СОУ „Отец Паисий“
град Кърджали

Летописната книга е
библиографска рядкост, безценен
исторически извор, който продължава да се
пише и днес...

Летописна книга 1: .................................................................. 5
Учебна 1913-1914 г. .................................................................................................... 6
Учебна 1914-1915 г. .................................................................................................... 7
Учебна 1915-1916 г. .................................................................................................... 7
Учебна 1916-1917 г. .................................................................................................... 8
Учебна 1917-1918 г. .................................................................................................... 8
Учебна 1918-1919 г. .................................................................................................... 9
Учебна 1919-1920 г. ...................................................................................................10
Учебна 1921-1922 г. ................................................................................................... 12
Учебна 1922-1923 г. ................................................................................................... 15
Учебна 1923-1924 г. ...................................................................................................16
Учебна 1924-1925 г.................................................................................................... 17
Учебна 1925-1926 г....................................................................................................19
Учебна 1926-1927 г. ................................................................................................. 20
Учебна 1927-1928 г. ................................................................................................. 22
Учебна 1928-1929 г. ................................................................................................. 23
Учебна 1930-1931 г. .................................................................................................. 24
Учебна 1931-1932 г. .................................................................................................. 26
Учебна 1932-1933 г. .................................................................................................. 28
Учебна 1933-1934 г. .................................................................................................. 30
Учебна 1934-1935 г.................................................................................................... 31

Летописна книга 2:................................................................ 34
Учебна 1935-1936 г................................................................................................... 35
Учебна 1936-1937 г. ................................................................................................. 37
Учебна 1937-1938 г. ................................................................................................. 42
Учебна 1938-1939 г. ................................................................................................. 46

Учебна 1939-1940 г. ................................................................................................. 48
Учебна 1940-1941 г. ................................................................................................. 50
Учебна 1941 -1942 г. ................................................................................................... 51
Учебна 1942-1943 г. ................................................................................................. 53
Учебна 1943 -1944 г. ................................................................................................. 53
Учебна 1945 -1946 г. ................................................................................................. 55
Учебна 1946-1947 г. ................................................................................................. 56
Учебна 1948-1949 г. ................................................................................................. 57
Учебна 1949-1950 г. ................................................................................................. 59
Учебна 1950-1951 г. .................................................................................................. 62

Летописна книга 3:................................................................66
Учебна 1951-1952 г. .................................................................................................. 67
Учебна 1952-1953 г. .................................................................................................. 69
Учебна 1953-1954 г. ................................................................................................. 70
Учебна 1954-1955 г. ................................................................................................. 73
Учебна 1955-1956 г. ................................................................................................. 75
Учебна 1956-1957 г. ................................................................................................. 77
Учебна 1957-1958 г. ................................................................................................. 80
Учебна 1958-1959 г. ................................................................................................. 83
Учебна 1959-1960 г. ................................................................................................. 86
Учебна 1960-1961 г. ................................................................................................. 89
Учебна 1961-1962 г. .................................................................................................. 92
Учебна 1962-1963 г. ................................................................................................. 94
Учебна 1963-1964 г. ................................................................................................. 98
Учебна 1964-1965 г. ................................................................................................ 102
Учебна 1965-1966 г. ................................................................................................ 106
Учебна 1966-1967 г. ................................................................................................ 109

Учебна 1967-1968 г. ................................................................................................. 111
Учебна 1968-1969 г. .................................................................................................115
Учебна 1969-1970 г. ................................................................................................ 118
Учебна 1970-1971 г. ................................................................................................. 123
Учебна 1971-1972 г. ................................................................................................. 126
Учебна 1972-1973 г. ................................................................................................ 130
Учебна 1973-1974 г. ................................................................................................ 134
Учебна 1974-1975 г. ................................................................................................ 135
Учебна 1975-1976 г. ................................................................................................ 136
Учебна 1976-1977 г. ................................................................................................ 137
Учебна 1977-1978 г. ................................................................................................ 138

Летописна книга 4: ............................................................. 140
Учебна 1978-1979 г. ................................................................................................ 141
Учебна 1979-1980 г. ................................................................................................ 144
Учебна 1980-1981 г. ................................................................................................. 146
Учебна 1981-1982 г. ................................................................................................. 152
Учебна 1982-1983 г. ................................................................................................ 154

Летописна книга 5:............................................................... 157
Летописна книга 6: .............................................................. 158
*Забележка: За учебните 1929/1930, 1944/1945 и 1947/1948 години в Летописните книги няма информация..

