
Организациите на ученици и учители 

 

ДПО „Септемврийче“ 

 

Димитровската пионерска организация „Септемврийче“ е пионерско движение в 

Народна република България  Пионерската организация е създадена през септември 

1944 година  Членовете   са деца между 9 и 14 годишна възраст  Всекидневната им 

дейност е осъществявана под ръководството на Димитровския комунистически 

младежки съюз  Към 1967 година членовете на ДПО „Септемврийче“ наброяват 

приблизително 700 000 души в България  На практика всички ученици в тази 

възрастова група са обхванати  

Децата, ненавършили 9 години, също имат своя организация – Чавдарчета  

Визуално разликата между двете е отличителната връзка, която е небесно синя при 

чавдарчетата и червена за пионерите  

След 14 годишна възраст членовете на ДПО „Септемврийче“ стават 

комсомолци, с постъпването им в ДКМС, комунистическа организация пряко 

подчинена на БКП   

Пионерите са ръководени от Комсомола по поръчение на управляващата в страната 

комунистическа партия  Централният комитет на ДКМС създава Централния съвет на 

ДПО „Септемврийче“  Пионерската организация е разделена на отряди и дружини с 

техните отрядни и дружинни председатели и ръководители  Най-висшият орган на 

организацията е Републиканският пионерски сбор  

Преди Деветосептемврийския преврат от 1944, по подобен начин е организирана 

казионната Бранник в България и Хитлерова младеж в Германия  

Целта на пионерското движение е да възпитава в децата  трудолюбие, дисциплина и 

родолюбие  Но наред с тези положителни качества то учи на подчинение и подготовка 

за живот в едно несвободно общество и приемане на една тоталитарна държава  За да 

осъществи тези си цели правителството изгражда и поема издръжката на стотици 

пионерски домове, лагери, станции на младите техници и агробиолози, пионерски стаи 

и кабинети, школи по изкуствата и редица спортни съоръжения и състезания  Днешната 

Семинария в София е била Централният пионерски дворец по време на комунизма  

Структура на организацията:  звено   – част от класа (паралелката),  отряд - 1 

клас (паралелка), дружина – цялото училище  

При приемането си в пионерската организация всеки пионер изрича клетва: „ Аз, 

димитровският пионер, тържествено обещавам пред другарите си и своя героичен 

народ да се боря всеотдайно за делото на Българската комунистическа партия, за 

победата на комунизма  Да бъда верен на заветите на Георги Димитров, да изпълнявам 

законите на димитровския пионер  Обещавам да бъда достоен гражданин на моето 

мило отечество - Народна република България  “ 

Знамето на пионерското движение е червено „като кръвта на бойците паднали за 

народна свобода“  Знамето е символ на вярност към делото на пролетарската 

революция, към комунистическата партия и към Родината  Всеки пионерски отряд и 

дружина имат свои знамена, които се съхраняват в пионерската стая  Изнасят се на 

официални и национални празници  



Пионерите носят червена връзка, вързана на възел около врата  Тя символизира 

парче от пионерското знаме  Трите   върха и възелът символизират единството на 

комунисти, комсомолци и пионери  Същото значение има и тривърхият пламък, който 

се намира над петолъчната звезда на пионерската значка с образа на Георги Димитров  

При всички официални церемонии се отправя поздрав: "Бъди готов!" Пионерът 

отговаря с "Винаги готов!" и отдава пионерски поздрав с дясната ръка, вдигната над 

челото с изправени един до друг пръсти, свита в лакътя под прав ъгъл  Допрените един 

до друг пръсти символизират дружбата между петте континента  Пионерът отдава 

поздрав и при изпълнение на Химна на Народна република България, при среща на 

знамето и при полагане на венци пред паметници  

Химн (марш) на ДПО "Септемврийче" е песента "Пейте в светлата родина   " по 

текст на Асен Босев  

 

