряков учител Математика 

Мурад Мурадов учител Математика 

Жана Георгиева учител Математика 

Веска Кралева учител Математика 

Елена Косева учител История 

Кольо Банков учител Физика 

Даниел Бекриев учител Физика 

Васил Яков учител Физика 

Петко Цанев учител Физика 

Лиляна Киркова учител География 

Нина Георгиева 

 

учител География 
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Димитър Митев учител География 

Минчо Минчев учител Философия 

Мария Минчева учител Химия 

Милко Узунов учител Биология 

Петко Несторов учител Биология 

Азизе Ефендиева учител Биология 

Спас Шукерски учител ФВС 

Димитър Милчев учител ФВС 

Руска Илиева учител ФВС 

Делчо Ташев учител ФВС 

Петя Христова учител ФВС 

София Карагьозова учител Изобразително Изкуство 

Димана Стойчева учител Изобразително Изкуство 

Панайот Панайотов учител Практика 

Димитрина Колева педагогически съветник 

 
Калина Ирикева учител Театрално студио 

Сарпухи Тилкян (Софка)  секретарка 

 

Кера Дякова 
чистачка, 5-ти 

заместник директор 
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Началото за всички е трудно! Но училището е това, което дава 

посоката, учи на упоритост, гради самочувствие. Днес нашите 

ученици са навсякъде – умни, способни, успели, с поглед вперен в 

бъдещето и винаги с Гимназията в сърцето. Те се справиха с 

предизвикателствата на новото време. Вятърът на промяната ги 

пръсна по различни краища на света. Но независимо къде са днес, те 

са част от училището ни, мислят за него, подкрепят го. Те са 

гордите Ботевци - творци на живота и достойни последователи на 

всички успехи във вековната ни история! 

 

СТИПЕНДИАНТИ НА НЕМСКАТА СЛУЖБА ЗА АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН DAAD 

 

Германската служба за академичен обмен (DAAD) предоставя възможност 

за финансиране на обучението и изследователската дейност на студенти и 

докторанти от цял свят. Тя се връчва ежегодно на 120 абитуриенти от PASCH 

училища в чужбина, доказали владеенето на езика на Гьоте и Шилер на много 

високо ниво, като няма определена квота за брой студенти от определена 

държава . Стипендиантите се избират на база постижения и  мотивационно писмо 

до 1000думи. Най-големият успех  бе постигнат през 2021г., когато  от България 

бяха отличени 8 ученици и 3 от бяха възпитаници на ЕГ ”Христо Ботев” гр. 

Кърджали. 
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Фикри Кабакчъ – випуск 2008г.  

Завършва паралелка с изучаване на немски език в гимназията и получава 

немска езикова диплома DSD II. Следва в Германия и  завършва специалност 

"Информационно инженерство и бизнес управление" в Университета в Карлсруе.  

В момента работи като старши управител в голяма международна консултанска 

фирма (Capgemini SE) и се занимава с проектиране, ръководство и разработка на 

софтуерни проекти. 

Тодор Вълчев – випуск 2009г. 

Завършва паралелка с изучаване на немски език в гимназията  и получава 

немска езикова диплома DSD II. Следва в Германия „Фридрих Шилер“  

Университет в Йена и завършва в специалност „Информатика“.   

Еда Мехмедали – випуск 2018г.  

Завършва паралелка с изучаване на немски език в гимназията  и получава 

немска езикова диплома DSD II. През 2018г. получава и стипендия „Кърджали“.  

Следва в Германия в Рейн - Вестфалия- Технически Университет в Аахен и  

завършва медицина. Работи като тутор към медицинския факултет. 

Дилара Сарач – випуск 2018г. 

Завършва паралелка с изучаване на немски език в гимназията  и получава 

немска езикова диплома DSD II. Следва в Германия в Гьоте – Университет, 

Франкфурт ,  специалност „Биоинформатика“. 
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Лия Стамболиева – випуск 2019г.  

Завършва паралелка с изучаване на немски език в гимназията  и получава 

немска езикова диплома DSD II. През 2019г. получава и стипендия „Кърджали“. 

Следва в Германия в Университета в Констанц, специалност „Политика  и 

управление“. 