Летописна книга 1:
Начената на 01.ХI.1913 г.
Свършена - 1935 г.
Летописна книга на Кърджалийското
първоначално народно училище

Учебна 1913-1914 г.
На 31.Х.1913 г. вечерта пристигнаха в Кърджали
новоназначения кърджалийски околийски училищен инспектор –
Кирил Ванков, жена му– Параскева К. Ванкова и двете им деца.
Инспекторът беше изпратен тук да проучва условието за
откриването на българско училище в Кърджалийска околия.
На 01. ХI инспекторът се свърза с председателя на градската
тричленна комисия – Сава Недялков, за да обсъдят въпроса – може ли
да се открие училище в града. А тоя въпрос трябваше да се обсъди,
защото много обстоятелства сочеха отрицателния му отговор.
Преди всичко нямаше достатъчно деца за училище. Местно българско
население нямаше. Българският елемент се състоеше от :
1)няколко души шивачи, дошли без семействата си;
2)офицери и чиновници, също дошли сами. Първи които бяха
довели своите семейства бяха кмета и инспектора. Разчиташе се, че
някои чиновници да доведат децата си. Броят на всички бъдещи
ученици не надвишаваше числото 12.
После трябваше да се намери помещение, а училищния
бюджет нямаше. Нямаше и покъщнина.
На 03.ХI.1913 г. инспектор Ванков подаде надлежната
телеграма до Министъра на народното просвещение. Отговорът не
закъсня - с телеграма №15142 от 09.ХI.1913 г. се съобщаваше на
околийския инспектор, че със заповед №2042 от 07.ХI.1913 г. се
открива първоначално народно училище в Кърджали. Със заповед
№2089 от 12.ХI.1913 г. се назначава за учителка Параскева К. Ванкова.
Пристъпва се към приготвяне на училищната покъщнина. Направени
са няколко чина, една черна дъска и една маса. Работата вървеше
много бавно, но нямаше защо да се бърза, защото и ученици липсваха.
Цял ХI и половината на ХII мина в приготовления. Най-сетне на
18.ХII.1913 г. се извърши тържествено откриване. Записани 8 ученика

разпределени в три отделения – I, II,IV (за III нямаше ученици). В
първите числа на м. януари 1914 година се записаха и 10 еврейчета. До
края на годината се записаха още 8 ученика, така че годината
приключва с 26 ученика.
Нямаше никакви пособия. Но вече имаше училищен бюджет,
в който бяха предвидени достатъчни кредити за нуждите на
училището.

Учебна 1914-1915 г.
Започна при същата обстановка, каквато бе и изтеклата.
Повдигнат бе въпросът за откриване I прогимназиален клас. Но
трябваше да се ангажира по-удобно здание. Това беше нужно и защото
числото на учениците се увеличи. Те вече не можеха да се поберат в
тясната класна стая. За училищно помещение беше ангажирано
зданието №575, принадлежащо на турското училищно
настоятелство и служещо по-рано за турско училище. Това стана към
01. Октомври 1914 година. Учебната година завърши с 44 ученика.

Учебна 1915-1916 г.
Започна със следните учителки:
1. Екатерина Томпукова – волнонаемна първоначална
учителка с 1020 лева годишна заплата, встъпва в длъжност на 06.XI и
обучавала III и IV отделение. Изпълнявала длъжностите главен учител
и пунктов учител.
2. Мария Стоянова – волнонаемна първоначална учителка с
840 лева годишна заплата, постъпила по същото време обучавала I и II
отделение.

Записването на учениците започнато на 06 XI, а редовните
занятия на 14 XI.
Изпитът за IV отделение е произведен на 25 VI, а утрото и
раздаването на свидетелствата на 02 VII. Не са били набавяни
училищни помагала и книги за училищната библиотека.

