
“Да обучаваш означава да 

се учиш двойно.” 

- Жозеф Жубер 

Красивата ни АЛМА МАТЕР 

Идеята на нашия екип е да се създаде училищен вестник, 

предназначен за младото поколение. Той ще включва най-

вече статии, интервюта, репортажи, анкети, свързани с 

дейността, историята и училищния живот на ПДТГ 

„Димитър Хадживасилев”. Ще бъдат отразявани събития от 

местен и национален характер, особено що се отнася до 

значими дати в националната ни история. Ще се реализират 

интервюта с бивши учители и възпитаници на гимназията. 

По този начин учениците ще бъдат стимулирани да 

постигнат настоящи и бъдещи успехи. Това ще е поле за 

изява на учениците, които желаят да покажат своя творчески 

опит в областта на литературата, фотографията, 

изобразителното изкуство и други, да разширят социалните 

си контакти и да направят опит в журналистиката. От друга 

страна, вестникът ще се опита да подготви учениците за 

обществения живот и да ги научи как да се предпазват и да 

поемат различни отговорности. ”ПДТГ - NEWS” ще 

допринесе най-вече за обединяването на учители, ученици и 

родители чрез обмен на знания, дискусии и проучвания от 

различните области на живота. 
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Красивата ни АЛМА МАТЕР 

ПДТГ от птичи поглед 

„Образованието на човека не завършва до 

последния му ден.“  

— ген. Робърт Лий 



Световната седмица на предприемачеството  

 
За поредна година от 15 до 17 ноември ПДТГ „Д. 

Хадживасилев“ се включи чрез редица инициативи в 

Световната седмица на предприемачеството: среща – 

разговор „Социалният предприемач“; „Иновационен 

лагер“ – нов образователен подход, разработен от 

Джуниър Ачийвмънт, който мотивира млади хора да бъдат 

креативни и да поемат рискове в интерактивна среда; мултимедийни презентации и др. 

Световната седмица на предприемачеството стартира през 2008 г. в 77 държави по инициатива на 

Ewing Marion Kauffman Foundation и Make Your Mark с две основни цели – да насърчи 

предприемачеството и да подобри образованието на децата и младежите. Тя е най-мащабният в 

света празник на новаторите и предприемачите, които дават живот на идеите си в нови бизнеси, 

насърчават икономическото развитие и подобряване на 

благосъстоянието на хората. Всяка година в 

продължение на една седмица през месец ноември се 

провеждат хиляди събития и състезания на местно, 

национално и световно ниво, които помагат на младите 

хора да направят следващата стъпка в своето 

пътешествие в предприемачеството. Тези разнообразни 

инициативи – от мащабни състезания и събития до 

приятелски срещи и дискусии, свързват младите хора с бъдещи сътрудници, ментори и дори 

потенциални инвеститори, като разкриват пред тях нови и вълнуващи възможности. 

Седмицата се провежда днес в 160 държави от всички континенти. Официален домакин за 

нашата страна от самия й старт е Джуниър Ачийвмънт България. 

Световната седмица на предприемачеството непрекъснато 

дава пример за това какво може да се постигне, когато 

различни идеи и култури се обединяват около идеята за 

предприемачеството. Тя открива възможности за изява на 

младите хора да споделят идеите си за решаване на най-

важните обществени проблеми – от намаляването на 

бедността до промените в климата, насърчавайки по този 

начин създаването на глобална култура, която цени предприемачите като двигатели на 

икономическия и социалния просперитет. 

Близо 25 милиона души по света участват ежегодно в повече от 25 000 събития в рамките на 

инициативата, подкрепяна от световни лидери и мрежа от над 10 000 партньорски организации. 

 

Награждаване на победителите в  „Иновационен лагер 2016“ 

В процес на работа 



КЛУБ ,,ПДТГ – ДЕБАТИ”  УЧАСТВА 

В  ,,TU FALL OPEN 2016” 

 

 

 

 

 

 

