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Неврокопска гимназия родна
с гордото име на Яне, 
ти си брод през българското време,
памет, дух и благослов.



История

Природо-математическа гимназия „Яне Сандански” в
град Гоце Делчев е училище със 101-годишна история. Тя е
приемник на авторитетното в миналото Сярско
педагогическо училище, изиграло много важна роля за
културното и националното издигане на българите от
Македония. Създаването на гимназията през 1920 г. е
забележително събитие за Неврокоп и Неврокопския край -
доказателство за родолюбие, непреклонност в борбата за
развитие на българска просвета, за запазване на духа и
традициите на нацията ни. От 1920 г. до 1933 г. училището
е педагогическо, след което се превръща в Средна реална
гимназия.





История

През 1922 г. тя бива опожарена и сменя няколко
различни сгради, но това събитие не сломява духа на
основателите. През 1935 г. гимназията е закрита по
подобие на много училища в страната. По инициатива и с
усилията на гражданите на града през 1936 г. училището
отново отваря врати. В края на 30-те години е
преименувано в Смесена гимназия „Княз Симеон
Търновски”, оттогава датира и най-старото училищно
знаме.



История

След 9 септември 1944 г. възприема името на Яне
Сандански. В средата на миналия век чувствително се
увеличава и броят на средношколците. През 1961 г. е
открита новопостроената сграда на гимназията,
създадена специално за нейните нужди, в която се
помещава и до днес. След 1974 г. се изграждат модерни
кабинети и лаборатории. Осемдесетте години на XX век се
свързват със създаването и утвърждаването на
профилираното обучение, започва обучение на ученици от
VIII клас в разкритата паралелка с разширено изучаване на
руски език и на математика.



История

През 1986 г. се обзавежда първата компютърна зала с
18 компютъра. Две години по - късно е открита
компютърна лаборатория за напреднали ученици.

През учебната 1991/1992 г. в училището се извършва
прием на ученици след завършен VII клас в езикова паралелка
с конкурсен изпит.

Статут на природо-математическа гимназия
училището получава през 1993 г. Тук се подготвят ученици,
които намират реализация във всички сфери на научния,
обществения, стопанския и културния живот.



История

През 2012 г. сградата на гимназията е реновирана по
проекта „Обновяване на образователната инфраструктура
в Гоце Делчев”. Средствата са осигурени по Оперативна
програма „Регионално развитие”. Освен модерната
материална база училището предлага комфорт и уют на
работещите и учащите в него.

Това е посоката, която превръща ПМГ „Яне Сандански”
в предпочитано иновативно училище, заемащо
авторитетни позиции сред образователните институции в
град Гоце Делчев, областта и страната.



База

ПМГ „Яне Сандански” разполага с модерна материална база:
класни стаи, оборудвани с интерактивен дисплей и проектор,
интерактивна дъска; презентационна зала; таблети, очила за
виртуална реалност, Chromebook, безжична интернет връзка.

В училището има богата библиотека. С помощта на
електронен каталог учениците имат лесен достъп до
необходимата им учебна литература.

Мултифункционалният център по природни науки и
математика е оборудван с най-съвременни технологии. За
нуждите на общоучилищните мероприятия има актова зала, а
спортните инициативи се провеждат в просторен физкултурен
салон, изградено открито игрище и две фитнес зали.









Партньори

• Фондация „Америка за България”

• Фондация „Заедно в час”

• Център за творческо обучение

• Център за развитие на човешките ресурси

• Асоциация на Кеймбридж училищата

• Еразъм+

• Fulbright



Фондация „Америка за България”

Фондация „Америка за България” е дългогодишен
партньор на ПМГ „Яне Сандански”.

През 2016 година гимназията е финалист в конкурса
„Училища на бъдещето“ и получава финансиране на
стойност 90 000 лева за изграждане на Мултифункционален
център по природни науки и математика. Реализирането на
този проект е предпоставка гимназията да бъде сред
първите иновативни училища в България.



