
 

УЧИЛИЩЕ С 

ТРАДИЦИИ....................... 

В далечната 1907 г. при пловдивската търговско-

индустриална камара се открива Столарско училище. 

То преживява своя „номадски“ период, присъщ комай 

за всяко човешко начало. 

През 1931г. се полага основният камък на нова сграда. 

В нея през 1933г. училището усяда, свързвайки се с 

вечния град благодарение на 

бащата и сина  Стефан и Обрейко Обрейкови. 

През 1934 г. училището участва на първия Пловдивски мострен панаир,  експониран в собствената 

му сграда. 

През 1936 г. печели златен медал на международния брюкселски панаир. 

 

ПГВАД “Христо Ботев” - Пловдив 

МЕЖДУ ДРУГОТО 

       tdvap@abv.bg,декември 2014 г., клуб “Журналист” 
 

На всички ученици, учители, родители и  

служители пожелаваме здраве, благополучие,  

късмет и отлични резултати през Новата 2015 година! 

 

Нека да съумеем да запазим 

магията на коледната нощ 

през цялата година, 

за да бъдем по-добри, 

да се обичаме повече 

и да имаме силата 

да сътворяваме 

по едно малко чудо всеки ден – 

една усмивка, едно добро дело, 

един топъл жест. 

Бъдете живи, здрави 

и истински щастливи!  

 

 От ръководството           Вера  IXб 
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 След тържеството в учителската стая 

беше отслужена литургия за здраве и късмет 

през новата 2014/15 учебна година.  

 

Класни ръководители: 
 

VIII a клас - кл. ръководител Ана Кальомова; 

IX а клас -кл. ръководител Ст. Димитрова; 

IX б клас -кл. ръководител Зл.Гайдаджиева; 

X а клас -кл. ръководител Йорданка Бакнова; 

X б клас -кл. ръководител Д. Калинчев; 

X в клас -кл. ръководител  В. Елшишка; 

X Iа клас -кл. ръководител  M. Бойчева; 

X IIа клас -кл. ръководител  П. Генов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Моят първи учебен ден в  
ПГВАД  “Христо Ботев''  

гр. Пловдив  

 

 
 На 15 септември за първи път прекрачих прага на гимназията-

втория ми дом.  

 Чувствах се доволна от факта, че съм приета точно в тази 

гимназия, че ще завърша средното си образование точно в нея. 

Никога няма да забравя този първи учебен ден- словото на г-жа Галя Пеева -ПДУД, посрещането 

на училищното знаме, изпълнението на китариста- едно симпатично момче, и на едно момиче с 

прекрасен глас.  

 Първоначално бях стресирана от новата обстановка, но постепенно се запознах с много 

приятни хора. Бях изненадана от факта, че има толкова много момчета! 

Влизайки в сградата на училището, голямо впечатление ми направи 

дървената пластика,  извисяваща се от първия до четвъртия етаж. На нея 

са вклинени птици, чиято символика е свободата да изразяваш себе си. 

Силно желая да завърша с отлична диплома, да се реализирам в 

професията и да продължа да следвам. 

 

 Пожелавам на всеки мои съученици да бъдат отличници в живота, в 

професията и в човешките отношения.  

         Зорница Маркова VIIIа клас 
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Приключили проекти: 

1.Проект ”Запознаване с германския опит в реставрацията на мебели и изработването на струнни 

инструменти” -  №2010-1-BG1-LEO 01-03253.  

2.ПГВАД „Христо Ботев” участва по проекти за Мобилност на оперативна програма „Леонардо Да 

Винчи” по програма”Учене през целия живот” с проект ” Германският опит в производството и 

реновирането на  мебели от масивна дървесина"- № 2013-1-BG1-LEO01-08862 .  Приемащ партньор от 

германска страна беше частният център за професионално обучение ”Bau- Bildungs -  Zentrum”, намиращ 

се в гр. Магдебург (Столица на Саксония-Анхалт) и работещ в областта на професионалното обучение и 

квалификация в различни области и сектори, в т.ч. и сектора на вътрешна архитектура и 

дървообработване.  