На 26 ноември в Техническия университет - 

София се проведе традиционният турнир по 

дебати "TU fall open 2016". В турнира участие 

взеха 12 отбора, съставени от студенти, а 

единственият ученически отбор беше 

на ,,ПДТГ-ДЕБАТИ”. По регламент дебатите 

се проведоха във формат американски 

парламентарен, в който отборите се състоят от 

двама човека. Самите дебати протекоха в 4-ри 

кръга, в които трябваше да се излъчат и двата 

най-добри отбора за финала. В първи кръг 

темата за дебат беше от сферата на 

икономиката, а именно: ,,Това правителство 

ще въведе прогресивното данъчно облагане в 

България".  Интересен факт се получи още в 

първи кръг, защото настоящи участници от 

училищния клуб трябваше да се състезават 

срещу бивши участници от клуб ,,ПДТГ-

ДЕБАТИ”. След много оспорвана борба, само 

една точка в повече определи за победител 

настоящите участници в клуб ,,ПДТГ-

ДЕБАТИ”. Във втори кръг темата за дебат 

беше "Това правителство вярва, че 

шампионите се възпитават с агресия". И в 

този кръг отборът на клуб ,,ПДТГ-ДЕБАТИ” 

изнесе много силен дебат, но една точка 

разлика определи за победител противниковия 

отбор. В трети кръг темата беше: ,,Това 

правителство ще отиде на театър вместо на 

мач”, а в четвърти кръг - „Това правителство 

ще мотивира младите хора да останат в 

България". В тези два кръга съдиите 

присъдиха победите за нашите противници.  

Защо избра да се кандидатираш за училищен омбудсман? С какво те 

привлече тази длъжност? 

Избрах да се кандидатирам за училищен омбудсман, защото винаги ми е 

харесвало да помагам на хората с моите добри лидерски умения. И сега, 

когато ми се отдаде възможността, реших да се пробвам. Направих го, 

защото мисля, че съм достоен за тази длъжност. С гласовете и подкрепата 

си учениците показаха, че също смятат така. 

 

Как се породи това твое желание да помагаш на обществото?  

Това мое желание да бъда в позицията си на лидер се е породило още в 

моите детски години, защото съм израснал в едно авторитетно семейство. 

Родителите ми винаги са били в качеството си на ръководители и са 

помагали на хората. Явно покрай тях и аз съм изградил своя авторитет. 

 

Значи казваш, че от малък харесваш лидерската позиция? Преди да 

станеш омбудсман, занимавал ли си се с други отговорни дейности? 

10 години съм бил член на Ученическия съвет. Доставя ми удоволствие да 

бъда полезен на хората около мен, затова се заемам с различни дейности, 

организирани от училището и от  други организации. 

 

С какво спечели гласовете на съучениците си? 

Винаги съм бил толерантен към останалите и съм се отнасял към тях с 

голямо уважение. Това ми дава възможността да се изграждам като 

личност. Учениците харесват това, че аз съм отворен към тях, и винаги 

съм бил в помощ за тяхното развитие в училище. Най-вече съм ги 

закрилял да не бъдат тормозени. Няма по-страшно от това едно дете да 

бъде тормозено в институция, в която е постъпило по свое желание, за да 

се обучава. Според мен, избирайки ме за омбудсман, учениците са 

направили своя добър избор както за себе си, така и за ПДТГ. И искам да 

използвам случая да им благодаря сърдечно за това, че избраха именно 

мен за техен защитник. 

 

Какви са бъдещите ти цели? 

Аз смятам, че трябва да допринеса за нови дейности в училище, които да 

бъдат харесвани от учениците. Ще работя и следя за спазването както на 

техните права, така и на техните задължения. Обещал съм на себе си да 

бъда полезен за тях и чрез мен те да намират най-доброто за себе си. Ще 

имам време за разговори с гимназистите, за да разбера какви са техните 

искания спрямо мен и да ги осъществя, ако е възможно, разбира се. 

Вярвам, че работейки заедно, ще бъдем полезни за себе си и за развитието 

на нашата гимназия. 

ИНТЕРВЮ С 

НОВОИЗБРАНИЯ 

ОМБУДСМАН НА ПДТГ  

„Д. ХАДЖИВАСИЛЕВ“ -  

САМИДИН САМИДИН 



ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“  

 

От началото на месец ноември в ПДТГ  „Димитър 

Хадживасилев” стартира работата по проект „Твоят час“. 

В рамките на проекта бяха създадени 4 клуба за ученици 

за преодоляване на обучителни затруднения - „Родна реч“, 

„Слово“, „Математика за гимназисти“ и „Креативна 

история“; 10 клуба по интереси и 4 спортни секции, 

свързани с футбол, волейбол, баскетбол и плуване. 

 

Клуб „Работа с компютърна  графика“ 

Клубът е с ръководител г-жа Румяна Борисова. Той дава на учениците необходимите теоретични знания и 

практически умения в сферата на компютърната графика в различните области – придобиване на изобразителна 

и визуалната култура, усъвършенстване на техниките за редактиране и реализиране на анимации с помощта на 

средствата на компютърната графика.  