Комсомолска организация 

Димитровският комунистически младежки съюз /ДКМС/ е младежка организация, 

която възниква през 1946 година е организация с национален обхват и пряко 

ръководена от Българската комунистическа партия  Неин основен ръководен орган е 

конгресът, а между конгресите се ръководи от първи секретар  

Членовете на организацията се наричат комсомолци и встъпват в нея след членство в 

организациите „Чавдарче“ , до 9 годишна възраст, и „Септемврийче“, между 9 и 14 

години   

ДКМС е приемник на Работнически младежки съюз, който е имал структура и в 

Неделино, но в него не участват ученици, а само младежи след ученическа възраст  

В ДКМС членуват  почти всички младежи от 14 до 28-30 години  За учащите се 

членството на практика е задължително  Членът на ДКМС се нарича комсомолец  

Първичната организация се нарича “дружество”  Дружеството избира секретар и бюро  

(Един клас е едно дружество ) Дружествата се обединяват в “организация”, която се 

ръководи от секретар и комитет   

Още след девети септември 1944 година и в Неделино започват да се изграждат 

ученически организации, но пълното им налагане става след  Априлския пленум от 

1956 година  Тогава получават масовост и постепенно започват да оказват влияние 

върху ученическия живот  

Всички организации имат свой печатан орган и учениците са задължавани да се 

абонират за него  За чавдарчетата е вестник „Чавдарче“, за пионерите – вестник 

„Септемврийче“, а за комсомолците – вестник „Народна младеж“  

Под ръководството на организацията се осъществява съревнование между класовете по 

различни показатели  Първенците са награждавани и тази дейност е мотивирала 

учениците да показват по-добри резултати във всички начинания  

Не са запазени никакви документи от дейността на организациите на учениците, а в 

летописните книги, голяма част също изчезнали, информацията е оскъдна и непълна  

Под егидата на комсомола се провеждат ученически бригади с гимназисти  Те участват 

в прибирането на селскостопанската продукция  



 На бригада в село Турян през 1977 година 

 

Профсъюзът и партията 

 

Професионалният съюз (съкратено профсъюз или професионални 

(работнически) синдикати) е доброволно обединение на хора, свързани с общи 

интереси в дадена професионална сфера – обслужване, производство, образование, 

култура  

Обединението се създава преди всичко с цел защита на правата на работниците и 

служителите, като представлява техните интереси пред работодатели и правителство  

Тези съюзи възникват през XIX век  Тяхна родина е Англия  Оттам те получават 

широко международно разпространение  В началото на XX век започват да се създават 

международни обединения на профсъюзите 

Профсъюзите в България се превръщат в междинно звено между партията и 

трудещите се, оперират на принципа на демократическия централизъм и признават 

ръководната роля на партията  През 1948 г  90% от работниците членуват в 

профсъюзите  Основните фигури на всяко предприятие стават директорът, партийният 

секретар и председателят на профкомитета  

На третия конгрес на профсъюзите през 1951 г  Централният съвет на ОРПС се 

преименува в Централен съвет на профсъюзите (ЦСПС)  Приет е Кодекс на труда  В 

периода 1962 – 1989 г  ролята на профсъюзите почти напълно се обезличава  Те са 

подчинени на решенията на партийните конгреси, на общинския партиен комитет и на 

партийната организация в училището и се превръщат в мълчалив сателит и изпълнител 

на волята на партията  През 1987 г  за пръв път в историята на профсъюзите при 

социализма новият Устав дава определена автономност на профсъюзната организация, 

за първи път тя може самостоятелно да взима решения за задачите си, формите и 

средствата за работа  По това време 98% от хората членуват в профсъюз и се предлага 

членството да е на доброволна основа  Синдикализацията в училището е била 100%  

Появата на независимия профсъюз “Подкрепа”, учреден на 8 февруари 1989 г  е 

първата стъпка към плурализъм в тоталитарното общество и първата опозиционна 

проява  Ръководителите му са преследвани и арестувани  В отговор на репресиите през 

лятото на същата година са организирани щафетна гладна стачка и демонстрации  

Организация на „Подкрепа“ в СОУ „Св  св Кирил и Методий“ не е регистрирана  Няма 

регистрирана организация на НУС /Национален учителски синдикат/ към КНСБ  

За национално представителни са признати единствено КНСБ и КТ “Подкрепа”, защото 

покриват критериите: КНСБ наброява 607 883 членове, а КТ ”Подкрепа” – 154 894. 