 „Докато бях в Езиковата в Кърджали  успях да се подготвя перфектно за 

бъдещото ми следване в Германия - с помощта на моите учители, разбира се. В 

момента все още не съм завършила, имам още само един семестър пред себе си. 

2021/2022 имах  уникалната възможност да прекарам един обменен семестър в 

Москва. А в момента съм в Залцбург,  Австрия на практика в „Порше Холдинг“. 

Още не знам какво предстои след като завърша, но ще се постарая да продължа 

традицията на успешните БОТЕВЦИ. 

Гизем Сюлейман – випуск 2019г. 

Завършва паралелка с изучаване на немски език в гимназията  и получава 

немска езикова диплома DSD II. Следва в Германия. „ В момента съм студентка   

в последен курс по психология в Лудвиг- Максимилиан- Университет в Мюнхен. 

Живот и здраве през октомври ще продължа с магистратура по клинична 

психология, но още не знам в кой университет, тъй като още тепърва 

кандидатствам за магистратура“ . 

Емре Емурла  –  випуск 2020г. 

Завършва паралелка с изучаване на немски език в гимназията  и получава 

немска езикова диплома DSD II. През 2020г. получава и стипендия „Кърджали“. 

Следва в Германия в  Хайнрих- Хайне –Университет в Дюселдорф. 
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Станимира Илиева – випуск 2021г. 

Завършва паралелка с изучаване на немски език в гимназията  и получава 

немска езикова диплома DSD II. Следва в Германия  в  Хайнрих- Хайне –

Университет в Дюселдорф, специалност „Медицина“. 

Синем Юсеинчауш – випуск 2021г. 

Завършва паралелка с изучаване на немски език в гимназията получава 

немска езикова диплома DSD II. Следва в  Германия  в  Рейн - Вестфалия- 

Технически Университет в Аахен, специалност архитектура. 

Стела Ненкова – випуск 2021г. 

Завършва паралелка с изучаване на немски език в гимназията  и получава 

немска езикова диплома DSD II.  По лични причини не е използвала 

стипендията и следва в България в ТУ София,  Факултет за германско инженерно 

обучение и промишлен мениджмънт,  специалност Компютърни системи и 

технологии на немски език. 

Борислав Енчев – випуск 2022г. 

Завършва паралелка с изучаване на немски език в гимназията  и получава 

немска езикова диплома DSD II.  През настоящата година печели и стипендия 

„Кърджаяли“ . Най-активно  участва  във всички състезания и конкурси по Немски 

език, Български език и литература, Математика,  Философия и редовно печели 

призови места на национално ниво. Той участва и във всички състезания по 

природни науки и винаги печели първи места.  С отлична оценка и звание 

«Лауреат»  от Национален кръг на олимпиадата по Немски език, През 

последните две учебни години той се класира за участие в международни  
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състезания «Младежта дебатира» на немски език и «Четящи лисици» на немски 

език, където представя Гимназията, град Кърджали  и България. 

 

Хелин Фейзула – випуск 2020г. 

Завършва паралелка с изучаване на немски език в гимназията  и получава 

немска езикова диплома DSD II.  Следва дентална медицина  в  Германия, в 

Лудвиг- Максимилиан- Университет в Мюнхен и печели там стипендия от 

Фондация, която подкрепя личности с успехи в академичната среда и хора, които 

се интересуват от либералните ценности на днешното общество.    

 

СТИПЕНДИЯ „КЪРДЖАЛИ“ 

Община Кърджали всяка година връчва стипендии на изявени ученици, 

постигнали  множество отличия, завоювали първи места в областни, 

национални и международни състезания и олимпиади през годините на 

обучението си в училище и са предварително приети във висшите учебни 

заведения. Много са носителите на тази награда от 2007г. до днес. 

Пламен Митрев – випуск 2007г. 

Първият ученик от град Кърджали удостоен с тази награда, заради  

множество  първи места и награди на общински, областни и национални 

олимпиади  и състезания по математика. Завършва паралелка с изучаване на 

английски език. През 5-те си години в ГПЧЕ „Христо Ботев“ Пламен разработва 

и представя  множество реферати на различни математически теми. Завършва 

Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия – София, специалност 

„Строителство на Сгради и Съоръжения“ през 2012. Практикува тази специалност 

в български и чуждестранни фирми. В момента работи като старши  
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инженер по техническа поддръжка на софтуерен продукт в международна 

компания. 

