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Редакционно 

Скъпи приятели,  

 Пред вас е новият брой на нашия вестник, който е 
посветен на едно грандиозносъбитие- 100-годишнината на нашето 
училище! Този брой е посветен на историята на училището до 
края на осемдесетте година на ХХ век. В него снимките са черно-
бели и има доста материали, свързани с тогавашния строй. 
Очаквайте в края на апил и броя, който ще представи живота на 

гимназията днес. 

 Да бъдеш столетник е отговорност и привилегия, защото 
зад гърба си имаш опит, които си натрупал и мъдрост, която да 

споделяш.  

 Училището ни не е просто една сграда- то е събрало в себе 
си знанията, опита, всеотдайността на учителите, свързали 
живота си с него, и дръзновението, младостта, ученолюбието и 
любознателността на учениците, доверили се на екипа от 

професионалисти.  

Честит юбилей на всички, свързали живота си с 

Природомотематическата гимназия „Христо Смирненски“ ! 

   Клуб „Училищен вестник“ 

                                                              Юбилеен брой, януари, 2021 г. 



 В края на миналия век нашият град бил все още малко, незначително селище 
– село Перник, разположено по двата бряга на река Струма, където е сегашният кв. 
„Варош“.Училището било малка, паянтова сграда.Най-близката прогимназия била в 
град Радомир.Децата на пернишките жители,прекосявайки Голо бърдо, ходили в 
град Радомир да учат „класно училище“. 
   До учебната 1890-1891 год. в училището имало две слети отделения с двама 
учители, като за същата година в 4-то отделение се обучавали 6 деца.Нова 
образователна система била въведена през  1898 година,Началното образование 
било разделено на три курса: долен курс (1-во и 2-ро отделение) , среден курс (3-то 
и 4-то отделение) и горен курс (5-то отделение).Това продължило до 1906-1907 
учебна година, когато 5-то отделение става първият прогимназиален клас.На 
следващата година се открива 2-ри клас и така в Перник се създава класно 
училище. 
   През същото десетилетие се увеличава и броят на учениците и се минава от 
слети отделения към чисти  отделения, като учителският персонал се увеличава на 
4-ри души.       Изготвила:Симона Здравкова10а клас 

Из страниците на историята 



УЧЕБНА 1921-22 г. За пръв път се открива IV клас в село Перник, но 

като частно училище, класът се именува първи реален. Единствен 

учител, а едновременно и директор, е П. Станимиров от с. Витановци 

УЧЕБНА 1924-25 г. От 2. до 7. XII 1924 г. учебните занятия се прекъсват, 

за да се премести училището в новопостроената сграда. Готови били 

само 5 учебни стаи на първи етаж. Занятията се водели нередовно- за 

първи и втори клас през ден. 

УЧЕБНА 1934-35 г. Закриват се всички пълни и някои непълни 

гимназии, в това число и Пернишката смесена гимназия. Съгласно 

заповед № 2049 от 4 юли с. г. на господина Министра на народното 

просвещение от 15. IX. 1934 г. в град Перник се открива средно реално 

училище, курсът на което ще бъде тригодишен. 

…. 18.VIII.1946г. При стичане на населението от цялата околия в най-

тържествена обстановка бе положен основният камък на новата 

гимназиална сграда ….. 

…. 29.VI.1947г. Устроено бе тържествено утро в Минния театър, на 

което бяха раздадени зрелостни свидетелства. Много от зрелостниците, 

макар и да присъствуваха на зрелостният акт, не дочакаха раздаването 

на зрелостните свидетелства , тъй като трябваше да заминат на 

бригади в Хаинбоаз и другаде. 

…. 15.VII.1954г.  Съгласно заповед №1251 от 8.VII.54 г. училищата се 

смесват и с решение на отдел Народна просвета нашето училище от 

Първо мъжко училище се преименува на Първо средно смесено 

училище. 

…. 16.V.1960г. Учениците от единадесетите класове за първи път се 

явиха на изпит по производствено обучение. От 114 зрелостници 110 

взеха разряди по професиите: радиотехника, стругарство, шлосерство, 

шивачество и електрошлосерство. 

22 ФЕВРУАРИ, 1972г. С указ на Държавния съвет на НРБ 

гимназията е наградена с орден “Кирил и Методий” II степен.                 