Учебна 1916-1917 г.
Започна със следните учителки:
1. Неделя Делчева – родом от Хасково, омъжена, волнонаемна
първоначална учителка с 1020 лева годишна заплата. встъпва в
длъжност на 11.IX. Изпълнявала длъжността главен учител.
2. Пандора Секулова – от град Щип, неомъжена, волнонаемна
първоначална учителка с 960 лева годишна заплата. Започва на 08.IХ.
Учебните занятия започват на 20 IX. Уроците прекратени
на 02. Юни, изпитът на учениците от IV отделение произведен на 03
юни, а утрото на 10 юни.
На 4, 5 декември 1916 година окръжният училищен
инспектор на Старозагорското учебно окръжие Д. Пандов посетил
училището и присъствал на преподаването.
Учебните занятия през годината не са били прекратявани.

Учебна 1917-1918 г.
Започна със следните учителки:
1. Пандора Секулова – от град Щип, неомъжена, волнонаемна
първоначална учителка с 960 лева годишна заплата.

2. Тодора Христова (по мъж Тулева) – родом от Свиленград,
омъжена с деца, волнонаемна първоначална учителка с 960 лева
годишна заплата. Встъпила в длъжност на 20.IX.1917 г.
Редовните занятия започват на 24 септември. Учебните
занятия са приключили на 01 юни, изпитът за IV отделение на 2
юни, а на 9 юни е утрото и раздаването на свидетелствата на
учениците. През годината занятията са били прекъсвани от 29
март до 01 април поради големия сняг и липсата на топливо в
училището.
Имало е два смъртни случая на ученици – едната от второ
отделение Марийка Георгиева.

Учебна 1918-1919 г.
Започна със следните учителки:
1. Тодора Христова (по мъж Тулева) – родом от Свиленград,
омъжена с деца, волнонаемна първоначална учителка с 960 лева
годишна заплата. Обучавала I-II отделение.
2. Стефана Куртова – неомъжена. Редовна първоначална
учителка от V клас, с 1440 лева годишна заплата. Главен учител и
пунктов учител, обучавала III-IV отделение.
Редовните занятия открити на 24 септември. През
годината учебните занятия са прекъсвани от 14 до 28 октомври,
понеже учебното здание бе заето от войници, и от 11 до 13 февруари
поради големия студ и липсата на дърва.
На 15 юни проведен изпита за IV отделение, утрото и
свидетелствата на 22 юни. Не са набавяни учебни помагала и книги.

Учебна 1919-1920 г.
Започна със следните учителки:
1. Анна Николова – родом от Хасково, неомъжена,
волнонаемна първоначална учителка от Х клас с 2160 лева годишна
заплата.
2. Мария Нанева – родом от село Чоба, Пловдивско,
неомъжена, волнонаемна първоначална учителка от Х клас 1800 лева
годишна заплата.
Редовните занятия открити на 25 септември.
На 20 юни проведен изпита за IV отделение, утрото и
свидетелствата на 27 юни.

Учебна 1920-1921 г.
Започна със следните учители:
1. Ангел Атанасов – родом от село Крушево, Демир Хисарско.
Женен с три деца. Редовен първоначален учител от IV клас. 6600 лева
годишна заплата, и с по 40 лева месечна добавка за длъжността
главен учител.
2. Мария Йорданова – родом от град Велес, омъжена с едно
дете, редовна първоначална учителка от VII клас с 4800 лева годишна
заплата.
3. Александър Гачев – родом от град Керч (Русия), вдовец с
две деца, редовен първоначален учител от IV клас с 6600 лева
годишна заплата. Учителят Александър Гачев учителства от 2
февруари до 9 май 1921 година от който ден бе уволнен по незаемане
на длъжността.