В СОУ „Св  св Кирил и Методий“ синдикализмът има своята роля  Неговата значимост 

произтича от сключваните колективни договори на национално равнище и прилагането 



на клаузите му на ниво училище  Много рядко се е стигало до договаряне на по-

изгодни клаузи на ниво училище, което 2000 година е довело до неглижиране на 

организацията и много синдикални членове се отказват от членство в СБУ  За мнозина 

синдикалната организация се е превърнала в сателит на директора на училището, а не в 

защитник правата на учителите  Няма да спестя и това, че по-голямата част от 

учителите искат единствено и само председателят на синдиката да се бори за правата на 

работещите в училището, без да среща подкрепа от членовете  Социалните придобивки 

през последните години се губят една по една  Причината е, че единният разходен 

стандарт не може да обезпечи всички социални плащания, поради това, че числеността 

на персонала е значително по-голяма от нормативно определената  Всяка година броят 

на  учениците намалява, а учителите са същите, дори се назначават и нови   

В голямата учителска стачка през 2007 година училището се включва с протестни 

декларации, ефективни стачни действия, а негови представители участват в протестни 

действия в Смолян и София  

Към 1 01  2013 година процентът на синдикализация е 82%   Помощният и 

обслужващ персонал членуват 100% в синдикалната организация  Председател на СО 

на СБУ в училище дълги години е Румен Марангозов – старши учител по история и 

цивилизация, а преди него водачи на учителството са били Румен Чафадаров, Здравко 

Айвазов, Альоша Личев, Веселин Личев, Калин Тръмбашев  

 

Партийната организация в училище е била съобразена с принципите на партийно 

строителство  За членове на партийната организация се приемат само навършили 

пълнолетие хора  Партийни членове се приемат след предварително проучване и две 

препоръки от други партийни членове  Партийният секретар е втората фигура в 

училище след директора, но често той взема и водеща роля  На партийни събрания се 

приемат оценките за работа на директора  Партийните членове се ползват с известни 

привилегии в учителската общност, но невинаги те са приемани еднозначно от 

учителството  В тяхно лице те виждат кариеристи и послушници на висшестоящите  До 

1989 година директорът и неговите заместници задължително са партийни членове  

 

 

Здравеопазване. 

 

Всички ученици са избрали свой личен лекар и данните за тях са вписани в 

дневника на класа  При спешна нужда се викат в училище  Училището има медицински 

кабинет, в който работи фелдшер, има  и стоматологичен кабинет, който не 

функционира след пенсионирането на стоматолога през 2010 година   

Медицинското лице към училището се грижи за ранното откриване 

заболяванията на учениците чрез честа профилактика и насочване към личния лекар за 

уточняване на заболяването  Бързо реагира към спешните състояния и чрез близостта 

си с децата, преодолява у тях страха към „белите манти“  Обучава ги как сами могат да 

си помогнат при спешни състояния и оказване на първа помощ  

Здравните беседи и лекции запознават учениците  с основните изисквания на 

здравословния начин на живот  



Тревога будят проблемите , свързани със заболявания на зрението, дихателните 

пътища, наднорменото тегло и здравословното хранене  

 

 

ТНТМ 

 

ДВИЖЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО НА МЛАДЕЖТА 

/ТНТМ/  –  Дъщерна организация на ДКМС, която провежда различни състезания, 

конкурси, прегледи, изложби и други подобни, с които се поощрява изобретателността 