3.Проект BG051PO001-3.3.03/0029 Училищни и студентски практики „Практика в реална работна 

среда-стадий от развитието на младите специалисти” „Мебелор”ООД 

Текущи  проекти: 

1.Работа в реална работна среда – “ТЕД-БЕД” ЕАД 

2.“Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите” 

3.“Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” 

4.“Нова възможност за моето бъдеще” – Система за идентифициране и признаване на неформално 

придобити знания, умения и компетентнос

 
5.“Да направим училището привлекателно за младите хора” – УЧИЛИЩЕ ЗА 

СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ (УСПЕХ). 

По проект  УСПЕХ  в училището са ангажиражи 28 ученици в следните дейности: 

Клуб по „Родознание“ – ръководител Станимира Димитрова 

Ателие „Нарисувай света около нас“ – ръководител Румен Цветков 

Клуб „Журналистика“ – ръководител Тинка Балабанова 

5. За първи път ПГВАД „Христо Ботев“ участва в инициативата 

„Учебна компания”, тя  е базирана на най-старата и утвърдена програма на Джуниър Ачийвмънт , 

призната от Европейската комисия за “Най-добра практика в обучението по предприемачество”. В 

процеса на обучение младите хора развиват лидерски качества, умения за общуване, умения за вземане на 

решения, водене на преговори, организиране, управление на времето, като същевременно имат 

възможност да развиват и използват специализирани умения от сферата на бизнеса. 

 

УК „Силата на дървото“ към ПГВАД „Христо Ботев“ –Пловдив е с президент Георги Кумчев –XI 

клас и акционерите: Лили   Иванова, Недка Запрянова, Тихомир Станев, Валентин Иванов, Георги  

Иванов, Иван Янков, Христо Христов и  Даниел Иванов. УК "Силата на дървото" ще произвежда дървени 

сувенири, аксесоари и орнаменти  изработени на лазер и дървени мебели  предназначени  за дома и офиса.  

http://pgvad.org/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-bg-041/
http://bulgaria.ja-ye.org/pls/apex31mb/f?p=17000:1001:3287177540462795
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Празникът на Народните будители  

Да се знае, да се помни, 

          че България е жива! 

На будителите скромни 

българинът китка свива. 

На 30.10.2014 г. в Актовата зала се проведе тържество,  посветено на народните будители. Водещи на събитието 

бяха Гергана Василева и  Савка Андонова от XII клас.  

 

Тържеството започна с приветствие към нашите учители-будители. Представената презентацията за будителите 

разкри моменти от живота и делото на Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Васил Априлов, д-р Петър Берон и 

Найден Геров. Интересно за учениците беше да узнаят, коя е първата българска учителка – Анастасия Димитрова. Не 

бяха подминати имената на Иван Вазов, Добри Войников, Петко Р. Славейков... 

 Въпросите по време на презентацията дадоха възможност на знаещите ученици да спечелят и награди. 

Всяка нация, голяма или малка, преживява мигове на гибел и възход. Изключение не прави и България. 

Историята обаче е съхранила имената на всички онези, живели, работили и завършили земния си път  в услуга на своята 

родина - духовници, книжовници,  учители  и  борци за свобода  

 На този ден отбелязахме и още един празник – Хелоуин. Преди да сложим маските и да се позабавляваме, 

научихме интересни факти за връзката на празника Вси светии и българските коледари. Така тържеството стана 

забавно, развлекателно и поучително. 

Първи декември е Световният ден за борба със СПИН. 

 За първи път този ден е отбелязан през 1988 г. Тогава Световната здравна организация, в стремежа си да 

насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН и да подчертае необходимостта от подкрепа и 

разбиране за хората, живеещи с ХИВ, обявява 1-ви декември за Световен ден за борба със СПИН.  

Учениците на ПГВАД ''Христо Ботев'' също бяха съпричастни с това събитие. 