Фондация „Америка за България”

По програмата „Академия за училищни
лидери“ директорът участва в образователен семинар в
САЩ за обмяна на най-добри образователни практики.

По програмата „Обучаващи лидери в образованието“
за запознаване с най-новите педагогически методики,
образователни технологии и похвати за измерване
постиженията на учениците в Колумбийския университет
участва учител от ПМГ.

В съвместен проект с фондация „Америка за България”
по програма Fulbright за образователен и културен обмен в
ПМГ помощник - учители от САЩ насърчават
усъвършенстването на комуникативните умения на
учениците.



Фондация „Заедно в час”

Съвместната  работа  с Фондацията изгражда 
партньорство за въвеждането на иновативни практики 
в образователния процес.



Център за творческо обучение

Екипът на ПМГ „Яне Сандански” прилага STEM иновации 
и проектно-базирано обучение, като използва различните 
приложения на G Suite for Education.

ПМГ „Яне Сандански” е активен участник и в Програмата на 
Google за сертифициране (Google Certified Educator Level 1 & 
2).



Център за развитие на човешките ресурси

Центърът за развитие на човешките ресурси е
доверен партньор в разработването и осъществяването на
европейски проекти, сред които:

- Еразъм+ КД1 „Предизвикателствата на иновациите и
дигиталните технологии”;

- Еразъм+ КД2 „Културата среща науката”.



Еразъм+

ПМГ „Яне Сандански” има спечелени и реализирани два
проекта по програма Еразъм+.

Ключова Дейност 1 „Предизвикателствата на иновациите и
дигиталните технологии” с партньори Частно средно
училище IMS , Лимасол, Кипър и Частно и кооперативно
училище Epralima, Аркос де Валдевеш, Португалия.

Еразъм+ КД2 „Културата среща науката” с 
координатор ПМГ „Яне Сандански” и училища партньори от 
Белгия, Италия и Полша 2018-2020 г.



България Белгия



Полша Италия



Асоциация на Кеймбридж училищата

Асоциацията на Кеймбридж училищата е
дългогодишен партньор на ПМГ, като подпомага по-
високото ниво на преподаване и усвояване на английски език.

Училището получава отлична оценка и заслужени
награди за работата на учители и ученици за развиването
на комуникативните компетентности на чужд език.



Цели и задачи

• Мисия

• Визия

• Стратегия

• Ценности и приоритети



Мисия

ПМГ „Яне Сандански“ е учебно заведение, утвърдено
през годините като водещо в областта на математиката,
съвременните технологии и естествените науки,
поставящо в центъра на обучението ученика, неговите
възможности, таланти и развитие, чрез осигуряване на
качествена подготовка по всички учебни предмети и
задълбочена профилирана подготовка за продължаване на
образованието във висшите училища, както и успешна
реализация в условията на конкуренция и пазарна среда.



Мисия

Стремежът на педагогическия екип е да реализира:
• учене за знания и компетенции;учене за практическо 

изпълнение на различни задачи, свързани с реални 
житейски ситуации;

• учене, насочено към социални умения;
• учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, 

конфликти и кризи.



Визия

Желаната насока за развитие на образованието в ПМГ
„Яне Сандански“ е запазването ѝ като силен и привлекателен
регионален център за модерно обучение. Учебният процес ще се
базира върху:

- създаздаване на модерна училищна STEM среда;
- насърчаване и подкрепа за развитието на способностите
на всеки ученик в посока изграждане на съвременни STEM
умения;
- осигуряване на качествена профилирана и професионална
подготовка на учениците;
- внедряване на трансдисциплинарна интеграция;
- успешна реализация на възпитаниците на ПМГ с кариерно
ориентиране към технологичните професии на бъдещето.