Теодора Георджева – випуск 2009г. 

Завършва паралелка с изучаване на английски език. През 5-те си години в 

ГПЧЕ „Христо Ботев“ множество  първи места и награди на общински, областни 

и национални олимпиади  и състезания по математика. Завършва счетоводство 

в Университета по национално и световно стопанство в София. Работи като 

ръководител екип в счетоводен отдел в БНБ ПАРИБА Лични Финанси.  

Яна Тодорова – випуск 2010г.  

Завършва паралелка с изучаване на английски език. През 5-те си години в 

ГПЧЕ „Христо Ботев“ множество  първи места и награди на общински, областни 

и национални олимпиади  и състезания по математика и физика. Завършва 

Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия  – София, специалност 

„Пътно строителство“. 

Ахмед Рашид – випуск 2011г.  

Завършва паралелка с изучаване на английски език . Получава наградата 

заради  участията си по национални състезания по физика. След средното си 

образование. Следва в Техническия Универсистет Блекинге и през 2014 г. 

зявършва бакалавърска степен като електроинженер и магистърска програма  

„Системи, Регулиране и Мехатроника“ в реномирания в Швеция Университет 

Чалмърс (Chalmers University), специалност  „ Мехатроника и роботика“. След 

висшето си образование Ахмед работи в частна фирма, която разработва 

технология за преобразуване на енергия от океанските вълни. Едновременно с 

това Ахмед преподава курсове по регулиране и роботика в Техническия 

университет Блекинге. 
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Александър Костов – випуск 2012г.  

Завършва паралелка с изучаване на немски език в гимназията  и получава 

немска езикова диплома DSD II. През 5-те години в Гимназията се изявява 

активно в областта на математиката, немския и английския език. Следва в 

Германия в университета в Карлсруе, специалност „ Компютърни науки“. 

Ахмед Юмер – випуск 2013г.  

Завършва паралелка с изучаване на английски език.  През петте години на 

обучението си в училище  е отличен ученик и редовно участва във всички 

представления и концерти като член на Театралното студио. Завършва НАТФИЗ 

„Кр. Сарафов” през 2017, в класа на проф. Пламен Марков. Актьор в Младежки 

театър София. Множество роли в театрални представления и телевизионни 

филми. Участва в спектаклите „Калигула” в Народен театър „Иван Вазов” и 

„Саломе” в Театър Българска армия.  

Гюксел Дурмуш – Випуск 2014г. 

Завършва паралелка с изучаване на английски език.   През 5-те си години 

в училище  печели  множество  първи места и награди на общински, областни и 

национални олимпиади  и състезания по математика и физика. Следва в 

Технически университет – София,  специалност „Компютърно и софтуерно 

инженерство“. Завършва  магистратура по Е-мениджмънт в английския факултет 

на ТУ-София. Като студент работи като администратор на уебсайтове. След 

следването си работи като програмист на български стартъп на име  "Лигълтрек", 

разработващ софтуер за юристи. Понастоящем работи в българската софтуерна 

компания "Донатикс" - компания , която разработва различни софтуерни системи 

за клиенти от Балканите, Източна Европа и Америка.  
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Антония Панайотова – Випуск 2015г. 

Завършва паралелка с изучаване на английски език.   През 5-те си години 

в Гимназията печели  множество  първи места и награди на общински, областни 

и национални олимпиади  и състезания по английски език  и математика. Следва 

в Университета в Лийдс  - Лондон, Англия 

Георги Базлянков - Випуск 2016г.  

През 5-те си години в ГПЧЕ „Христо Ботев“ множество  първи места и 

награди на общински, областни и национални олимпиади  и състезания по 

математика и физика. Следва Приложна математика във Факултета   по 

математика и информатика към СУ. В момента специализира магистър по 

Изчислителна математика и математическо моделиране. Като асистент във 

факултета води упражнения на специалности Приложна математика, Статистика, 

а от следващата година и на специалност Информатика. 

Слави Тодоров – Випуск 2017г.  