 

 

Клуб „Дебати” 

Ръководител е Альоша Кушлов. Дейността на клуба  се изразява в изучаването на различните форми за 

дебат, упражняването на дебатьорските умения на учениците и подготовката им за състезания.  

 

 

Клуб „Млад екскурзовод” 

Клубът  е с ръководител Аделина Милинова. Той дава основни и специфични познания на учениците в 

областта на екскурзоводството – социална психология и туристическо поведение, структура на 

туристическата индустрия, закони и наредби, регламентиращи туристическата дейност и санитарно-

хигиенни изисквания за работа в туристическата индустрия. Основните дейности на клуба са: 

наблюдение, проучване, посещения и занимания в реална обстановка  –   посещения на 

забележителности,  музеи и т.н.  

 

 

Клуб „Орнитология” 

Основан е през 2016 г. от  Свилен Чешмеджиев. Дейността му се изразява в теоретичен и полеви 

курс по разпознаване и опазване на птиците в България. Занятията ще се провеждат на открити и 

подходящи за наблюдение места, избрани от ръководителя на клуба.   

 

Клуб "Аз архивирам"  

Ръководител - Ангел Петков. Клубът има за цел да запазва, подрежда и съхранява документи, които 

са част от историята на училището. Той архивира и пази свидетелствата за историята на ученици от 

училището. Също така се събира  снимков материал и се описва неговата история. Създава се списък, 

в който са записани ученици,  завършили ПДТГ  след 1957 година. Впоследствие материалите се 

поставят на електронен носител, за да останат за поколенията.   

Къща-музей на Алеко  



 

 

 

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“  

  

 

 

Клуб "Сценично изкуство" 

Основан от Миланка Узунова. Заниманията по актьорско и танцово изкуство ще дадат 

възможности за интелектуално развитие чрез съчетаване на слово - музика - действие. 

Учениците ще развиват комуникативните си умения на роден език, ще обогатяват знанията си 

за литературата, изкуството и културата, ще усъвършенстват уменията си за превъплъщаване в 

образи. Работата им в екип по време на тези дейности не само ще обогатява езиковата им 

култура, но ще им помага да усъвършенстват комуникацията си с публиката - слушателска и 

зрителска аудитория. Целта е учениците, които имат артистични наклонности и усет към 

литературата, да осмислят извън учебното си време чрез допълнителни дейности от 

разнообразен характер, например посещение на театрални и танцови постановки, самите те да 

участват в драматизации на художествени текстове, да изучат български и чужди творби.  

 

Клуб "Фотография и фотошоп" 

Клубът е с ръководител Михаела Маркова. Чрез заниманията учениците ще усвоят основните 

фотографски похвати. Уникалността на тематиката позволява развитието на творческото им мислене и 

насърчава изграждането на собствена гледна точка и разбиране на чуждата. Учениците ще придобият 

умение за работа в екип и ще възприемат позитивите от съвместната работа.  

 

Клуб "Млад бизнесмен" 

Ръководител е  Аделина Милинова. По време на работата си  учениците ще се запознаят с основни и специфични икономически 

познания и със същността на предприемачеството и мениджмънта. Интерес у тях ще събуди и пътят за  създаването и 

управлението на фирма чрез симулации за създаване на фирма. Те ще придобият умения за 

вземане на решения, групово решаване на проблеми, работа в екип. Ще могат да усвоят 

бизнес общуването и етикета по време на  водене на преговори. Учениците ще проучат 

интересни факти относно предприемачите и услугите в техния роден край. Ще могат да 

развият  въображението си и своята отговорност чрез симулативни игри, моделиране и 

творчество. Основни дейности ще бъдат наблюдението, проучването чрез посещения и 

занимания в реална обстановка, отразяващи същинската дейност на бизнеса – посещения на 

представителни фирми в града. 

 

 

Клуб „Мрежови облачни технологии“  

Клубът е с ръководител Теодора Спасова. Ще бъдат разгледани най-актуалните тенденции в 

мрежовите технологии, облачните изчисления и моделите за реализирането им. Ще се приложи 



 

През месец ноември се проведоха срещите от турнира по футбол от „Общинските ученически игри“. В първа 

възрастова група /9-10 клас/ отборът на ПДТГ „Д. Хадживасилев“  игра срещу своите връстници от  на СУ „Цветан 

Радославов“. След прекрасна игра  мачът завърши 8:2 в наша полза. Във финала срещнахме отбора на СУ „Н. 

