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Редакционно 

 Пред вас е новият брой на училищния вестник „ПМГ 
Днес“ . Трябваха ни близо четири месеца, за да се появи на бял 
свят. Мислехме си, че няма да бъде трудно, но, повярвайте ни, 
никак не е лесно. Когато се подготвяхме за интервюта, трябваше 
да прочетем доста материали, а избирането на  събития, които 

да ви припомним, ни отне  доста време. 

 Все пак успяхме и не искаме да ни съдите прекалено стро-
го. Опитахме се да подберем събитията, които са били важни за 
живото на нашето училище от средата на месец февруари до сре-

дата на месец май.  

 Предстои ни още да учим, да се усъвършенстваме и се на-

дяваме следващите ни опити да бъдат все по-добри. 

 Пожелаваме ви приятни минути с нашия вестник. 

    Клуб „Училищен вестник“ 

  



Кой е Христо Смирненски? 
Той е български поет, ярък пред-
ставител на авангардизма в бъл-
гарската литература. Литератур-
ната му дейност започва още в 
гимназиалния курс, когато пише 
хумористични стихотворения. 
Известен е като Христо Смирнен-
ски или като Ведбал. Въпреки 
ранната си смърт, той се слави 
като изключително продуктивен 
автор – едно от последните изда-
ния на събраните му съчинения 
се състои от осем тома. 
Смирненски е забележите-
лен поет, неговата поезия е уст-
ремна, текстовете му имат изпо-
веден характер и най-
характерното за тях е тържестве-
ното и празнично усещане за ед-
на необходима промяна в света, 
огорчението от суровата дейст-
вителност и готовността за борба 
за промяна. Неговите произведе-
ния са актуални и днес и са обект 
на обществен дебат . 
 На 22.02.2019г., ние проведохме 
отново патронния си празник. 
Най-вероятно мислите, че той е 
от онези скучни събития, на кои-
то се говори с дати и историчес-
ки събития. Да, прави сте...Но 
нашето училище не обича пред-
видимите неща, точно за това, 
тази година ние представихме 
кратка пиеса, в която оживяха 

всички по- важни моменти 
от  краткия живот на Христо 
Смирненски, а именно детс-
твото му, зрелият период и 
последните му години. Раз-
бира се, информацията бе 
чудесно представена, тъй 
като бе предадено по много 
по-лесно смилаем на-
чин.Мога да отбележа, че 
играта на учениците, преоб-
разили се в Смирненски, бе-
ше чудесна! 

Патронният ни празник 



Теодосий Събев Теодосиев  е 

дългогодишен преподавател 

по физика в ПМГ „Никола Обреш-

ков“, град Казанлък, България. 

Ръководи и специализирана шко-

ла по приложна математика и 

физика. Той е действащ учител и 

ежегодно дава по–голямата част 

от националните отбори 

на България за международни 

състезания и олимпиади по физи-

ка. За дългогодишния си безко-

ристен труд и издигане авторите-

та на България, Т. Теодосиев е 

удостоен със званието „Почетен 

гражданин“ на родния си 

град Казанлък. В едно от негови-

те многобройни интервюта свър-

зано с методиката за формиране 

на силов интелект той казва: 

,,Онова, което цял живот съм се 

опитвал да правя е да произвеж-

дам незаменими хора. Ние всич-

ки живеем в много интересни 

времена и скоро ще бъдем мили-

ард излишни хора. Радина Геор-

гиева и Грейс Велинова от ПМГ 

”Христо Смирненски”, ученички в 

8 „в“ клас зададоха няколко въп-

роса. на г-н Теодосиев при него-

вото посещение в ПМГ „Христо 

Смирненски” в деня на открива-

1.Господин Теодосиев, как-

во Ви носи работата с де-

ца? 

Третирам го като изкуство, 
както един художник с удо-
волствие рисува една прек-
расна картина и един компо-
зитор с удоволствие съчиня-
ва една прекрасна мелодия 
Това е мелодията на живота. 
Децата просто се учат да 
свирят и да пеят мелодията 
на живота. 

2.Винаги ли сте искали да 

се занимавате с физика? 

Не. Когато бях малък като 
вас исках да стана велик ху-
дожник и велик поет. Обичах 
да рисувам и да съчинявам 
стихове.  Мислех си, че ще 
стана велик художник, извес-
тен по целия свят. 

3.Лесно или трудно се ре-
шават 100  задачи за един 

ден? 

Решавали сме  с моите уче-
ници и по 120 задачи на ден 
на лагери, в школи, където 
от 8 часа сутринта до 12 ча-
са през нощта сме се отда-
вали на трудните задачи, а 
понякога  продължаваме и 
повече, ако се наложи. 