Завършва паралелка с изучаване на английски език. Завършва Химия с 

интегрирана магистратура в Университета в Лийдс, Обединено Кралство. В 

момента работи като Младши учен в Selvita (фирма, специализирана в т. нар. 

“химия по договор” (contract chemistry) в Краков, Полша.   

Еда Мехмедали – Випуск 2018г. 

Завършва паралелка с изучаване на немски език в гимназията  и получава 

немска езикова диплома DSD II. 

Лия Стамболиева – Випуск 2019г.  

Завършва паралелка с изучаване на немски език в гимназията  и получава 

немска езикова диплома DSD II. 
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Емре Емурла -  Випуск 2020г. 

Завършва паралелка с изучаване на немски език в гимназията  и получава 

немска езикова диплома DSD II. 

Ради Митрев -  Випуск 2021г. 

Завършва паралелка с изучаване на немски език в гимназията  и получава 

немска езикова диплома DSD II. През 5-те си години в Гимназията участва в 

състезания по  Астрономия, Физика и Математика и редовно печели призови 

места на национално ниво. Той участва и във всички състезания по природни 

науки и винаги печели първи места. Следва в Технически университет – София. 

Борислав Енчев – Випуск 2022г.  

Завършва паралелка с изучаване на немски език в гимназията  и получава 

немска езикова диплома DSD II. 
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ИЗЯВЕНИ ВЪЗПИТАНИЦИ НА ГИМНАЗИЯТА 

Павел Герджиков  

Български оперен певец, режисьор и педагог, професор в Националната 

музикална академия. Има над 100 роли като солист в националната опера и 

десетки оперни постановки като режисьор. Познат на публиката и от големите 

оперни театри в Париж, Виена, Мадрид, Неапол, Копенхаген, Белград. Носител 

на редица държавни отличия. Преподава актьорско майсторство и оперна 

режисура в „Проф. Панчо Владигеров“. 

Проф. Калина Желязкова / Тюркеджиева/ 

Оперна певица и професор по класическо пеене. Завършва Музикалната 

академия – София при проф. Г. Зл. Черкин и майсторски клас по оперно пеене. 

От 1969 година е солистка на Пловдивската опера. Участвала в над 700 

представления, от които 28 премиери и 42 главни роли. От 1971 г. е 

преподавател и по-късно професор по класическо пеене в Академия за 

музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив. Автор е на теоретични 

трудове и учебници. Носител на орден „Кирил и Методий“ – първа степен, 

„Сребърна лира“ на Съюза на музикалните дейци и др. 

Проф. дтн инж. Георги Михов  

Проф. Георги Славчев Михов е български учен, инженер по електроника, 

изобретател, ректор на Техническия университет в София от 2014 г. член-

кореспондент на Българската академия на науките от 2018 г. Завършва ВМЕИ 

„Ленин“ (сега: Технически университет) в София със специалност „Електронна 

техника“, специализация „Електронно ядрено и медицинско приборостроене“ 

през 1979 г. Започва работа през 1979 г. във ВМЕИ „Ленин“ като инженер в 

Научно-техническия сектор, където става научен сътрудник (1981). Придобива 

научните звания: главен асистент (1986), доцент по електронни цифрови  
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устройства и системи (1990), професор по цифрова схемотехника (2007) в 

катедра „Електронна техника“ на Факултет „Електронна техника и технологии“ 

(ФЕТТ). От 2014 г е  ректор на Техническия университет. 

Проф. дмн  Тодор Черкезов – випуск 1974г. 

Завършва средно образование в Политехническа гимназия „Христо Ботев”, 

гр.Кърджали. Следва медицина във ВМИ-гр.Пловдив. През 1982г. започва работа 

в Окръжна болница- Кърджали като лекар дерматолог. Придобива специалност 

по кожни и венерически болести в Медицинска академия, гр.София през 1988г. 

Преминал е всички стъпала на професионалното развитие – лекар ординатор, 

началник на отделение, а от 2002г. до 2022г. е изпълнителен директор на 

областната МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД, гр.Кърджали.  През 2010г. защитава 

дисертация и придобива образователна и научна степен - доктор в областта на 

социалната медицина и организация на здравеопазването и фармацията. Редовен 

преподавател в катедра „Здравна политика и мениджмънт” във ФОЗ, МУ-гр. Член 

на Съюза на учените в България, член на Областното ръководство и член на 

Централната комисия по етика на СУБ. Зам.-председател на Националното 

сдружение по здравна политика и мениджмънт. Проф.д-р Тодор Черкезов е член 

на Борда на Югоизточноевропейския медицински форум. 