        Изготвила: Катрин Добринова 10а клас 

Из летописната книга (1921-1972г.) 



 

 Частта от историята на училището,която ме 
впечатли най-много беше в периода на учебната 
1981/1982 г.когато директор е бил Станимир Будинов. 
От самото начало разбираме,че тържеството за 
откриването на новата учебна година се е провело във 
фоайето ,където са се били събрали отрано учениците 
с техните родители,бивши възпитаници на училището и 
гости.  

 До ден днешен тържеството за откриването на 
новата учебна година не се е променило.Присъстват 
представители на община Перник и на Регионалното 
управление на образованието,както и вече завършили 
ученици,които изнасят реч и се сбогуват с 
училището.Внасянето на училищното знаме и 
издигането на знамето на Република България също 
присъстват в ритуала.Както преди, така и сега 
директорът на училището дава напътствия,окуражава, 
както учениците ,така и своите колеги,пожелава успех и 
благополучна учебна година. 

 Нещото ,което ми направи впечатление е 
това,че при откриването на учебната 1981/1982г. 
плискането на вода за късмет и биенето на първия 
училищен звънец са били извършени от най-
възрастната учителка като знак за нейната последна 
учебна година.В наши дни тези ритуали се извършват 
от директора на ПМГ ,,Христо Смирненски“ г-жа Емилия 
Грозданова.По стара традиция винаги първо най-
малките възпитаници на училището влизат в него и 
отиват в класните си стаи ,придружавани от техния 
класен ръководител. 

 През годините някои неща са се 
променили.Едно от тях е самото обръщение към 
учителите – преди хората са се обръщали с ,,другарю“ 
и ,,другарко“към своите учители,колеги и т.н.,а днес се 
обръщаме с ,,господин“ и ,,госпожа“.Името на 
училището също е било различно. 

 През учебната 1981/1982г. се е отпразнувал и 
60-годишният юбилей на училището.Подготовката за 
него започнала от рано, като се подготвил план с 
отговорници.На 21 декември 1981г. в СПУ ,,Христо 
Смирненски“ са се събрали много 
учители,ученици,бивши преподаватели и възпитаници и 
гости и са се отправили към паметника на патрона в 
парка,където отдали почит и поднесли цветя.След това 
цялото тържество се е провело в Двореца на културата 
в зала,която била прекалено малка,за да събере всички 
присъстващи. 

 За мен това да прочета историята на 
училището ,написана от първо лице,а не от промитата 
информация в интернет, беше изключително 
интересно. 

  Изготвила:Радина Георгиева 10в клас 

Природоматематическа гимназия                                                                                                

    ,,Христо Смирненски“ гр.Перник през годините     



              
50 години Първа 

гимназия Перник 

Страници от младежкото 

революционно движение 

През 1921 година в Перник стават две гимназиални събития-на 24 май се създава комсомолско 

дружество,  а есента се открива IV гимназиален клас. По-нататъшната история на комсомолската 

организация е тясно свързана с живота на гимназията. Учениците стават едни от най-дейните и предани 

членове на Комсола , а по-късно и на РМС. 

Ето какво пише директорът на гимназията в донесение до Министерството на народното просвещение от 

3.VI.1931 година: 

“Донасям Ви за сведение, Господин Министре, че около преди два месеца в гимназията се получиха 

последователно, едно след друго, две писма на адрес: ”Илийчо Т. Измирлиев-ученик , гимназията-

Перник”.Такъв ученик не съществува в поверената ми гимназия…У мене се породи съмнение за 

произхода и местоназначението на тия писма и аз бях принуден да ги отворя. Оказа се, действително, че 

тия писма имат такъв характер, защото наглед носещи наивно съдържание, при нагряване се откри, че 

дават директиви за организиране “деня на труда”. …Няколко дена преди първи май се появи нов случай. 

Стените на училищното здание, където се помещава гимназията, бяха надраскани със сърпове и чукове и 

надписи:”Да живее първи май-БКП”. 

На 26.XII.1933 г. по инициатива на РМС в гимназията се провежда ученическа стачка, чиято подготовка 

започва още през октомври. В навечерието на стачката по стените на гимназията се появяват 

лозунги:”Всички на стачка!” , “Да защитим нашите интереси!”, а в деня на стачката от всички 400 ученици 

само около 40 отиват на занятия. По искане на училищните власти полицията арестува 20 ученици. Още 

същия ден учителският съвет се събира на заседание за разглеждане на създалото се положение. Да се 

накажат всички ученици, участвали в стачката , е невъзможно,  затова учителският съвет решава да 

накаже само главните инициатори на стачката. 