 В Атковата зала  на училището се проведе Антиспин купон. Водещите Савка и Гергана от XII 

клас запознаха присъстващите с историята на болестта, стадиите,  симптомите на вируса ХИВ  и 

начините да се предпазим от него. 

Имаше викторина и награди, осигурени от училището. 

 Поздрав към учениците отправиха малката Ванеса- художествена гимнастика, Моника от Xб клас-

аеробика и Валентин от Xа клас, който изпълни две песни на китара.. 

Учениците от VIII клас. – Кристина, Йорданка , Иван Пейчев, Ивайло, 

Пламена,  Даниела и Зорница изненадаха всички с подготвена от тях сценка 

по темата. 

По традиция купонът завърши с кръшно българско хоро. 
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Участници  от ПГВАД „Христо Ботев“ в кросовте  на градско  ниво: 

1.Гошо Димитров - IXa клас 

2.Георги Кумчев – XIa клас 

3.Християна Тошкова – IXб клас 

4.Недка Запрянова  - Xб клас   

 

Кросовете, в които взеха участие нашите съученици: 

На 06.06.2014г  - Национален крос „Съединение“ 

На 20.09.2014г. - Национален крос „Независимост“ 

На 10.10.2014г. - Национален крос „Златна Тракия“ 

На 01.11.2014г. - Национален крос „Ден на Будителите“ 

На 06.12.2014г. – Новогодишен крос „Св. Николай“ и „Гран при“ награждаване. 

На „Гран при“ награждаването при закриването на сезона нашите участници заеха призовите 

места: 

Гошо Димитров - IXa клас – второ място 

Георги Кумчев – XIa клас – трето място 

Християна Тошкова – IXб клас – трето място  

Браво на тях и на техния треньор- Златка  Гайдаджиева!  

Пожелаваме им  успех. Предстоят  баскетболен турнир в ОМГ и футболен турнир. 

Нашите  участници в ПФК “Спартак” - 94  

 

Димитър Русев  — VIIIа  клас 

Станимир Добрев—VIIIа  клас 

Иван Караилиев—  VIIIа  клас 

Ангел Радойнов—   VIIIа  клас 

Даниел Енчев  —      VIIIа  клас 

Антон Маргаритов—VIIIа  клас 

 Джем Сюлейман — VIIIа  клас 

Алекс Василев— VIIIа  клас 

 

Треньор: Слави Бекриев     
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Димитър Калинчев 
1.Коя зодия сте ?  Водолей 

2.Коя е любимата Ви книга?  “Под игото” 

3.Кой е любимият  Ви сезон?  Лятото 
4.Какво правите обикновено през лятната ваканция?  Съчетавам работа 

и почивка. 

5.Бихте ли се описали с 5 думи? Трудолюбив,  ученолюбив, точен, 

целенасочен, обичащ.   

6.Какво не бихте простили? Грешка, която има 

фатални последици. 
7.Суеверен  ли сте?  Не. 

8.От какво се страхувате ? Лошото в България 

да не стане повече от доброто. 
9.За какво мечтаете?  Да се сбъдне мечтата на 

Левски за  “чиста и свята република”. 

10.Понякога ядосват ли Ви учениците?  За 
съжаление твърде често. 

11.Харесва ли Ви професията учител? Харесва 

ми. Учителят показва на учениците си, че 
всяка наука е система от знания. Учи, как чрез 

нея се откриват все нови и нови хоризонти. 

12.А какъв искахте да станете като малък?Нямах силно изразени желания, 
но и не се различавах от останалите съученици. 

13.Харесва ли Ви животът  в страната ни ? Не . Надхитрянето между 

българите трябва да спре. 
14.А къде бихте искали да живеете? Въпреки всичко-в България. 

15.Какъв е девизът  Ви ? Уважявай, помагай, вярвай, обичай, независимо 

от всичко...... 

16.Коя е най-голямата награда,коята сте получавали ?  Хората, с които 

контактувам да са доволни. 