и сръчностите на децата и младежите и се съдейства за тяхното приобщаване към 

иновациите  Организират се и се субсидират издания и кръжоци  Раздават се награди  

Създава се и се поддържа значима материална база  Организацията контролира 

финансовите средства  Прегледите на ТНТМ бележат постижение на наши възпитаници 

до окръжно ниво  Няма регистрирано участие на национален преглед  Не са запазени 

никакви документи в училището от този период  

 

 

Спортна дейност 

 

Училището разполага с два физкултурни салона – един за начален етап и един за 

всички останали ученици  Има външни площадки за народна топка, волейбол и 

баскетбол  От 2012 година разполага с игрище за хокей на трева  

Под ръководството на Йордан Славейков, Сергей Катрев и Величко Митев учениците 

редовно участват в спортни състезания от регионалин и национален мащаб и се връщат 

с медали, купи и грамоти  

 
Част от наградите на спортистите 

 

Традиционно през годините учениците участват в клубове по борба и джудо  

До края на ХХ век водещ спорт тук е свободната борба  Треньори са Желязко 

Метрашев и Митко Велков, бивш състезател  Под тяхно ръководство отборът участва в 

различни турнири и печели медали  През 1987г  Неделино става окръжен шампион като 

първо място печелят Младен Велков, Слави Атанасов и Веселин Дуганов, а втори са 

Милко Келешев и Величко Войводов   

На републиканското първенство в разлог Митко Велков заема трето място  

Традиционният турнир „Дан Колов“ също има неделинско участие – първо място 

печели Стилян Георгиев а второ и трето си поделят Пламен Пътников, Велко Йорданов 

и Стамен Филипов. 

Борците имат успех и на републиканското първенство в Горна Оряховица – 

първо място  –   Стилян Георгиев, трето  –   Веселин Милев   



През 1998 и 1999 година Милко Николов и Благовест Босев заемат първо място, а 

подгласници са Милко Николов, Румен Келешев и Иво Сантов  

Постепенно борбата отстъпва место на джудото   

От тук тръгва кариерата на Елица Ръжева, която е трикратен европейски 

шампион по самбо, петкратен вицесветовен шампион, балкански шампион, 

многократен републикански шампион. Снимала се е в 52 филма като каскадьор, в това 

число и в супер продукции с участие на холивудски звезди  

 

 

 
Елица Ръжева 

 

Но завоеванията в този спорт далеч не са само на  Елица   Благодарение на 

всеотдайната работа на треньора Севдалин Марангозов два пъти шампиони на 

България са Кремена Скечелиева, Атанас Стефанов, Севдалин Байрактаров, Мая 

Филипова, Мая Костова, Искра Германова, Анастасия Тодорова, Любомира Иванова, 

Антоанета Соколова, Борислав Беширов, Ангел Караиванов и Валя Димитрова  

Трикратни ребубликански първенци са Румяна Стефанова и Мирослава Карамитева  

Четири пъти национален победител пък е Десислава Личева  

Шест пъти републикански първенци са Севдалин Марангозов и Александрина 

Марангозова – децата на треньора, които освен това са и отлични ученици любимци на 