Стратегия

Стратегията на ПМГ „Яне Сандански“ определя рамката за
развитие на образованието и обучението в периода 2021–2024
година и е насочена към повишаване на качеството на
образованието, което може да се постигне чрез интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж. Прилагането на стратегията
ще доведе до промяна на отношението, нагласите и мотивите
на учителите и учениците по посока осъществяване на новата
мисия на училището; развиване на ключови компетентности и
нагласи за учене през целия живот, отговарящи на
потребностите на младите хора в условията на новата
информационна епоха и на глобализиращия се свят.



Стратегическа цел

Ориентиране към изграждане на училищна общност, в
която ученици, родители и учители заедно са отговорни за
възпитанието, образованието и формирането на социално
ангажирани млади хора.



Ценности и приоритети

• Осигуряване на високо качество на обучението в гимназията.

• Развитие на професионалната педагогическа общност в
училище.

• Формиране на гражданско съзнание и граждански добродетели.

• Развитие на умения за създаване и поддържане на здравословен
стил и условия на живот.

• Формиране на екологична култура, екологично съзнание и
екологично поведение.

• Формиране на позитивно отношение към различни измерения на
културните идентичности.

• Прилагане на модерни и ефективни методи и подходи при
администрирането на училището.



Ценности и приоритети

• Стимулиране на активното участие на учениците и техните
родители в училищния живот и развитието на гимназията.

• Ефективно преодоляване на внезапно възникнали
обстоятелства, като пандемии, бедствия, аварии и др.

• Успешно взаимодействие със социалната среда, държавните и
обществените организации, свързани с проблемите на
образованието и възпитанието на младите хора.

• Утвърждаване и обогатяване на традиции и ритуали в
училищния живот.

• Равен достъп до образование и приобщаване на всички ученици.

• Поддържане на позитивен психологически климат за работа и
учене в училище.



Дейности

• Иновации

• Прием

• Участие в програми и проекти



Иновации

От 2017 г. ПМГ „Яне Сандански” е иновативно училище.
Това дава възможност гимназията да се превърне в
притегателен център за модерно обучение на младите
хора. В иновативните паралелки се разработват и
провеждат интердисциплинарни уроци, а в основата им е
проектно-базираното обучение.

От 2021 г. училището прилага успешно
образователния модел „1:1”, който променя ролята на
учителя и учениците в класната стая.



Прием

В гимназията са създадени отлични условия за
осъществяване на качествена образователна подготовка
на учениците. За да се отговори на нуждите на пазара на
труда, ПМГ „Яне Сандански” предлага прием в разнообразни
профили.

„



Прием 2021/2022 учебна година



Участие в национални програми и проекти

• НП “Ученически олимпиади и състезания&quot; модул
• “Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в 

ученически олимпиади“
• НК „Чиста околна среда“ на тема: „Обичам природата и аз 

участвам“
• НП „ИКТ – интернет свързаност“
• НП „ИКТ – електронен дневник“
• НП „ИКТ – хардуерно оборудване“
• НП „Без свободен час в училище“
• НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“
• НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул 

„Културните институции като образователна среда“
• НП „Занимания по интереси“



• НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул 
„Площадки за обучение по безопасност на движението по 
пътищата“

• НП „Квалификация за професионално развитие на 
педагогическите специалисти&quot

• НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
• НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул 

„Подобряване на условията за експериментална работа“
• НП „Иновации в действие“
• Проект „Образование за утрешния ден”
• НП „Информационни и комуникационни технологии в училище“ –

ИКТ
• Проект „Обичам моето училище“
• Пилотен проект към МОН „Изследване на модела 1:1 и 

компетентностен подход“



Организационна структура

• Ръководство

• Секретариат

• Педагогически персонал

• Обществен съвет

• Настоятелство

• Ученически съвет



Ръководство

Елка Иванова Божикова
Директор

Златка Георгиева Милчева
заместник-директор

Донка Великова Пиргова
заместник-директор

Ангел Костадинов Думбанов
главен счетоводител

Димитрия Ангелова Кафкова
заместник-директор



Педагогически колектив



Педагогически колектив

Носители на ПКС:

I ПКС – 3 учители

II – 6 учители

III – 6 учители

IV – 10 учители

V – 15 учители

Главни учители – 2

Старши учители - 32

Учители – 15

Психолог - 1

Специалисти с ръководни функции - 4 
Общ брой педагогически специалисти - 54



Обществен съвет

От 2016 г. в ПМГ “Яне Сандански” е учреден Обществен
съвет - орган за подпомагане развитието на училището.
Негови основни дейности и задачи са: приема Стратегията
за развитие на училището; предлага политики и мерки за
подобряване качеството на образователния процес; дава
становище за разпределението на училищния бюджет;
съгласува училищния Учебен план; сигнализира
компетентните органи, когато при осъществяване на
дейността си констатира нарушения на нормативните
актове; участва в създаването и приемането на Етичния
кодекс на училищната общност и други.



Настоятелство

Училищното настоятелство е независимо,
самоуправляващо доброволно сдружение с нестопанска цел,
създадено за подобряване и усъвършенстване учебно-
възпитателния процес и подобряване на материалната
база. Негови цели са: обединява усилията на училищното
ръководство, родителската и друга общественост с тези
на държавни и общински органи и организации, физически и
юридически лица за перспективно развитие на училището.



Настоятелство

Подпомага учебно-възпитателния процес,
стопанското и материалното осигуряване на училището.

Подпомага училищното ръководство за развиване на
творческите способности и повишаване на квалификацията
на учителския колектив. Подпомага и развива връзките
на училището с други учебни заведения, фирми, научни,
културни и просветни институции.

За постигането на своите цели училищното
настоятелство има представителни, контролни и
консултантски функции при осъществяване на дейността
си.



Ученически съвет

В ПМГ „Яне Сандански“ активно функционира Ученически
съвет. Учениците успешно се включват в училищни и общински
мероприятия, благотворителни инициативи, базари за
набиране на средства за подпомагане на хора в неравностойно
положение, кампании, свързани с отбелязване на
международни дни, празници и други.

Съставът на Ученическия съвет в ПМГ се актуализира
всяка година и включва един председател, двама негови
заместници и членове – по един представител от всяка
паралелка. Ученическият съвет е отворена структура, в която
могат да се присъединяват и ученици по собствено желание.



Постижения на учители

За високопрофесионалната си и всеотдайна работа с
възпитаниците на гимназията, за съществения принос за
успехите на учениците в олимпиади, състезания и конкурси
в различни научни области, преподаващите в ПМГ „Яне
Сандански” са носители на следните отличия:

• Почетно отличие на МОН
„Неофит Рилски” ;
• Плакет на Община Гоце Делчев 
и други институции 



Постижения на учители

За високи резултати в работата си и
издигане авторитета на училището, с
почетен знак са наградени голям брой
преподаватели.

За високи постижения на ученици на
олимпиади и състезания много от
преподавателите са наградени с почетна
значка.



Постижения на учениците

Вече 101 години гимназията ни се
гордее със забележителните
постижения на нашите ученици,
които не са самоцел, а утвърдени в
годините, резултат от съвместната
работа с учителите. Потомците на
Яне следват завещанието на своя
патрон да се стремят към

съвършенство.



Олимпиади:

Участието на ученици от ПМГ „Яне Сандански“ в
Националната олимпиада по астрономия и Националната
олимпиада по химия и ООС още веднъж затвърди безспорния
факт, че НИЕ сме ФАКТОР и ВЕЛИЧИНА не само на областно и

национално ниво, а и на международно.

Постижения на учениците

Кръстьо Драгинов участва в българския отбор
на Международните Олимпиади по химия и ООС
в гр. Тбилиси, Грузия, гр. Астана, Казахстан и гр.
Накхон Патом, Тайланд, където завоюва три
бронзови медала.