17. Каква беше детската Ви мечта и сбъдна ли се тя ?  Нямах силно 

изразена детска мечта. 

18.Пожелайте ни нещо..   Българите да се обединим и с 

добронамереност, трудолюбие и толерантност да направим  родината 

си прекрасна. 

Станимира Димитрова 
1.Коя зодия сте ?  Риби 

2.Коя е любимата Ви книга?  Има много книги, които обичам....Нямам 

любима. 

3.Кой е любимият  Ви сезон?  Всички сезони са очарователни по своему 

имат различни цветове, аромати....носят особено настроение. 

4.Какво правите обикновено през лятната ваканция?  Радвам и се! Имам 

свободно време, което мога да разхищавам както си 

знам.  

5.Бихте ли се описали с 5 думи? Може би “друг” би го 

направил по-точно и обективно от мен самата. И все 

пак... аз съм  прекалено емоционална, доверчива, 

очакваща(с очаквания), нетърпелива(нещата да се 

случват бързо), говореща(в повече).... 

6.Какво не бихте простили?  Излъганото(предадено) 

доверие. 

7.Суеверна ли сте? Да . Това ме приближава до 
чудесата в живота. 

8.От какво се страхувате ? От човешката  пошлост. 

9.За какво мечтаете? За здраве и нови предизвикателства. 
10.Понякога ядосват ли Ви учениците?  Да! Но по малко..(поздрав 

специално за VIIIa  клас) 

11.Харесва ли Ви професията учител?  Ако не ми харесваше, трудно щях 
да направя компромиса да съм тук. 

12.А какъв искахте да станете като малък? Художник. 

13.Харесва ли Ви животът в страната ни ? Не! “Айляка” в  поведението и 
мисленето на обкръжаващите ме ми идва в повече. 

14.А къде бихте искали да живеете? Тук! Но ми  се ще да пътувам. 

15.Какъв е девизът  Ви? Нямам такива думички в главата. 
16.Коя е най-голямата награда,коята сте получавали ? Не е материална! 

Тя е обич! 

17. Каква беше детската Ви мечта и сбъдна ли се тя ?  Отчасти. 

18.Пожелайте ни нещо....Бъдете умни! Весела Коледа и хубава Нова 

година! 

Момче и момиче на броя 
1.Име:  Хакан Мършев 

2.Години: 14 години 

3.Зодия:. Телец  

4.Клас: IX a клас 

6.Твоето мнение за училището?  Според  мен 

училището е много хубаво и има много 

специалности.  

7.Какво мислиш за отличниците?Отличниците се 

стараят много, за да изкарат високи оценки  и 

техните приятели трябва да ги уважават повече и да помагат на тези, които се 

нуждаят.   

8.Виждаш ли себе си като такъв? Не се смятам такъв, но се старая. 

9.Какво мислиш за приятелството? Приятелството е много важно, в трудни 

моменти приятелите ти помагат. 

10.Любима фраза: : 100 km/h не е скорост, а да превключиш на втора.  

11.Любим учител: Гн Калинчев, г-н Богданов и г-н Генов 

12.Любим предмет: Физика и астрономия 

13.Какво обичаш да правиш през свободното си време? Да излизам с приятели. 

14.В какво си най-добър? — 

15.Кое място в България искаш да посетиш?  Искам да отида на ски в Банско или 

където и да е било в Пирин. 

16.Какво за теб е Интернет ? Човек си губи времето, но също така може и да научи 

нещо за живота. 

17.Какво мислиш за вестника? — 

18.Какъв мечтаеш да е животът ти след 10 години? ?  Да имам 

пари,жена,деца,хубаво семейство също тъка и кола. 

19.19. От какво се страхуваш най-много? Раздялата. 

20.Какво би искал да промениш в света ако можеш? Хората да имат пари,да са 

щастливи и спокойни.  

 

 

 

1.Име:  Даяна Иванова 

2.Години:14 години    

3.Зодия:  овен  

4.Клас:  VIII aклас   

 

6.Твоето мнение за училището?  Училище с богата история. 