Проф. Инна Иванова Пелева    

Доктор на филологическите науки, води бакалавърски и магистърски 

курсове с филологически профил в ПУ "Паисий Хилендарски". Завършила е 

"Българска филология" в СУ "Св. Климент Охридски", където е специализирала 

"Култура и литература на Българското възраждане". 
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Инж. Димчо Михалевски – im memoriam 

По професия е строителен инженер. Завършва „Промишлено и гражданско 

строителство“ в УАСГ. Магистър по политически мениджмънт от НБУ. Цялата му 

политическа кариера е свързана с общините и регионалното развитие. От 2000 

до 2003 година е заместник-кмет на Кърджали. Координатор по въпросите на 

регионалната политика във Висшия съвет на БСП. През 2005 година става  

заместник-министър на строителството при министър Асен Гагаузов. Като 

заместник-министър работи за изграждането на Водното огледало в Кърджали. 

Михалевски е и поддръжник на идеята за отварянето на пътя за Гърция през 

Маказа, което значително съживява района. В 42-рото Народно събрание Димчо 

Михалевски е председател на комисията по регионална политика и местно 

самоуправление и заместник-председател на парламентарната група на 

Коалиция за България. Обявен е за почетен гражданин на Златоград и почетен 

гражданин на Кърджали (посмъртно). 

Д-р инж. Хасан Азис  - випуск 1988г. 

От 2003г. е кмет на Община Кърджали. По професия е строителен 

инженер. Завършва  Университет за национално и световно стопанство - 

гр.София. Магистър "Промишлено и гражданско строителство" Доктор в 

професионално направление "Администрация и управление". Завършва  и 

Университет за национално и световно стопанство - гр.София, Магистър 

"Мениджмънт и маркетинг" 

Неджми Али – випуск 1991г. 

Кмет на Община Джебел, български икономист и политик от ДПС. 

Завършва Университета за национално и световно стопанство. Той е член на 

Европейския парламент и народен представител от парламентарната група на 

ДПС в 39-то, 40-то и 41-то Народно събрание. Завършва специалност  
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„Стопанско управление и администрация“ в Университета за национално и 

световно стопанство, София.  

Адам Персенски – випуск 1988г. 

Завършва в първия випуск на Езиковата гимназия, в паралелка с изучаване 

на английски език. Завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив и 

е специализирал “Здравен мениджмънт”.  Работи като лекар - хирург в 

Многопрофилната болница за активно лечение в град Ардино. Зааместник-

министър на здравеопазването в правителството на ГЕРБ 

Нихал Йозерган 

Новинар и анализатор на най-важните събития от политическия, 

икономическия, културния и социалния живот на Турция, коментирала е дори 

големи спортни събития. Завършва езиковата гимназия в Кърджали с медал. 

Следва журналистика в Софийския университет, а  големият й учител е Сергей 

Муратов. Работи в Останкино с майсторите на руската журналистика Дмитрий 

Листев и Александър Любимов. Наричат я също „българския глас в Турция“, 

защото отразява събития оттам за  БНТ, Нова ТВ и ТВ 7, БНР, „Дарик” радио, 

„Инфорадио” и „перото от Турция“ на много български всекидневници: в. 

„Стандарт”, в.„24 часа”, в.„Труд”, на списанията „Балканите  плюс”, „Тема”, 

„Мениджър” и „Икономист”, за периодичното списание на Българския Хелзински 

Комитет.  

Виолина Христова  - випуск 1987г. 

Живее, пътува и работи в Италия от 1993г., стажува в редакцията на в. 

“Република“, специализира политически науки в университета „Сапиенца“ със 

стипендия на италианското правителство, 10 години е кореспондент за 

българската секция на Би Би Си, кореспондент е на „24 часа“, сътрудничи на 

италиански и български медии. Списва сайт от Италия „ПронтоСофия“. Пише  
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за всичко, но страстите й са пътешествията, добрата храна и вино, стилът и 

киното.  