съучениците си заради безукорното им поведение  

Възпитаници на Марангозов вземат участие и в международни състезания, в 

които  заемат призови места  В Крумовград участие вземат Кремена Скечелиева, 

Атанас Стефанов, Антоанета Соколова, Елица Ръжева и Севдалин Байрактаров  

В Пловдив и София  Валя Димитрова печели златен и бронзов медал, Симона Макакова 

– златен и бронзов медал и шампион на България, Ани Дуганова – Златен и сребърен 

медал и шампион на страната, Евгени Димитров – носител на два бронзови медала, 

Петя Дуганова – сребърен и бронзов медал  

На международен турнир в Австрия отново Севдалин Марангозов печели злато, сребро 

и бронз, Александрина Марангозова също се окичва два пъти със злато и сребро, 

Любомира Иванова – сребърен медал, Кристина Димитрова – сребърен и Владислав 

Петров – бронз  

Почти равностойни са и постиженията по самбо  Шампиони стават  Кремена 

Скечелиева, Антоанета Соколова, Антоанета Тодорова, Даниела Миланова, Атанас 

Стефанов и Севдалин Байрактаров  



На световно първенство пък по самбо бронз печелят Антоанета Тодорова и Антоанета 

Соколова  

Не само индивидуалните шампиони са гордост за града и треньора, но и отборно 

четири пъти са шампиони по джудо – веднъж на второ място и два пъти на трето  

Отборни първенци са и възпитаниците по и по самбо на Севдалин Марангозов   

Рядко треньор може да се похвали със спечелени 380 медала  При това помощта, която 

е получавал треньора нерядко е била символична, а понякога и никаква  Само любовта 

към състезателите и любимия спорт са мотивирали треньора да работи и да печели   

 Бъдещите шампиони със своя треньор /първият вдясно/ Севдалин 

Марангозов 

 

 В схватка 

През учебната година се приема училищен спортен календар, който включва:  

провеждане на вътрешно-училищни състезания между отделните паралелки и класове 

по отделните видове спорт; участие в лекоатлетическия   състезания  по случай 

бележити дати и годишнини; участие в състезание от ученическите игри по хандбал, 

футбол, лека атлетика , баскетбол; организиране на спортни празници; организиране на 

спартакиади в чест на патронния празник; организиране на турнир по случай – 3 март; 

участие в лекоатлетическа щафета и крос в чест на 24 май и др  

  Величко Митев час по физическо възпитание и 

спорт 



 

Библиотеката 

 

 Училищната библиотеки има за цел да предоставя на учащите литература, 

необходима за учебния процес и по състав на фонда се приближава към 

специализираните и научните библиотеки  Тя не е общодостъпна и обслужва само 

читателите, които са част от учебното заведение   

Първата библиотечна книга е заведена през учебната 1952-53 година  Първата 

заведена книга е сборникът „Светли пътеки“ на издателство „Детиздат“, 1947 година с 

цена 300 лева  

 

 
Тогава са заведени още 151 детски книги, 367 художествени , 275 научни и 47 

педагогически  През следващата година са доставени още 111 книги  През 1958 година 

в библиотеката са инвентаризирани още 34 книги, през 1960 – 18, през 1961 – 30  До 

1970 година библиотеката разполага с 1480 заглавия в различните раздели – детска, 

художествена, научна и педагогическа литература  Данни за броя на читателите 

липсват  

От учебната 2011-12 година библиотеката е превърната в мултифункционален 

център, в който се провеждат открити уроци, мултимедийни презентации, конференции 

и други събития  

През последните години се наблюдава масов спад на читателската култура и 

този процес не се отнася само за Неделино  На национално ниво се констатира голям 

отлив от книгата и от четене  Международни изследвания от последните години ни 

нареждат до Тринидат и Тобаго, което на практика означава, че днешното младо 

поколение е функционално неграмотно, независимо от читателските инициативи на 

различни нива  Асоциация „Българска книга“ прави  опити да събуди читателския 

интерес у подрастващите, а и изобщо у българите, но успехите са или символични, или 

нямащи траен ефект  

В Неделино се наблюдава същата тенденция  Особено е тревожно състоянието 

при възрастовата група 12 - 17 години   В началното училище, било по учителско 

настояване, било под натиск на родителите, учениците имат навик да влизат в 

библиотеката и заемат книги, а и реално четат  След тази възраст, магнетичната сила на 

компютъра и новите информационни технологии си казват думата, а и учители и 



родители не правят достатъчно да поддържат формирания в началните класове интерес 