7.Какво мислиш за отличниците? Хора, които искат да 

постигнат нещо в живота. 

8.Виждаш ли себе си като такава? Естествено, с труд всичко 

се постига. 

9.Какво мислиш за приятелството? Причтелството е доверие и съпричастност. 

10.Любима фраза:Думите понякога лъжат, но дейсъвията казват истината. 

11.Любим учител: Във  всеки един учител има нещо ценно, което да научиш от 

него. 

12.Любим предмет: Биология. 

13.Какво обичаш да правиш през свободното си време? Да рисувам и да излизам с 

приятели. 

 14.В како си най-добър?  Не мога да определя , имам още много неща да уча. 

15.Кое място в България искаш да посетиш?Белинташ. 

16.Какво за теб е Интернет ? Социална мрежа има положително и отрицателно 

въздействия. 

17.Какво мислиш за вестника? Възможност да научиш много неща за училището, в 

което учим. 

18.Какъв мечтаеш да е животът ти след 10 години? Да заема някаква ръководна 

длъжност например:“Директор на ПГВАД”. 

19. От какво се страхуваш най-много? Раздялата, приятели които да ти забият 

нож в гърба. 

20.Какво би искала  да променим в света ако можеш? Хората да бъдат по-

добронамерени един към друг и да си помагат. 
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А.З.  

 Атанас  Д. Стоенчев, IXа клас 

Странно ли е ,че като мина под улична лампа, тя изгасва, 

оставайки ме в тихата и зловеща тъмнина? 

Странно ли е ,че съм различен от другите хора на моята възраст? 

Аз съм по - мил, по - дружелюбен, по-сериозен... 

''Не, не е...'' - така биха казали повечето възрастни и приятели, но 

аз знам, че има нещо странно в мен.  

Винаги сам си мълчал, когато някой 

ме обиди. Отговарям на дълги 

въпроси с кратки отговори:   "К'во 

четеш, на умен ли се правиш?" - 

пита меведнъж един непознат. Беше 

колкото мен или малко по - голям. 

И аз отговарям: "Не, просто искам 

да си преговоря." А той: "К'во ми 

отговаряш, уе. Не ми отговаряй!"... 

аз дори не го погледнах. Знаех, че 

не си струва да хабя нерви... "Окей" 

–казах. Той за почна да говори, 

обаче аз го игнорирах. 

Винаги сам бил по-деликатен от 

другите момчета на моята възраст. 

Някои дори мислят, че съм обърнал 

резбата, ала не е така. И аз мечтая за момичета... 

  Имаше едно хубаво момиче с меден глас. Много неща ни 

свързаха. Когато обаче събрах смелост да и призная какво мисля 

за нея, стана беля. Един мой приятел също се влюби в нея. Той 

първи ми призна и с тежка въздишка му казах да действа. Бяха 

трудни две седмици. Само за нея мислех, провалях си изпити те и 

мечтаех в рейсовете... Те се събраха и болката се увеличи. 

Започнах да се ядосвам, исках да ги разделя, той да страда! Ала 

знаех, че това не съм аз и се опитвах да се успокоя. Накрая 

каквото исках, стана. Те се разделиха. Стана много тежко  за 

момчето. Майка му се разболя от рак и той скъса с момичето - 

разбрал, че тя обича друг. Сърцето му се сви, а аз не знаех какво 

да кажа. Почувствах вина. Аз бях виновен, че се получи така. Аз 

го пожелах и то се сбъдна! Неслучайно хората са казали 

 "Внимавай какво си пожелаваш." С него и аз се съкруших. 