4.Колко далеч мислите, че 

ще стигне науката? 

Няма граници. Науката има 
минало, но бъдещето е безк-
райно. Миналото е крайно. 
Човек съществува от преди 
около 1 милион години, кога-
то маймуната е станала чо-
век и е проговорила. На бъ-
дещето въобще не му се 
вижда края. 

5.Какви качества трябва да 
притежава едно дете, за да 
бъде изключителен човек, 
каквито Вие се стараете да 

откривате? 

Цял живот да си остане де-
те. Да бъде любознателно. 
Да не му стане живота бе-
зинтересен. Да запази детс-
кото любопитство до гроб. 

 

6.Защо, според Вас, все по-

малко хора се интересуват от 

физика? 

Зависи какво значи малко, ако 
тук при нас са малко, то по света 
като цяло не са толкова малко, 
но това са хората, които искат да 
летят много, много високо. Някои 
хора са завиждали на птичката, 
че може да отлети до върха на 
едно дърво или до облаците, а 
хората летяха до Луната. Така че 
нито една животинка на света не 
може да отлети до Луната. Един 
си мечтае за четирикрилен гар-
дероб, а друг си мечтае да лети 
до Луната. Надявам се да има 
все повече хора от тези, които 
мечтаят да летят до Луната и до 
Марс, отколкото тези, които си 
мечтаят само за гардероб, а гар-
деробът е нещо примерно. 

Благодарим Ви много! 

Нашият гост 

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%9C%D0%93_%E2%80%9E%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%E2%80%9C&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%9C%D0%93_%E2%80%9E%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%E2%80%9C&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%8A%D0%BA


 Огън. Звън на чанове и кла-
пашки. Сенки, скачащи край запале-
ната клада. Магия, повтаряща се 
всяка година в средата на януари. 
Сурва! И ние сме част от това чудо. 
Денят и нощта се сливат, не чувст-
ваш умора, защото си опиянен от 
атмосферата, от всеобщата еуфо-
рия и си вездесъщ. През нашите 
очи Сурва винаги е била нещо мно-
го специално.  

 От съвсем малки и неосъз-
нати вземаме участие в ритуала. 
Сурва не е фестивал, който трае 
три дни в годината. Това е тръпка, 
магия, нещо за което се подготвяш 
целогодишно и чакаш с нетърпение 
моментът, в който получаваш въз-
можността да изразиш себе си чрез 
традицията.   

Сурва е емоция, която всеки трябва 
да изпита. Време, прекарано с хора, 
всички от които са тръгнали с една 
единствена цел-именно да бъде 
запазена традицията и духът на 
Сурва. 

 

Мартин Иванов 8“б“ клас 

  Тази година магията на 
Сурва оживя в мислите и сърцето 
ми. Вълшебството се изпълни с 
много емоции и сбъднати мечти. 
Участието ми във фестивала ме 
зареди с положителна енергия, под 
ритъма на веселото подскачане на 
десетките кукери, сурвакари, бабу-
гери и различни създания, които 
гонят досадните духове, пресъзда-
вайки традицията. Облечена в 
народна носия, видях себе си в 
друга светлина, която озари сърце-
то и душата ми. Вълнението е нео-
писуемо, спектакълът е неповто-
рим. Положителни емоции изпъл-
ниха съзнанието ми.                  Въп-
реки че ми е трудно да опиша пре-
живяването си, смело мога да ка-
жа, че магията на празника оживя-
ва, завладява сърцата на участни-
ците и зрителите, което продължа-
ва дълго време след закриването 
на фестивала и те кара с трепет да 
очакваш следващия. 

 

Йоана Иванова 8 „б“ клас 

 През моите очи Сурва 
винаги е била нещо специално. 
От 3 годишна имам наблюдения 
над ритуала, а година по- късно 
станах част от магията. Като 
участник мога да кажа, че Сурва 
не е "фестивал" който трае 3 дни 
в годината. Това е тръпка, нещо 
което очакваш с нетърпение и 
откриваш начин да изразиш себе 
си чрез един прекрасен обичай. 

 Сурва е това, което пали 
в душата ти искра от първия мо-
мент в който станеш част от нея. 
Сурва е огънят, който ме подтик-
ва да пазя традицията жива. 