Но след стачката твърде често директорът и учителският съвет трябва да се занимават с 

“комунистическите прояви” на своите ученици. В протокола на учителския съвет при гимназията от 

25.II.1935 г. се проличава голямата дейност, която Партията и РМС развиват за марксистко-лениското 

възпитание на учениците. В гимназията нелегално се получава вестник “Младежка искра”-орган на ЦК на 

РМС, към маркс - лениновите кръжоци се създават библиотеки ,в които основно място заемат 

произведенията на Маркс, Енгелс, Ленин, Сталин, заключителната реч на Г. Димитров пред Лайпцигския 

съд, доклада му  пред VII конгрес на Комунистическия интернационал. 

През 1940 г. полицията разкрива съществуването на марксистко-ленински кръжок в гимназията и след 

проведеното полицейско разследване учителският съвет ,в заседанието си на 14.XI.1940 г. ,изключва от 

гимназията някои от учениците й. 

Все по-строгите наказания обаче не могат да отклонят учениците-ремсисти от поетия път. В гимназията по 

указание на Партията и РМС се образуват комунистически ядра. По този повод директорът на гимназията 

в рапорта си до министъра на народното просвещение  от 28.III.1942 г. съобщава, че задържаните 

ученици ще бъдат наказани, а някои дори изкючени , за лошо организиране на поделения от разпуснатата 

от закона Работническа партия и за разпространяване на нелегална литература. 

Но и тези мерки на полицейските и училищни власти не сломяват революционният дух на учениците от 

пернишката гимназия. На следващата година полицията отново е на крак. В гимназията са образувани 

комунистически активи, заради което този път учениците са предадени на прокурора при Военно-полевия 

съд-София.Колкото повече беснеят фашистките власти, толкова повече нараства вярата на учениците-

ремсисти в победата на Съветската армия, в победата на социалистическата революция в България. В 

партизанските отряди се вливат и 21 възпитаници на пернишката гимназия. Петима от тях загиват в името 

на свободата.                                                              Изготвила: Стефани Василева 10а клас 



Природоматематическата 

гимназия винаги се е 

гордяла със своите възпитаници, а те са обичали своето 

училище и са прославяли името му чрез своите учебни и 

творчески постижения. Много от тях са искали да оставят 

част от себе си , като са подарявали възпоменателни 

подаръци. Такъв ще ви покажем 

в следващите снимки. 



Имало едно време 
Едно училище дължи своето реноме на учителите и ръководния си екип. 

Затова тази страница е посветена на онези, които са запалвали искрицата на 

знанието, насърчавали са и подкрепяли своите ученици. Вдъхновителите, 

които поставят основите на  бъдещите професии на своите възпитаници.  

Те! Будителите! 

УЧИТЕЛИТЕ НА ГИМНАЗИЯТА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ!   

         Изготвила: Мира Соколова 



   Учениците на ПМГ през годините 



   Учениците на ПМГ през годините 



   Учениците на ПМГ през годините 



Клуб „Училищен вестник“  изказва 

своите благодарности на хората , които 

направиха възможно създаването на 

този брой , предоставяйки ни архивните 

материали. Благодарим на: 

Регионална библиотека „Светослав 

Минков“ - Перник  

Държавен архив – Перник   

Регионален исторически музей – Перник  

Таня Денкова—домакин на ПМГ 

Емилия Грозданова– Директор на ПМГ 

„Христо Смирненски“ 

Екипът, създал този брой: 

Виктория Валентинова Велинова  

Стефани Василева Василева  

Мадлен Красимирова Цветанова  

Ния Филипова Димитрова  

Ивана Тихомирова Бонева  

Георги Димчов Георгиев  

Радина Даринова Георгиева  

Греийс Григорова Велинова  

Петя Владимирова Рангелова  

Иван Илиянов Илиев  

Йоана Милчева Иванова  

Катрин Чавдарова Добринова  

Джулиа Юлианова Богомилова  

Симона Илиянова Здравкова  

Мира Росенова Соколова  

Ръководител: Ива Димитрова 