Вината ме биеше по-здраво от преди. А най-лошото беше, че аз 

продължавах  да мисля за нея... Накрая събрах сили да и призная 

всичко. Тя реагира  зле – помисли,че го правя нарочно след като 

скъса с приятеля ми. Вината изби още по-силно,но пък  ми 

олекна, все едно си пуснах душата... Спрях да мисля за нея като 

за бъдещата ми съпруга. Пак ми беше приятел! С  времето и 

олекна и пак се срещахме. Нещата за моя приятел обаче не 

олекнаха. Той имаше разбито сърце и умираща майка. Бях до 

него и се опитвах да го ободря. Така цяло лято... докато не стана 

нещо непредвидено. Един негов приятел - петнайесет годишен 

пикльо, се пресъедини към нашата група. Беше трудно да харесам 

такъв разглезен, с ужасно чувство за хумор човек...  Никой от 

нашата група не го харесваше. Само за да не се  обиди, не му 

казвахме. Някой обаче ме беше натопил пред него и той казал 

такава ужасна лъжа на моя приятел, че той не искаше дори да ми 

говори. Изгониха ме от тяхната партия. Аз се опитах да 

комуникирам: есемеси, скайп... но той не ме отразявяше. Аз се 

ядосах и го премахнах. Опитах се да го забравя и си намерих 

друга група, към която да се присъединя. Беше страхотно! Един 

от тях ми стана най-добрия приятел. Бяхме едни и същи. Смеехме 

се, ядосвахме се, обсъждахме всичко. Един ден той ми каза, че се 

мести – по семейни причини...  Разбирах, но много ме болеше! 

Още ми каза: "Човек, след като се местя, няма да си ми вече най-

добрия приятел. Имам си друг – почти толкова добър, колкото 

теб." Аз се захилих, мислеики, че той се шегува. Ала не. Той бе 

сериозен и сякаш ме удари право в стомаха със седем слонски 

сили. На другият ден влязох в игрална зала, да се видим като за 

последно. Там бяха и двама други от групата. Аз бях мрачен и 

ядосан.Те започнаха да ме бъзикат, да ме обиждат... От тях го 

очаквах, но не и от него. Тръгнах си...Мина време, докато ми 

олекна. Започнах да се чудя дали изобщо мога да принадлежа в 

група. Бях се изолирал - в една малка стая с легло и един 

компютър. Започнах да прекарвам времето си в игри и видео 

клипове. Не бях излизал с приятели няколко седмици, започнах 

да ям по-малко. Понякога дори забравях, че трябва да ям. Майка 

ми се притесни и се опита да говори с мен -  да ме спре преди да 

ударя анорексия. Опитах се да ям повече...Провалих  оценките 

си... Пълна параноя!  

 Откакто се помня, бях избутван от млади и стари. 

Мразен и пребиван от съдбата. Никога обаче  за 

една седмица не ми се бяха  случвали толкова 

злополуки. Бях депресиран,изкарах поредните си 

двойки, от глада бях станал кожа и кости, 

припадах... Майка ми напълно полудяваше, плачеше 

и викаше. Бях абсолютно разочарование... 

Този ден се прибрах, хвърлих си раницата, отидох в 

кухнята, отворих шкафа и взех един остър нож. 

Приближих го до до стомаха си. Ръцете ми 

трепереха, сумати гласове ми бяха в главата – едни 

ми казваха "Направи го!!!" , другите - "Не го 

прави!!!" Тъкмо когато бях решил да го направя, 

брат ми се спусна към мен и ми хвана ръката. Той 

ме погледна с разочарован поглед и ме попита: 

"Какъв ти е проблемът?! Не стига, че побърка майка 

ни с твоите гламави сцен, а сега искаш и да те погребва... Не само 

ти страдаш и ние страдаме покрай тебе!" Аз бях напълно съсипан. 

Паднах на колене и почнах да викам и да плача. На другия дойде 

линейка да ме откара в лудница. Майка ми ридаеше на рамото на 

баща ми, той пък ме гледаше с разочарование.  

 Отведоха ме в лудницата. Беше ме страх, когато влязох 

вътре. Забелязах, че много погледи бяха насочени към мен. 

Игнорирах ги, но със сигурност  нещо не беше наред.  

Всеки ден в лудницата се повтаряше... и така - една година. 