 
                                                        

          Петя Владимирова 8 "б" 

„Традицията е жива“ 

„Сурва през 

моите очи“ 



              

Театър  „Боян Дановски“ е основан 
през  1919г. , като тогава е бил наричан Ра-
ботнически театър. Първият директор на теа-
търа е Иван Пенчев и го ръководи до 1921 г. 
Пиесата, с която се слага началото на пер-
нишкия театър, е „Златното руно“ от Станислв 
Пшибишевски. Първата театрална сграда е с 
варосани, иззидани с плет и измазани с кал 
стени. През сезон 1920 – 1921 г. почти цялата 
трупа е уволнена. На 26-ти март, 2019, театъ-
рът имаше своята 100-на годишнина. Тържес-
твената церемония се проведе на 27-ми март. 
На нея бяха поканени представители на раз-
лични институции и културни дейци. 

Защо театърът носи името  „Боян 
Дановски“ ? 
Боян Дановски е български режисьор, 
преподавател в театралната академия 
от средата на миналия век,  творец от 
такъв ранг , не само български, а и ре-
жисьор от европейска величина, той е 
и теоритик, и за жалост се забравят 
постановките, които е правил. Пово-
дът името му да бъде в театъра е не-
гова годишнина и то от смъртта му в 
миналия век. 
Г-н Горчев, директор сте на един от 
най-старите театри в страната, как-
ва е ролята на мини Перник за съз-
даването му и каква подкрепа оказ-
ва на театъра да съществува в 
трудните за него моменти преди? 
Много важна роля играе, както ръко-
водството, така и хората, които искат 
да правят театър и искат да гледат, 
защото той се прави точно за хората, 
които работят в мината. Било то ми-
ньори, администрации, съпътстващ 
персонал, който ражда града до този 
мащаб и в момента съществува.  

Колко често се случва театралната трупа да бъ-
де изцяло подновявана? 
В тази стогодишнина  не мога точно да кажа,  имало 
е моменти,  когато театърът е прекъсвал своето съ-
ществуване. В създаването си преди сто години е 
бил труден момент, с оглед на това, че е финанси-
ран и поддържан от мината, както знаете в Перник и 
самият град и повечето от културните и не само, 
ами всякакви институции, създават с помощта на 
мината. Интересно наличие и на оркестър, и теа-
тър, Имало е една трупа, после друга, те по някакъв 
начин са се съревновавали , след това пък има сил-
ни периоди в директорството, Петко Сираков, Иван 
Поховски. Театралният живот на една трупа е много 
относително и много обособено, самостоятелно не-
що. За да се стигне до обновяване, винаги може да 
има различни причини, но ако питате дали актьори-
те в един момент се изчерпват, да, но по много по-
води, по различни причини се случват такива неща 
в театъра.Но най- лошо е когато финансово с спи-
рат нещата. 
Пернишкият театър трайно присъства и на сце-
ните на други градове, къде най-често са предс-
тавяни постановките на драматичен теа-
тър ,,Боян Дановски”? 
В София, тъй като града ни е на 30 километра. За 
това и са идвали едни от най-популярните хора още 
от създаването на театъра. Кръстьо Сарафов, на 
чието име е кръстена театралната академия, Олга 
Кирчева, това са имена, които не могат да ви гово-
рят на вас, но са част от историята на българският 
театър от началото на века и др. В София сми в 
добри отношения със Сатиричния театър, с театър,, 
София”. Всеки месец по 2 представления на пер-
нишката трупа присъстват в афиша на софийските 
театри и обратното и не само софийски, а и други 
водещи театри идват на наша сцена. 
За децата на Перник няма куклен театър.  Дали в 
афиша Ви няма да има повече постановки за 
най-малките почитатели на изкуството? 
Куклен театър не може да има . Куклен театър не 
може да има, но хубав детски театър е нещо ,което 
е също много отговорно и трудно, както и нормал-
ния театър,  както и театъра за възрастни. Правей-
ки една хубава постановка тя и като бюджет и като 
усилие е същата, както и една нормална постанов-
ка. Говорим вече за суми, които са сериозни .След 
това е много трудно да накараш децата да дойдат 
тук организирано. Компенсираме детските поста-
новки с хубави детски филми  

Юбилей 



Коя е най-успешната постановка на театъ-
ра? 
За тези сто години не може да се каже, че са-

