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От създаването си през 1912 година до днес 

училището е подготвило над 10000 

възпитаници. В класните му стаи са учили 

известни дейци на науката, поети и писатели, 

артисти и музикални дейци, художници и 

архитекти, общественици. 

Днес традицията на своите достойни 

предшественици продължават учениците на 

Профилирана гимназия ”Христо Ботев”.

Добрата материална база на училището и 

отговорността и ентусиазмът на 

квалифицирания преподавателски състав 

подготвят ученици, които защитават 

авторитета на Гимназията.

Профилирана гимназия „Христо Ботев“ е 

включена в списъка на иновативните 

училища от 2020 година.



Емблема на знанието и духа – така живее в съзнанието

на всеки старозагорец Профилирана

природоматематическа гимназия „Гео Милев“ със

своите половинвековни традиции. Училището с

достолепна история, впечатляващо настояще и ясна

визия за своето бъдеще.

Днес в училището работи уникален екип от 54 учители

– всеотдайни и ерудирани личности, с отлична научна

подготовка и висока педагогическа квалификация –

доказани специалисти, подготвили стотици ученици,

реализирали големите си професионални мечти по

целия свят.

Обучението в ППМГ „Гео Милев се извършва в три

профила – Софтуерни и хардуерни науки,

Математически, Природни науки – с Английски език

Профилирана природоматематическа гимназия „Гео

Милев“ подготвя широко скроени, артистични

личности с изключителни изяви не само в областта на

знанието, но и на изкуствата.



Само седем години след Освобождението на Родопите -

на 29.01.1920 г - със заповед №321 на министъра на НП 

Цанко Бакалов Ксантийската Държавна Непълна 

Смесена Гимназия се премества в село Райково, 

Пашмаклийско. С това се слага началото на най-

авторитетното учебно заведение в средните Родопи.

И днес ППМГ “Васил Левски ” е най-реномираното 

средно учебно заведение в Средните Родопи, водещо по 

успеваемост, що се отнася до приема на възпитаниците 

му във ВУЗ. Средно 90% от завършващите са приети в 

ВУЗ в страната и чужбина.

През настоящата учебна година в училището се обучават 

463 ученици в 18 паралелки: 3 паралелки в 

прогимназиален  етап, а от VIII до XII клас по 5 

паралелки в профил „Софтуерни и хардуерни науки“, 

„Математически“, „Природни науки“. Учителите са 37. 

С постиженията на своите възпитаници на НВО и ДЗИ 

гимназията се подрежда в топ 100.



На 29 септември 1970 г. със заповед на министъра на

народната просвета се откриват първите две

математически гимназии в страната, една от които е

Математическа гимназия „Никола Обрешков”, град

Казанлък.

В момента в училището се обучават близо 700

ученици в 26 паралелки от V до XII клас в профили

МАТЕМАТИЧЕСКИ, СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ

НАУКИ и ПРИРОДНИ НАУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНА

ПАРАЛЕЛКА „ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ“.

Благодарение на екипната работа на целия

педагогически сътав от момента на своето основаване до

сега възпитаниците на училището се представят достойно в

национални и международни състезания и олимпиади.

Големи са успехите на училището на национално ниво в

областта на спорта.

Много от възпитаниците на гимназията в момента са

световноизвестни учени или работят във водещи компании

на световно ниво.

ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък, е запазена

марка на качествено обучение.



За „Софтуерни и хардуерни науки“ иновативното обучение се извършва в часовете за профилирана подготовка по

Информатика и ще продължи 3 години /8, 9 и 10 клас/. В 8 клас учениците ще се обучават в Блоково

програмиране, в 9 клас – Обектно-ориентирано програмиране и в 10 клас – Web програмиране.



За профил „Природни науки“ иновативното обучение в 8 клас е свързано с евристични методи при преподаването

на Химия и околната среда, а в 9 и 10 клас – интегрирано обучение по Химия и опазване на околната среда и

Биология и здравно образование. Иновативното обучение се осъществява в часовете за разширена подготовка.



Иновация: „ Изследователският подход - съвременен метод за качествено образование“

Прилагането на изследователския подход компенсира липсата на специализирани образователни институции по тази

дисциплина, които да предлагат задълбочена и комплексна подготовка, даваща базисни знания и умения,

необходими за обучението във ВУЗ. Иновацията отговаря на потребностите на учениците от ППМГ „Гео Милев“ и

повишава тяхната мотивация за учене. Постигат се практически приложими знания, умения, компетентности и

системна последователна подготовка в научната област.

Иновацията включва организиране на работа в различни пространства – училищна химична лаборатория, кабинет

по химия, посещение на други извънучилищни специализирани образователни звена , където учениците по

практичен начин успяват да стигнат до:

 определени изводи за извършващите се процеси;

 създаване на трайни знания и умения;

 експериментално затвърждаване на наученото в урочните единици;

 опитно извеждане на нови знания и умения;

 онагледяване на различни процеси;

 изследователска работа.



Включва:

 Демонстрационна работа – ученик обучава съученици;

 Лабораторен експеримент – извеждане по предварително изграден план на работа свойствата на вещества и

техните химични съединения;

 Откриване и доказване на изучени вещества – зададени са предварително изучени вещества, поставени в

епруветки без етикети. Учениците сами изготвят план за работа и откриват в коя епруветка кое вещество се

намира. Прилагат качествени реакции за доказването им.



Провеждат се учебни часове по модела „Ученици в ролята на учители“ 

Прилагането на тази практика е обсъдено в началото на учебната година и 

е залегнало в плановете на предметните комисии. Проведени следните 

часове  - деветокласници в пети клас по математика, единадесетокласници 

в седми клас по български език, десетокласници в час по биология и ЗО на 

своите съученици. Предстои провеждането на още уроци.

Защо е избрана тази практика в работата:

• През годините сме забелязали колко силно е влиянието и как 

мотивиращо се отразява, когато ученици презентират и преподават на  

съучениците си. При подготовка на различни проекти, по-големите 

ученици се явяват успешни ментори. Да преподават, презентират  и да  

бъдат ментори е дейност, която допада на много ученици.;

• Учениците предлагат нови интересни идеи, подходи и  начини за 

интересно провеждане на час, за постигане на учебните цели;

• „Влизат в обувките на учителите“, за да оценят естеството на 

преподавателската работа;

• Учителите и учениците работят в екип, учителят е ментор и наставник 

при подготовката и провеждането на урока, опознават се взаимно във 

връзка изпълнението на различната позиция;



Най-значимите успехи на международно ниво са множество спечелени златни, сребърни и бронзови медали по

физика, химия, биология, география, математика, информатика, лека атлетика, а на национално ниво – множество

лауреати на олимпиадите по български език и литература, английски език, руски език, философия, гражданско

образование, история. Големи са успехите на училището на национално ниво в областта на спорта.

Прилага се изследователски подход на преподаване, свързан с изучаването на даден обект едновременно от

гледните точки на различните науки.

Много от възпитаниците на гимназията в момента са световноизвестни учени или работят във водещи компании

на световно ниво.

ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък, е запазена марка на качествено обучение.



Урок по Информатика – 9 клас
Visual Basic –Обекти, свойства и събития



Интегриран урок по Химия и ООС и Биология и ЗО – 9 клас
Доказване на белтъци, въглехидрати и липиди в хранителни продукти



СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ПРИЯТЕЛСТВА



ПОСЕЩЕНИЕ НА КУЛТУРНИ И ИСТОРИЧЕСКИ ОБЕКТИ



ЗАКРИВАНЕ НА СРЕЩАТА