Петър Севов – випуск 1989г. 

Завършва гимназията в паралелка с изучаване на немски език. „ Като 

възпитаник на едно от най-добрите училища в България, срещнах велики 

учители, на които все още говоря на „Вие”. Намерих най-добрите си приятели, с 

които сме такива до ден днешен. Още като второкурсник в университета в 

Пловдив, специалност „Българска филология”, си извоювах място в една от 

първите частни радиостанции у нас - Канал Ком. Кaкво ли не съм работил, опитах 

да живея и далеч от България – чак в Канада, но след 5 години в Монреал, се 

оказа, че съм много влюбен в страната си, в близките и в приятелите си.В 

семейството на Дарик радио в София се „родих” в средата на 2011-та и за пореден 

път в живота си попаднах на страхотен екип...В Дарик съм новинар и водещ на 

предаването „Време за джаз”.Късметът ме съпровожда почти винаги и навсякъде. 

Радвам се на малките неща и съм от онези момчета, които май никога не 

порастват! Благодарен съм на семейството си, което ме изтрайва.“ 

Емил Гочев – випуск 1989г.  

Завършва гимназията в паралелка с изучаване на английски език. Завършва 

висшето си образование в СУ “Климент Охридски”-София, специалност 

Математика и Информатика, през 1995г. Веднага след университета  работи в 

търговския отдел на „Агрима” АД, официалния представител по това време на 

продуктите на Pepsi в България. От 1998 работи в  Данон България и заема заема 

различни длъжности в България и в чужбина. От 2005  е  Изпълнителен Директор 

на Данон България и през 2008 - Изпълнителен Директор на Данон България и 

Гърция, изпълнителен Директор  
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на Данон Турция ( 2010 - 2014) и Изпълнителен Директор на Данон Южна Африка 

( 2014 - 2018 ). От 2019 е  Изпълнителен Директор на Perfetti Van Melle за Турция 

и Гърция.   

„ Винаги връщайки се назад във времето, си спомням с носталгия за 

годините прекарани в гимназията, за прекрасните учители, съученици и за много 

добрия старт в живота който получих !  

Честит Юбилей ! Пожелавам на всички ученици и учители все така успешно да 

отстоявате традициите и ценностите на ЕГ “Христо Ботев” като пример за 

качествено образование и реализация на всеки ученик !“ 

Мая Мавродиева – випуск 1994г. 

Завършва в паралелка с изучаване на немски език. Получава висшето си 

образование в  СУ и Университета във Вюрцбург, Германия, специалност  „Немска 

и славянска филология“  с допълнителни профили: испански и английски език. 

От 2005 г. е преподавател по немски език в Юлиус – Максимилиян – Университет 

във Вюрцбург, Германия. От 2010 година се занимава с преводаческа дейност: 

филмов превод и художествен превод за различни издателства и телевизии, 

напр. Нова телевизия, Диема Фемили.  От 2016 е директор на езикова школа и 

обучителен център Sprachen Plus, Вюрцбург  Германия. Преподавател и обучител 

на BAMF, специалност: дидактика на обучението по немски език. 

Стоян Пеев – випуск 1994г. 

Завършва гимназията в паралелка с изучаване на английски език. Учи 

медицина в МУ – гр. София.След  дипломирането си през 2001 г. работи като 

лекар-ординaтор в Центъра за спешна медицинска помощ - гр. София. В периода  

2002 - 2007г е специализант към Клиниката по  детска урология на УМБАЛСМ 

„Н.Й.Пирогов”.От 2007 г. е главен асистент към същата клиника. От  
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есента на 2018 г. д-р Пеев оглавява Отделението по детска урология.Д-р Пеев е 

преминал редица стажове, обучения и чуждестранни специализации в Словения, 

Испания, Франция и Австрия. Автор е на повече от 30 публикации в областта на 

детската урология. Владее английски, френски и руски език. 

Елица Мавродинова  

Завършва СУ“ Св. Климент Охридски“, факултет журналистика и масови 

комуникации. Пише стихове от дете. Носител е на Голямата награда от 

Националния литературен конкурс „ Петя Дубарова“2002г. и на Първа награда от 

Националния поетичен конкурс, посветен на Пеньо Пенев през 2009г. Автор е 

на поетичната книга „ Спектърът на бялото“/2008/, за която получава наградата 

за дебют на името на Дамян Дамянов. Като млад автор получава награда за 

книгата си „Търг за ореоли“. 