Постижения на учениците

Олимпиади:

На Международната олимпиада по астрономия в Шри
Ланка Иван Попов беше отличен със сребърен медал и показа
най-добър резултат на наблюдателния кръг, а в гр. Пиатра
Нямц, Румъния с бронзов медал. Отличен е и със сребърен
медал от международната олимпиада проведена
дистанционно през 2020 година.



Постижения на учениците

Национални и регионални състезания:

Възпитаници на ПМГ заемат първите места на
престижни национални състезания: математическо
състезание “Хитър Петър”, състезание “Дебати” по
английски език, национално състезание “Четящо кенгуру”,
национално състезание по карате, “Ключът на музиката,
пролетно състезание по физика



Постижения на учениците

Национални конкурси

Подчертаният усет към словото на талантливите ни 
ученици е видим в спечелените призови места на 
множество конкурси в областта както на хуманитарните, 
така и на природните науки.



Постижения на учениците

Регионални и национални конкурси:
„Златен Явор“, конкурс по реч и дебати “BEST”,

“Национален парк Рила - познат и непознат”, ”Водата извор
на живот”, “Който спаси един човешки живот, спасява цяла
вселена”, “Неразказаните истории на един ловец на
приключения”, “През девет планини в десета“,
„Дискриминацията не ти отива“, „Млад писател“,
„Национален парк „Рила“, „И ти си в мене – ти, родино моя”,
„Моите детски мечти”, “Не се гаси туй, що не гасне”, “Живеем
в земята на Ботев”, “Любовта и свободата”, “Николай
Хрелков”, “Възкресение Христово”, „Българският дух през
вековете“, XV национален конкурс, организиран от Национален
Доверителен Екофонд, „Таланти в действие“ и др.



Лицата на успеха

Катерина 
Янева

Цветелина 
Шербетова

Христина 
Франгова

Виктория 
Христова

Александра 
Гебрелиева

Иван и Петър 
Попови

Денис 
Кираджийски

Катерина
Кръстилова

Божидара 
Бойчева

Айсел
Казалиева



Лицата на успеха

Петър 
Ташков

Ирена 
Вълчева

Ангел 
Тюхков

Александра 
Мутафчиева

Диана 
Вълканова

Надежда 
Пеева

Мария
Шербетова

Цветелина
Маневска

Снежана 
Костадинова

Айлин 
Венелинова



Занимания по интереси за 2021/2022 учебна 
година и клубна дейност
“Забавно програмиране”

“Може ли светът без математика?”

“Млад химик и еколог”

“Математика с компютър”

“В чудния свят на математиката”

“Математици в действие”

“Училищен вестник”

“Краезнание”

Училищен театър “Мечтатели”

„Душата на словото“

“Зумба танци”



Клубна дейност

• „По следите на българските военни успехи”

• „Арт-ателие”

• „An English Atelier -A Broader Palette of Skills”

• „Родолюбие” 

• „Кариерно ориентиране”

• „Любители русского языка”

• „Приятели на музиката”

• „Забавна биология”

• „ Обичам химията”



Клубна дейност

• „Funny English lessons through games and quizzes”

• „Debate club”

• „Образователни игри в обучението по математика”

• „Expand your vocabulary through books, movies and songs”

• „Aрт-клуб ”

• „Подготовка за ДЗИ”

• „Природолюбител”

• „История и традиции”

• „Отвъд страниците”

• „Забавно четене”



Клубна дейност

• „Диалогично“

• „В света на информатиката и информационните технологии”

• „ Chatting Time - Excellence Beyond the Classroom”

• „Първи стъпки с HTML и моделиране с SweetHome“

• „Словото като вдъхновение”

• „Творческо писане”

• „ Мажоретен състав”

• „Туризъм”

• „ Волейбол”

• „Баскетбол”



Контакти

ПМГ „ЯНЕ САНДАНСКИ“

Адрес: 2900 гр. Гоце Делчев, ул."Скопие" № 4

• Директор: (0751) 60306

• Секретар: (0751) 60308

• pmg.direktor@pmggd.bg

• (0751) 60308