към писаното слово, и да и традиционното четене и електронното да станат допълващи 

се  Очертаващите се проблеми имат решение, но е необходимо да се активизират 

усилията на родители, учители и издатели   

Родителската грижа за формиране на обща култура и интерес към книгата е 

основополагаща – ако родителят не чете, трудно детето му ще превърне четенето в 

начин на живот   

Учителите пък трябва да формират читателска култура у подрастващите, да 

култивират читателски вкус  и да възпитават висока естетическа мярка у учениците   

Издателите имат отговорността книгата да е възпитаваща   

Ръководствата на училищата трябва да се грижат за непрестанна обнова на 

книжния фонд, защото ако възрастният ще предпочете стара книга, до която са се 

докосвали много преди него, децата искат да държат в ръцете си нови книги  

Училищното ръководство и общината имат основната грижа да отделят средства за 

обогатяване на училищната библиотека  

 

 

 
 

Първият ученически читателски клуб 

През 2007 година в училището се сформира Читателски клуб с едничка цел да 

приобщава младите хора към книгата, в който се включват ученици от различни 

възрастови групи  За две-три години по тяхна инициатива са доставени дарения за 

около 5000 лева  Училището не е отделило нито един лев от своя бюджет, за да закупи 

нови книги за децата  И днес в училищната библиотека липсват книги от българската 

литературна класика, включени в задължителната програма на учениците  

 

 

 
 



Младите членове на читателския клуб четат приказки на деца от детската градина и възпитават любов към 

книгата от най-ранна възраст.      

     Библиотеката                                           

 

 

 

 

През учебната 2012/13 година в Соу „Св  св  Кирил и Методий“ обучението на 

учениците се води  от 46 души педагогически персонал  

Списък на учителите към 1 май 2013 година: 

1 Румен Асенов Чафадаров–  директор 

2 Деана Лариева Скечелиева – помощник директор по учебната част 

3 Надежда Красимирова Тодорова – старши учител 

4 Катя Ангелова Бабачева -– старши учител 

5 Вера Дичева Башева-– старши учител 

6 Снежана Асенова Личева– старши учител 

7 Събка Цанкова Марангозова– старши учител 

9 Снежана Асенова Емирска– старши учител 

10 Снежана Райчева Михайлова– старши учител 

11 Румяна Асенова Караиванова– старши учител 

12 Лили Желязкова Узунова– старши учител 

13 Снежана Трендафилова Бабачева– старши учител 

14 Катя Ангелова Борисова– старши учител 

15 Емилия Здравкова Хаджиева– старши учител 

16 Светозар Асенов Любомиров -главен учител 

17 Руска Георгиева Чафадарова– старши учител 

18 Елзира Любомирова Вълчева– старши учител 

19 Руска Асенова Годумова– старши учител 

20 Златка Миткова Беширова– старши учител 

21 Златка Веселинова Атанасова– старши учител 

22 Виолета Асенова Карамитева– старши учител 

23 Емил Асенов Русев– старши учител 

24 Евгения Николова Личева– старши учител 

25 Катя Георгиева Бабачева– старши учител 

26 Ясен Векилов Халваджиев– старши учител 

27 Румен  Митков Марангозов– старши учител 

28 Лилия  Феликсова Георгиева– старши учител 

29 Елза Миткова Костова– старши учител 



30 Лидия Феликсова Генчева– старши учител 

31 Вера Павлова Младенова– старши учител 

32 Здравко Асенов Айвазов– старши учител 

33 Альоша Младенов Личев– старши учител 

34 Васко Асенов Беширов– старши учител 

35 Йордан Милков Славейков– старши учител 

36 Величко Боянов Митев– старши учител 

37 Виолета Росенова Чафадарова– старши учител 

38 Николай Борисов Георгиев– старши учител 

39 Сийка Райчева Бозвелиева- старши възпитател 

40 Катя Боянова Халваджиева- старши възпитател 

41 Златка Здравкова Кисьова- старши възпитател 

42 Надежда Здравкова Желязкова- старши възпитател 

43 Росица Борисова Чафадарова- старши възпитател 

44 Галя Петрова Войводова- младши възпитател 

45 Надка Стефанова Бабачева- старши възпитател 

46 Славчо Асенов Цветков- старши възпитател 

47 Ирина  Атанасова Димитрова- старши възпитател 

48 Радой  Стоилов Кехайов – помощник директор по стопанските въпроси 

 

