
Попътен вятър за възпитаниците на ПГ”П.Парчевич” от 

Випуск 2022    

  

„От ученическите години по-хубаво няма! “ 

С грейнали усмивки, весела глъч, музика, много цветя и 

балони, и със скандиране от 1 до 12  започна празникът ни 

на 13 май, когато за последен път  абитуриентите на  

ПГ”П.Парчевич” Випуск 2022  - чуха училищния звънец.“   

Водещите приветстваха всички 

учители, ученици и гости на 

тържеството под звуците на 

химна на българската просвета 

„Върви народе възродени …“. 

Изразиха признателността и 

преклонението към нашите 



учители и към делото на Кирил и Методий и техните 

ученици.  

Директора на гимназията поздрави 

44-ия ни випуск, като пожела 

„успех на матурите, прекрасна 

бална вечер и достоен път напред“. 

От името на училището връчи 

подарък - сувенир на всеки 

зрелостник.  

Награда от еднократна стипендия 

получиха участниците в съвместния проект на Община 

Раковски и Стопанска академия Свищов.   

Награди получиха и най-изявените от участващите от 8в 

клас /професия "Електромонтьор"/ в конкурса на АВВ-

България  "Технология за по-доброто бъдеще на Земята и 

хората!" с тема „Развивай се и мисли“  Стефан Велев и 

Георги Иванов.  Групата с ръководители инж. Георги 

Господинов и инж.  

Алдомир Коленаров 

представи създадения от 

тях велоергометър и 

фотоволтаична система и 

направи демонстрация.  

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

Знамето на училището бе предадено от випусниците на 

следващите знаменосци – наследници.  

Заместник кмета на община Раковски г-жа Бакова, 

приветства от сърце абитуриентите -  „Бъдете свободни и 

трудолюбиви, не спирайте да мечтаете. Гордейте се със 

своите дела и бъдете гордост за  града ни“.  

Г-н Матански, председател на Общинския съвет, връчи 

поздравителен адрес на директора ни г-н Карпаров и 

поздрави зрелостниците и всички учители с предстоящия 

празник - 24 май. Пожелания за достойно реализиране в 

живота отправи и Веселин Делипетров, бивш възпитаник 

на ПГ „П.Парчевич“ и секретар на МКБППМН .  

 

Отново песни и скандиране от 1 до 12. 

  

По трима представители от 

всеки от 12-те класове,  

засадиха кипариси до 

паметника на Петър Парчевич 

в двора на гимназията.  

 



Последва награждаване на 

отличниците на випуска от 

Общината - с книги и 

поздравителен адрес.  

 

 

Празника приключи по 

традиция с кръшно 

българско хоро.   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимковия материал бе предоставен от 

Митко Илиев и Лионора Петкова от 11в  

 

    