Дмн. Радослав Билюков – випуск 2003г. 

Завършва в паралелка с изучаване на английски език.  Учи медицина  в МУ 

– гр. София. По време на обучението си трупа знания и опит, преминавайки през 

санитар в приемно отделение на МБАЛСМ “Н. И. Пирогов” и КПВБ в УМБАЛ 

„Александровска“ ЕАД, технически сътрудник към Дружество на кардиолозите в 

България, техническо лице в КПВБ – Пулмологично отделение и Лаборатория 

по сънна апнея в УМАЛ „Александровска“ ЕАД. След специализация в същия 

университет, през 2016г придобива специалност „Пневмология и фтизиатрия“. 

През 2018 г. завършва магистратура по публична администрация и здравен 

мениджмънт, а през 2019 г. придобива образователната и научна степен "доктор". 

От 2010 г. е лекар в КПВБ – Пулмологично отделение в УМАЛ „Александровска“ 

ЕАД.От 2020 г. е главен асистент в Медицински университет - София.Към 

момента д-р Билюков е част от екипа специалисти на УМБАЛ "Александровска". 

От март 2020г. работи с  
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пациенти с COVID инфекция в отделенията на болницата, а от август 2021 до 

март 2022г е началник на COVID- структурата. Специализирал е във 

Великобритания, Германия, Испания. 

Месру Кяшиф – випуск 2003г. 

Завършва в  английска паралелка. Висшето си образование  завършва в 

Kingston University London; специалност: “Mechanical Engineering Design”. Работи 

като мениджър „Иновации“ в „Кяшиф ЕООД“ 

Дмн. Пресияна Няголова – випуск 2004г. 

Завършва гимназията в паралелка с изучаване на английски език. Завършва 

Медицинския университет в Пловдив през 2010г, специалност медицина, 

магистър лекар. След своето дипломиране през 2010 г. д-р Няголова започва 

работа в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ – ЕАД, гр.Кърджали в отделение по 

Ендокринология и Нефрология. През 2012 г. практикува в УМБАЛ "Св. Георги" 

Пловдив, а към момента е част от екипите специалисти на УМБАЛ «Пълмед» 

OOД и МЦ 6 Пловдив. През 2016г. придобива образователна и научна степен 

"доктор", а след специализация, през 2018г - специалност Ендокринология и 

болести на обмяната. От 2018 г. и понастоящем е главен асистент към катедра 

Ендокринология и болести на обмяната на МУ - Пловдив, където изпълнява 

преподавателска, обучителна, научно - изследователска дейност. 

Анна Яръмбойкова 

Завършва гимназията в паралелка с изучаване на английски език. Завършва 

журналистика в УНСС – София. Собственик на международна компания със 

седалище в Лондон и клонове в Азия, Австралия, Америка. „Kicks Academy“ е 

консултантска агенция, която обучава начинаещи бизнесмени как да станат 

успешни. След курса на обучение получават сертификат.”International Women 

Connected” е друга фирма, в която тя работи в съдружие с Боряна Туджарова.  
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Едната работи от Лондон, а другата – от София. Анна и Боряна помагат на жените-

чужденки да започнат успешна работа. 

Атанас Стоянов – випуск 2005г. 

Завършва Гимназията с Национална диплома за отличен успех в 

паралелка с изучаване на английски език. Приет с пълна стипендия в 

Университет Нордуестърн в Чикаго, САЩ, където е един от най-изявените 

студенти по икономика и математически методи в социалните науки. Става 

асистент на проф. Бенджамин Джоунс. След завършване на университета става 

анализатор в “McKinsey & Company”, водеща международна консултантска 

компания.  Работи и живее в Маями, Флорида. Консултира мениджмънта на 

фирми от САЩ, Великобритания, Ямайка, Швеция, Катар. 

Вася Попова  

Завършва гимназията с отличие в паралелка с изучаване на немски език. 