Катранов“. Въпреки много добрата игра от наша страна, загубихме с 2:5. Следващата 

седмица започнаха и мачовете във втора възрастова група /11

-12 клас/. Отборът на ПДТГ игра доста силно и успя да  

победи и двата си съперника преди големия финал. В първия 

мач разгромихме  отбора на ПГ по ЛПС с 9:1. Втората среща 

бе един своеобразен финал, тъй като срещнахме коравия 

съперник на СУ „Цв. Радославов“. В една оспорвана битка, 

изпъстрена с много единоборства, успяхме да се наложим с 

1:0, като в герой на мача се превърна голмайсторът Йоаким Ченков от ХIIА клас, 

вкарвайки прекрасен гол от далечно разстояние. Във финала отборът на ПДТГ „Д. 

Хадживасилев“ нямаше никакви проблеми със съперника от СУ „Н. Катранов“, когото победихме с убедителното 

5:1.  

Да пожелаем успех на нашите футболисти и в следващите им срещи на областно ниво! 

 

В периода 30.ХI. – 8.ХII се проведоха общинските турнири по баскетбол от Ученически игри 2016/2017 г. за 

възрастите 8 - 10 и 11 – 12 клас. ПДТГ „Д. Хадживасилев“ участва с отбори от всеки пол и в двете категории. 

Първи в борбата се включиха момичетата 8 - 10 клас, като имаха за задача да се преборят с 

отбора на СУ „Цв. Радославов“ в турнир от 3 мача до две победи. Още в първата среща 

нашите девойки, след леко вълнение в началото на мача, успяха да намерят себе си и да 

наложат своята воля над противника. Постепенно резултатът нарасна и мачът завърши с 

разгромяващото 40:5 за ПДТГ. Респектиран от силата на нашия отбор противникът заяви, 

че се отказва от по-нататъшно участие, момичетата бяха провъзгласени за общински 

шампион за настоящата учебна година. 

На 1 декември в борбата влязоха момчетата 8 – 10 клас. Поради неточности с 

подаването на заявки за участие от други училища, съдийската комисия взе решение за 

първото място да се противопоставят отборите на СУ „Н. Катранов“ и ПДТГ „Д. 

Хадживасилев“. Срещата започна с почти равна борба, като на моменти тимът на СУ 

„Н. Катранов“ надделяваше в резултата. В третата четвърт нашите момчета намериха 

своята игра и постепенно започнаха да увеличават резултата, за да се стигне до 

закономерната победа. Така и момчетата 8 – 10 клас станаха общински първенци. 

Трети на терена излязоха най-реномираният отбор на нашето училище – девойките 11-12 клас – участнички във 

финалите на ученическите игри 2014/2015 г. Срещу тях се изправи отборът на СУ „Н. Катранов“, при същия 

регламент като този при по-малките момичета - игра до две победи. Мачът започна очаквано с преимущество на 

девойките от ПДТГ, които да края на мача не изпуснаха инициативата и показаха своите технически и тактически 

умения. Превъзходството бе очевидно и момичетата ни се окичиха за четвърти път със званието „Общински 

ученически първенец“. 

Последни в борбата влязоха юношите 11-12 клас. Тяхната задача бе най-трудна. Още в 

първата среща се изправиха срещу отбора на СУ „Д. Благоев“ – отбор, заявил 

категоричното си желание за победа в турнира. Юношите на ПДТГ взеха инициативата 

още от началото и с колективна игра поведоха в резултата с 6 точки и си създадоха 

комфортна преднина, която ги успокои и им осигури възможност да наложат своята воля 

над противника. Мачът завърши категорично в наша полза. На 8 декември се състоя 

почти протоколната среща с отбора на ПГЛПС, която трябваше да узакони и четвъртата 

ни титла за тази учебна година. 

Така ПДТГ „Д. Хадживасилев“ защити своето реноме на баскетболен лидер в общината, като взе всички първи места 

в своите възрастови групи. Сега на нашите отбори предстои напрегната работа в подготовката за областните 

състезания. Да им пожелаем успех! 



                                         Дарителят  Димитър Хадживасилев 
 

Видно място сред букурещкото емигрантско общество заемат бележити търговци, 

фабриканти, лекари, книжовници и щедри дарители, чиито родови корени са от 

Свищов. Те имат голям принос в израстването и осъзнаването на българския народ, 

опитващ се да изправи плещи след няколко века на принизено, лишено от полет и от 

хоризонти съществуване. 