Списък на непедагогическия персонал за учебната 2012/13 година 

 

49 Здравко Асенов Златанов 

50 Даниела Бисерова Чандърова 

51 Станимира Андреева Чафадарова 

52 Катя Радоева Караиванова 

53 Борис Василев Войводов 

54 Христо Борисов Караиванов 

55 Васко Росенов Димитров 

56 Калинка Стоянова Драганова 

57 Румяна Ясенова Айвазова 

58 Надка Велинова Дуганова 

59 Кадиме Осман Хайдар 

60 Захаринка Здравкова Дуганова 

61 Ирина  Радкова Петрова 

62 Надежда Асенова Докторова 

63 Елза Станкова Даскалова 

64 Николай Младенов Драганов 

65 Невена Стефанова Андреева 

 

Директорите на гимназията 

 

1972 – 1974 - Бойчо Бойчев 

1974 – 1975 - Виолета Донева 



1976 – 1980 - Найден Николов 

19880 – 1982 - Румен Чафадаров 

1983 – 1986 - Иван Филипов 

1986 – 1988 - Феликс Георгиев 

1988 – 1990 - Альоша Личев 

1990 -1991 - Румен Лаханов 

1992 – 1997 - Даниел Каров 

1998 - 2012 - Вера Балканска, замествана от : 

VІІІ-ХІ 1999 г  Евгения Личева /ВРИД/ 

2003-2004 - Лили Узунова /ВРИД/ 

2003-2004 - Зоя Какалашева /ВРИД/ 

2005 – 2007 - Иван Филипов /ВРИД/ 

2012-2013 - Румен Чафадаров – продължава 

 

Директорите на основното училище  

 

1969 -1988 - Розен Карафезиев 

1988- 2001 - Феликс Георгиев 

2002 – 2003 - Румен Лаханов 

2003 – 2005 - Светлана Марангозова 

2005 – 2006 - Румен Лаханов 

2006 – 2009 - Галя Любомирова 

 

 

 

 

Празниците  

 

От документите, които проучих става ясно, че в периода до 9 ІХ 1944 г  в 

училище тържествено са чествани Празникът на славянската писменост и Деня на 

детето  В тези тържества масово са участвали всички ученици, водени от своите 

учители  Попаднах на снимков материал за празнуване на деня на детето на 11 май  На 

гърба на снимката е записано „1939 г  празнуване деня на детето“  За мен няма 

съмнение, че става дума за празника на светите братя Кирил и Методий, но като са 

имали предвид яростната съпротива на ходжи и фанатизирани родители, които няма да 

пуснат децата да честват светци,учителите находчиво са заменили само името, а 

шествието, което винаги съпътства деня на Кирил и Методий е запазено  По същество 

това си е празник на писмеността  



  
На 11 май 1939 година учениците се отправят за отбелязване Деня на детето 

 

Няма данни за други масови празници в училище от този период  

Организирането на празниците, честванията и тържествата след  9 ІХ 1944 г  са 

съобразени с изискванията на новата политика, която трябва да възпитава „във 

всеотдайна служба на народа“  Честването на 1 май се налага като национален празник 

и на училището се отрежда важна роля  Постиженията на учениците са утвърдени като 

трудова дейност и е възложено на техните организации да изготвят схеми, диаграми, 

стен-вестници, плакати, отразяващи успеха и дисциплината  Обявяват се съревнования 