Записването на учениците започна от 25 август. Поради
ненавременното освобождаване на училищното помещение от
настанените в него бежанци от Тракия, учебните занятия
започнаха на 15 ноември.
Училището е било затворено само два учебни дни (23 и 25
април) поради командироването на учителите по общинските
избори и заболяването на учителката.
Коледната ваканция трая от 31 XII до 09 януари
включително, а Великденската от 28 април до 4 май.
На 24 октомври 1920 година бе дадено в салона на
офицерския клуб Вазово утро, изпълнено от учениците на
прогимназиалното и първоначално училище.
За първи път тази година има по нареждане на
Министерството на народното просвещение трудова седмица,
която трае от 28 март до 01 април и от 14 до 17 април 1920 година.
Почисти се и се вароса училищното помещение. Изми се училищната
покъщнина и се разработи даденото от общината място за
училищна градина. Учебните занятия прекратени на 2 юли, а
годишния изпит проведен на 3 юли. Свидетелствата на учениците са
раздадени на 10 юли.
На 17 март 1920 година окръжният училищен инспектор
Л.Димитров присъства на преподаване на уроци при Мария
Йорданова в I отделение и Александър Гачев във II и IV отделение.
Женското благотворително дружество в град Кърджали
раздаде на бедни ученици шест чифта обуща и материя за две
роклички. Притежателите на кинотеатъра „Фурор“ Алексиев и
Терзиев дадоха чистия приход от киновечеринката на 12 февруари

1921 година от 2050 лева и един чифт обуща, с които се помогна на
осем ученици от първоначалното училище с по 200 лева.
Тази учебна година се направиха ограда на училищния двор,
нужници, и се прегради западната част на училището.
След уволнението на учителя Александър Гачев постъпи
госпожа Мария Плашокова, родом от София, бивша учителка за
периода от 26 май до края на учебната година. Обучава безвъзмездно
второто отделение.
Донесените през 1920 година от Гюмюрджинското народно
първоначално училище покъщнина, учебни помагала и библиотечни
книги се записаха в инвентарната книга на училището и в каталога
на библиотеката.
Написал Главен учител Атанасов.

Учебна 1921-1922 г.
Училищния персонал е от двама учители и една учителка –
Ангел Атанасов, Антон Иванов и Мария Йорданова , а на 17
октомври 1921 и учителката София Митрева.
1. Ангел Атанасов – роден в село Крушево, Демир Хисарско
(Македония) на 05 ноември 1879 година. Завършил III курс на
Серското педагогическо училище през учебната 1899-1900 година.
Женен с четири деца. Редовен първоначален учител от IV категория
III клас. До 15 септември 1922 година учителствал всичко 21 години 7
месеца и 14 дни. Обучавал IV отделение по всички предмети с 26 часа
седмично, главен учител и секретар на училищното настоятелство с

760 лева месечна заплата, и 50 лева прибавка за длъжността главен
учител.
2. Антон Иванов – роден в град Скопие (Македония) на 14
октомври 1880 година. Завършил III курс на Скопското педагогическо
училище през 1898-99 година (IV категория) от III клас. Учителствал
21 години 9 месеца 23 дни. Обучавал I отделение с 22 часа седмично.
Изпълнява длъжността пунктов учител и библиотекар със 760 лева
месечна заплата и прибавка 40 лева. Женен без деца.
3. Мария Йорданова – родена в град Велес на 13 юни 1889
година, омъжена с две деца, свършила VI клас на Солунската девическа
гимназия, редовна първоначална учителка от (IV категория) от VI
клас, учителствала всичко 13 години, 4 месеца и 29 дни. Обучава II
отделение с 22 часа седмично. С 670 лева месечна заплата.
4. София Митрева – родена в град Кукуш (Македония) на 01
януари 1892 година, свършила VII клас на Солунската девическа
гимназия през 1909-1910 година, редовна първоначална учителка (IV
категория) от VII клас със 640 лева месечна заплата. Обучава III
отделение с 26 часа седмично.
Редовните занятия започнати на 01 септември с водосвет.
Училището не е било затваряно и учебните занятия не са били
прекъсвани.
Публичните беседи на учениците се държаха на 03 и 04 юли,
на тях присъстваха родителите на учениците, окръжния училищен
инспектор и председателя на училищното настоятелство. Учебната
година приключи на 09 юли с отчет и утро. На 5 юли се проведоха
изпитите за частните ученици.
Празнуван е на 1 май „Празника на цветята“ в близката
околност на града.