Още като ученичка проявява своя певчески талант и участва във всички 

благотворителни концерти и други музикални изяви. Завършва Националната 

музикална академия „ Панчо Владигеров“. „Толкова много ти е дал Господ, че 

не знам дали го осъзнаваш. Трудно губя кондиция, но сега я загубих“, каза Данчо 

Караджов на прослушването на Вася Попова в предаването „Гласът на България“., 

в което тя достига до полуфинал. През 2016г. е  приета  с почти пълна стипендия 

(70%) в Berklee College of Music, Boston - един от най-престижните музикални 

университети в света.  

Боряна Кузманова – випуск 2010г. 

Ученичка от първия випуск с втори чужд език -  италиански, тя е и първата 

участничка в националния кръг на  олимпиадата по италиански език. След 

средното си образование записа специалност Италианска филология в 

Софийски университет. 
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Ерай Халил – випуск 2012г. 

Завършва паралелка  английски с италиански език. Най-силният ученик на 

италианската школа. През 2011 година се класира за националния кръг на 

олимпиадата по италиански език, който се проведе в 105 СОУ „Атанас Далчев“ в 

гр. София. Въпреки, че се яви като ученик, изучаващ езика като втори чужд, Ерай 

спечели 2-ро място и беше награден от посланика на Италия Н. Пр. Стефано 

Бенацо. След средното си образование записва медицина в Медицински 

университет в гр. Пловдив, специалност Неврология. Понастоящем е Асистент 

по Неврология в Медицински университет, град Пловдив и Лекар специализант 

по нервни болести в УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив. 

Никола Ликов – випуск 2015г. 

Завършва в паралелка с изучаване на немски език и получава Немска 

езикова диплома – DSD II. Той е първият кърджалиец, отличен в престижната 

класация "30 под 30" на сп. "Форбс" за иновативни и реализирани хора под 30 

години, които вече променят България и света към по-добро. “Искам младите да 

знаят, че предприемачеството е много повече от това да строиш имоти и някакви 

черни практики. Наистина можеш да бъдеш предприемач, който с чист бизнес да 

изгради по-добра среда около себе си и имаме нужда от това в България” казва 

Никола. В момента работи  като директор растеж в германския венчър билдър 

FoundersLane, водещ корпоративен венчър билдър в Европа и Близкия изток. 

Екипът му работи с корпорации като Allianz, Bosch, Vattenfall,  част от борда на 

Power of BG. 

Мирослава Яворова – випуск 2015г. 

Завършва в паралелка с изучаване на английски език. През 2019 г. 

завършва American University in Bulgaria (AUBG) - Американски университет в 

България (АУБ) с две отделни специалности: „Бизнес администрация” и  
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„Журналистика и масови комуникации”. Управлява собствен бизнес: лайфстайл 

бранд “Aesthe Life” 

Димитър Калчев – випуск 2015г. 

Завършва гимназията в паралелка с изучаване на английски език.  Играе 

волейбол в "Арда" Кърджали. През 2015 година заминава за САЩ, за да 

продължи образованието си. Завършва Калифорнийския държавен университет 

"Нортридж" със стипендия за Волейбол. Връща в България през 2019 година. 

Създава посредническа агенция, която помага на талантливи спортисти да 

заминат да учат в реномирани университети зад Океана. 

Ергюнал Сабри – Оги – випуск 2020г. 

Завършва в паралелка с изучаване на английски език с отличен успех. 

Паралелно с това се изявява успешно като боксьор на ринга. Печели множество 

медали. Още като ученик  през 2019г. става двукратен европейски шампион за 

2019  /при юноши и при мъже/.14 пъти шампион на България и двукратен 

спортист на годината на  град Кърджали. Продължава образованието си в ПУ 

"Паисий Хилендарски" - Пловдив, специалност педагогика на  обучението по 

физическо възпитание и спорт.  Сребърен медалист от европейското първенство 

по бокс през 2022г. 

Гимназията има минало, което е богато на спомени. Има 

настояще, което е истинско предизвикателство, пълно с приключения 

и забавления, защото й е позволено да прекарва дните си с бъдещето.  

Първата гимназия в Кърджали ще пребъде във времето, защото 

не е просто сграда а жив организъм с пулсиращи стотици сърца. Тя 

има паметта за миналото, вярата в нашите възможности, надеждата за 

бъдещето и любовта. Тя е основата на нашия живот! 