мо една е успешна. А и аз не мога да дам този 

отговор, все пак аз съм малка част като дирек-

тор и актьор, изкуството не е състезание, във 

всяка постановка може да се намери нещо, ко-

ето ви вълнува, не зависи от дадените й опре-

деления. Винаги театърът трябва да има дра-

матургия, тоест пиеса, след това режисьор, 

актьори, декор и сценографи, костюмографи , 

музикално оформление и т.н. Най-важен е кон-

тактът между актьорите, които създават с пуб-

ликата, разказвайки и изигравайки неща да 

развълнуват публиката. Това е най-важният 

компонент. И в този смисъл няма как да се из-

мери за сто години, коя е най-гледаемата или 

известната постановка. От 2004 до 2011 годи-

на салонът и сцената бяха изгорели и ние иг-

раехме в ОДК и там се случваха нещата. И ма-

кар тези трудни условия, бяха едни добри пос-

тановки. И публиката от града я държахме и я 

върнахме, защото когато не дойде две, три го-

дини, връзката се къса, а те бяха седем. Може 

би  ,,Трамвай и желания, което се игра над 80 

пъти. Обикаляхме цялата страна, съ-

що ,,Атентаторите”, ,,За мишките и хората”, то-

ва са постановки, в които пак са участвали 

Асен Блатечки, Иван Бърнев, Стефан Мавро-

диев и други актьори от различни поколения. 

Класимир Спасов-режисьор, Чайка Петрушева

-сценограф, имана от гилдията, които освен, 

че са творци, подпомогнаха нашия театър в 

трудния момент, което ги прави хора, съпри-

частни към трудностите на другите, което мал-

ко или много е плюс за тях. А иначе в по-

близкото минало има една хитова постановка, 

която по-старите почитатели в града- 

,,Теофано”- една постановка, която е края на 
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Как решихте да се занимавате с театрал-
но изкуство и дали вашият баща-
популярният български актьор Антон 
Горчев спомогна за взимането на това 
решение? 
Спомогна и баща ми, и майка ми, и цялото 
ми семейство тъй като аз съм от театрално 
семейство .През 1981 година кандидатствах 
в академията ВИТИЗ сега се казва НАТФИЗ 
и бяхме много деца на актьори и напливът 
към такова учебно заведение, както и към 
повечето учебни заведения беше голям. 
Ректорът, професор Надежда Сейкова, има-
ше медиен интерес към Христо Шопов на 
Наум Шопов сина, аз, Чочо Попйорданов 
той също е от такова семейство-баща му е 
известен режисьор. Отговорът на проф. 
Сейкова беше следният: ,,Децата на артис-
тите нормално да станат артисти ,както де-
цата на лекарите ще станат лекари.“ 
В заключителната част на интервюто, про-
ведено с Иван Горчев ,му зададохме въпрос 
дали често гледа българския филм  „Козият 
рог“, където баща му Антон Горчев играе. 
От отговора на въпроса разбрахме, че той 
не го гледа често, защото го приема прека-
лено емоционално. Филмът, създаден от 
Методи Андонов, който е негов режисьор и е 
роден в село Калище, Община Радомир, е 
шедьовър на българското кино. Той е един 
от големите таланти и творци, който умира 
на средна възраст. Чрез изкуството човек 
може да се презареди, но и напрежението, 
което се преживява може да окаже негатив-
но влияние върху човека, споделя с нас Иво 
Горчев.    На въпроса с кои колеги ви е било 
най-приятно да играете, господин Горчев ни 
отговори, че това са Рахнев, който е драма-
тург и поет, Митко Еленов, Красимир Спа-
сов, Асен Блатечки, Нона Йотова, Стефан 
Мавродиев и целият екип на театъра, защо-
то не може нещо да стане без да има изгра-
ден един добър колектив, в който да цари 
себераздаване и амбициозност за създава-
не на отлична постановка, изиграна със сър-
це и душа. 



Ученически съвет 

 Благотворителна кампания за 

набиране на пакетирани храни, 

които да бъдат предоставени на 

фондация „ПУЛС“. Учениците от 

пети до дванадесети клас и коек-

тивът а училището се включиха 

активно в даряването  и се наб-

раха около 100 кг. сухи храни.. 

На 28 март 2019 год., по случай 

настъпилата пролет и по иници-

атива на Ученическия съвет, в 

двора на Природоматемати-

ческата гимназия “Христо 

Смирненски “ се засадиха 21 

рози, които са част от “Алея 

на красотата “. Всеки клас има 

своя роза, за която да се гри-

жи, като я полива и окопава.  

Ученическият съвет старти-

рат кампания за разделно 

събиране на отпадъците в 

училището. Отговорното 

отношение към природата 

е една от основните кампа-

нии, които училището ще 

реализира.   На учениците 

от всички класове бяха раз-

дадени брошури, за да се 

запознаят отблизо с въз-

можностите, които предла-

га разделното събиране на 

отпадъци.  



 Талантите на ПМГ 