Пуснаха ме през лятото - на 29 юни. Майка ми ме чакаше 

разплакана, прегърна ме - като че ли беше стояла тук през цялото 

време  и беше чакала да се върна... Тя ме погледна в лицето и ми 

каза "Сине, липсваше ме толкова много! Никога не го прави 

отново. Моля те, моля те, моля те!"  

 "Няма. Аз се научих с времето в лудницата, че каквото съм 

правил, е било напразно." Аз въздъхнах и продължих :"Те го 

наричаха А.З. - Абсолютно Зло,  вътрешни демони,чувства, на 

които се поддадох от хормоните и от пубертетска слабост... " В 

този момент се чуха стъпки. Погледнах - беше момичето... Тя ме 

прегърна, за пръв път се чуствах обичан... макар че тя пак се бе 

събрала с приятеля си.  

 Странно ли е, че след това всеки ден ми бе по - лек?  

Сякаш бях  пуснал някаква негативна форма и я бях заменил с 

радостта и нормалността.  
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Интервю с инж.Константин Костадинов - 

Директора на ПГВАД "Христо Ботев"-Пловдив 
В. От кога сте директор в училището? 

Отг.  Директор съм от 2009 година.Преди това съм бил 

заместник- директор и съм преподавал учебна практика на 

учениците. 

В. Кога е построено училището? 

Отг. През 1907 година. 

В.  Каква е разликата от преди и сега? 

Отг.  В днешно време имаме по-богати технологии. 

В. Имахте ли любими проекти, когато бяхте ученик в нашето 

училище? 

Отг.  Да, разбира се. Любимият ми проект беше 

обзавеждането на всекидневна. 

В. Какво ще пожелаете за Нова година на учениците от 

ПГВАД "Христо Ботев" гр.Пловдив? 

Отг.  Да са живи и здрави,успешно да завършат и да следват 

мечтите си. 

 Интервюто взеха: Енгинджан Халим и Хакан Мършев  

 

ПГВАД  "Христо Ботев"  Пловдив с две първи 

места  
Двете първи места - комплексно и за иновации грабна 

Професионалната гимназия по вътрешна архитектура и 

дървообработване "Христо Ботев" - гр. Пловдив на Шестата 

панорама на професионалното образование и обучение.  

Тя се проведе на 24-25.04.2014 г. в Международния 

панаир в града. За приз в категориите "Иновации в мебелното 

производство", "Стилна мебел и дърворезба", "Изработване на 

мебели" се бориха още шест гимназии - от Русе, Хасково, 

Велинград, Варна, Сливен и Севлиево. Бюро с дърворезба от дъб 

- масив и красив тапициран стол изработиха учениците на 

гимназията, разбира се под зоркото око на опитните 

преподаватели по учебна практика. Стилните мебели бяха 

представени от дванайсетокласниците Александър Стоичков, 

Васил Кичуков и Димитър Парев.  

Те получиха медалите, а златната купа бе връчена на 

пом.-директора по производството  Иван Богданов. Директорът 

на Гимназията инж. Константин Костадинов бе награден с 

почетен Плакет за принос в ра 

Информационна страница: 

Прием 2015/16 год. в  ПГВАД “Христо Ботев“ 

За първи път се откриват нови специалности: 

 

Професия “Дизайнер”, специалност “Интериорен дизайн” след VII клас. 

 

Професия “Дърворезбар”, специалност “Дърворезбарство” след VIII клас. 

 

Тези, които между другото нямаха междучасие : клуб“ Журнасист“- Зорница Маркова, Даяна Иванова, Енгинджан 

Халим, Хакан Мършев, Антония Дойкова, Величка Златкова и Иван Янков и клуб”Родознание”. 

        Ръководители: Тинка Балабанова и Станимира Димитрова 

 
 
 
Директор : инж. Константин Костадинов; Пом. директор УД : Галя Пеева; Пом. директор ПД : Иван Богданов, 

Адрес: гр.Пловдив, “Гладстон“ №70; Телефони за връзка: 032/642 348; 642 562; 642 563; e-mail:tdvap@abv.bg  

 