между класовете по успех и дисциплина в чест на празника и се раздават награди на 

най-добрите  Първомайската манифестация е един от най-важните празници на 

училището, която се извършва на площада, на който дефилират всички трудови 

колективи в града  На 9-ти май се провежда преглед на маршовата песен  

Най- старателно се подготвят тържествата по случай 24 май  На този ден учениците са 

украсили класните стаи и училището  Построяват се в двора на училището и се 

отправят на манифестация в центъра на селището  Там се четат речи, отчитат се 

постижения, награждават се отлични ученици и изявени педагози и винаги следва 

художествена и музикална програма, която ученици и учители са подготвяли месеци 

преди това  

Всяка нова учебна година се открива тържествено в двора на училището под 

звуците на националния химн  Всички ученици са построени и се посреща и изпраща 

знамето на училището  

След 50-те години и най-вече след Априлския пленум от 1956 година животът на 

училището минава под знака на партийните конгреси  Обявява се социалистическо 

съревнование в чест на конгресите, провъзгласяват се различни почини  Задължителна 

става манифестацията на 9-ти септември – Ден на победата на социалистическата 

революция, 7-ми ноември – Ден на Великата октомврийска социалистическа 

революция, 9-ти май – Ден на победата над фашистка Германия  

 



 
В училището е сформиран оркестър с духова и фанфарна музика, които са неизменна част от тържествата. 

/снимката- фанфари, шествие/ 

В единайсети клас имат задължително начално военно обучение  

 

 

 
 Момичета от гимназията на военен лагер 

 

 

  

 Началното училище се отправя на манифестация  

 

 

След 10-ти ноември се променя както официалния празничен календар, така и 

съдържанието на самите празници  Отхвърлени са манифестациите на 1-ви и 24-ти май, 

отхвърлени са празниците, свързани с комунистическата партия и се утвърждават нови 

празници  Училището задължително отбелязва Коледа и Нова година с различни 

класови и училищни инициативи   



  
Коледно парти на деца от началната степен 

Все така тържествено се отбелязва Денят на славянската писменост, на 

българската просвета и култура, 1-ви юни се чества като Международен ден на детето, 

6-ти септември се отбелязва като Ден на съединението на България, 22-ри септември 

като Ден на Независимостта, 1-ви ноември като Ден на народните будители  

През последните години в училище особена популярност добиха празниците на 

буквите, на които първокласниците афишират, че вече са грамотни  

 

 

 
Честване на 24 май на площада на гр. Неделино 

 

 

 

   
Учители и ученици се отправят към центъра на града за да отбележат 24 май. На преден план Катя Борисова и 

Альоша Личев 

 

Отбелязват се кръгли годишнини, патронният празник на училището – 11 май  



В подготовката на тези празници най-сериозно са ангажирани учителите по музика, 

изобразително изкуство, физическо възпитание и спорт, български език и литература  

Те са включени в комисия, която избира педагогическият съвет и има задължението да 

подготви цялостната програма за тържествата  

 

 

 

 
Мажоретен състав на 24 май 

 

 

 

 
Танцов състав на тържеството на националния празник - 3 март 

 

 

 

 

Всяка година тържествено се изпраща поредния випуск на гимназията  

 

 

  



Випуск 2007 г. с класен ръководител Здравко Айвазов 

 

 

 

 
Випуск 2010-2011 с класен ръководител Альоша Личев 

 

 

 

 
Кметът Беширов пожелава успешна кандидат-студентска кампания на зрелостниците 

 

 

 

 



  
Директорът Балканска връчва дипломата на Александрина Марангозова -  радостни за отличния успех. 

 

 

 

 

 

  
Випуск 38, с класни ръководители Здравко Айвазов и Румен Чафадаров, вече са получили дипломите си за 

средно образование в ритуалната зала на община Неделино. Още същата есен по-голямата част от тях ще са 

студенти в различни висши училища 

 