 

 Всички, онези които са посещавали град Свищов, са оставали впечатлени от 

елегантната сграда на Търговската гимназия, проектирана от архитекта Петер Паул 

Бранк и построена между 1892 и 1895 година. Този истински Дворец на Духа и 

Интелекта е изграден със средства на Димитър Хадживасилев. 

Роден в Букурещ през 1814 година, Димитър Хадживасилев е син на свищовския 

търговец хаджи Васил хаджи Станкович, чиито родители са били преселници от Враца. 

Неговата майка Марица е дъщеря на видния свищовски чорбаджия Цанко поп Георгиев. 

Любопитно е да се знае, че той е братовчед на Драган Цанков, на художника Николай 

Павлович и на неговия племенник Цветан Радославов. 

 

Хадживасилев продължава и разширява търговията с луксозни кожи на баща си и става 

един от най-богатите хора в Румъния. Възпитан в дух на родолюбие, през 1883 г. дарява 

внушителната за времето си сума от 240 хиляди златни лева за построяването на първата в България търговска гимназия в 

родния град на родителите си Свищов. По изчисления, правени през 2009 г., тази сума е равностойна на 8 милиона 

днешни левове. След смъртта му през 1885 г. гимназията, създадена с Княжески указ № 730 от 06. 09. 1883 г., е наречена 

на негово име. 

 

Завещанието на Димитър Хадживасилев включва и огромна сума за румънското дружество Атенеум, предназначена за 

построяването на концертна зала в Букурещ по проект на френския архитект Алберт Галерон, открита през 1888 година. 

На плочата с дарителите със златни букви е било изписано името на Димитър Хадживасилев. За съжаление, след ремонта 

на тази забележителна с архитектурата си сграда, плочата е премахната. Той прави и ред други дарения в Румъния: на 

Държавното търговско училище в Букурещ, на приюта „Елена Доамна”, на българското училище и на българската църква 

в румънската столица на обща стойност 160 хиляди леи. 

 

В „Златна книга на дарителите за народна просвета”, създадена по идея на проф. Иван Шишманов, също родом от 

Свищов, братовчед на Алеко Константинов и на художника акад. Александър Божинов, са записани имената на много 

емигрирали в Румъния свищовлии, обезсмъртили се като големи дарители на българските училища и за духовния 

напредък на рода, от чийто корен са издънка. 

 

Естествен е въпросът защо толкова много свищовлии „населяват” българската история както в нейната задгранична част, 

така и по-късно, след Освобождението, в летописа на възстановената държава? 

Отговора откриваме в бурното минало на крайдунавските български територии и по-конкретно на тогавашното голямо 

дунавско пристанище. Експанзията на руската империя в посока югозапад, чията цел е овладяване на Босфора и 

Дарданелите и превземане на Цариград, води до поредица от ожесточени войни с Османската империя. Особено страшна 

за населението предимно в Дунавската равнина и в Добруджа е тази от 1806-1812 г., както и завършилата с Одринския 

мир война от 1828-1829 година. 

 

Не забравяли родното си място и онези, потърсили спасение във Влашко, които с характерната си инициативност, 

предприемчивост и находчивост натрупали завидно състояние. Сред тях изпъкват неколцина много богати търговци и 

банкери, превърнали се в благодетели на Свищов. Можем да откроим освен дарителя Димитър Хадживасилев, патрон на 

търговската гимназия в града, подпомагал дейно с материални средства т.н. „млади” в революционното ни движение, 

личности като Димитър Апостолов Ценов, завещал за построяването и поддържането на висше търговско-икономическо 

училище в родния Свищов цялото си състояние от 56,5 млн златни лева; като д-р Георги Атанасович – професор по 

медицина във Военното медицинско училище в Букурещ, завършил през 1848 г. Сорбоната в Париж, който помогнал на 

Г.С.Раковски да пренесе през 1862 г. в Сърбия нужното за легията оръжие, който е бил сред най-дейните членове на 

Добродетелната дружина и един от основателите на Българското книжовно дружество в Браила (днес БАН), а след 

Освобождението – първи министър на народното просвещение в кабинета на Тодор Бурмов(1879г.); като братята Ангел и 

Димитър Солакови и много други. 

 

Голяма част от тези имена са неизвестни на забързания ни съвременник, а други са отдавна забравени. Една от целите на 

нашия вестник е и да припомняме техните имена, за да не забравяме никога откъде сме тръгнали, за да не изчезва никога 

духът на дарителството в нашия град. 



 
Представяме ви част от прекрасните 

произведения на Изабел Люсиен Лазарова 

от ХА клас 
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