Проведени утра: 28 септември - Вазово траурно утро, на 16
октомври 30 годишен юбилей на поета Цанко Церковски, 16 януари –
100 години от рождението на Г.С.Раковски, 6 май – 25 годишен
юбилей на писателя Елин Пелин, празник на светите братя Кирил и
Методий.
На 23 февруари помощник окръжния училищен инспектор
Васил Шанов посети училището.
Есенната трудова седмица се проведе от 19 септември до 23
септември. Почистиха и варосаха се стените на класните стаи и
салоните, измиха се подовете, вратите и прозорците, постла се част
от училищния двор с камъни и пясък. Пролетната трудова седмица
се проведе от 20 до 25 март. Подреди се покъщнината, изчисти се
училищната градина. През годината имаше 16 трудови полудни –
подшиваха се книги от училищната библиотека, почиства се
училищния двор, учениците се водиха в училищната градина да
работят определените си части.
През тази учебна година се достави следната покъщнина – 4
чина, 2 маси, 1 черна дъска, 2 стола, 1 закачалка, завеси за прозорците,
4 печки с тръби на обща стойност 4999 лева, учебни помагала за
559,40 лева и книги и списания за библиотеката 941,50 лева.
При училището на 1 март се основа клон от младежкото
дружество „Червен кръст“ – 90 членове.
Написал главен учител: Атанасов

Учебна 1922-1923 г.
В началото на учебната година училищният персонал се
състоеше от двама учители и две учителки – Ангел Атанасов, Антон
Иванов, Мария Йорданова и Мария Панайотова, които останаха до
края на учебната година. Нова е само Мария Панайотова – родена в
гр. Калофер на 09 юни 1896 година, свършила VІІ клас на
Пловдивската девическа гимназия през 1914-15 година, редовна
първоначална учителка VІ категория от ІХ клас. До 15 септември 1923
година учителствала 4 години 9 месеца и 8 дни. Обучава ІV отделение
с 26 часа седмично. Омъжена с едно дете, което й почина през 1922
година. Заплата първо 580 лева месечно, а после 920 лева.
Училището е отворено на 11 септември и започна
записването на децата. Редовните занятия започнаха на 15
септември с молебен и водосвет.
Училището е затваряно 1 път през годината от 23 отомври
до 16 ноември 1922 – 24 дни поради болестта “Scarlatina”.
Учебната година приключи на 1 юни с отчет и утро.
Местни празници не са празнувани. Празникът на цветята
– излет до село Алкая, а денят на Кирил и Методий съответно с
прогимназията и реалното училище с утро, шествие и хора.
От болестта “Scarlatina” почина и един ученик от първо
отделение Петко Стоянов Терзиев на 27 откомври 1922 г.
Посещения на помощник окръжния училищен инспектор
Шанов – 6.Х. – ІV отделение по четене и пеене.
Трудова есенна седмица – 25-30.ІХ – направи се калдъръм,
измиха се подове, врати и прозорци.

Пролетна трудова седмица – 25-28.ІV. 14 трудови полудни
общо се проведоха през годината. Достави се покъщнина – 8 чина, 4
закачалки, 1 скала за картини, 2 железни скоби, 2 телени изтривалки,
3 завеси за прозорци.
Младежкото дружество „Червен кръст“ броеше 105 члена
ученици. Фондът на това дружество по спестовна книжка № 783863
има 1037 лева. Фондът за подпомагане на бедни ученици по спестовна
книжка №783865 има 160 лева.
Написал главен учител: Атанасов

Учебна 1923-1924 г.
В началото на учебната година училищният персонал се
състоеше от двама учители и две учителки – Ангел Атанасов, Антон
Иванов, Мария Йорданова и Александра Шолева, които останаха до
края на учебната година. Александра Шолева – родена в Скопие на
8.Х.1892 г., завършила VІІ клас на Солунската девическа гимназия през
1908-09 година. Неомъжена. Редовна първоначална учителка ІV
категория от VІІ клас, учителствала 7 години, 2 месеца и 1 ден. Води І
отделение с 22 часа седмично и е библиотекарка.
Училището е отворено на 10 септември със записване на
учениците. Поправителните изпити проведени на 14 септември.
Редовните занятия започват на 15 септември с молебен и водосвет.
През годината училището не е затваряно и завършва учебната
година на 26-27 юни. През годината има 5 частни ученици.
Постъпиха всичко 57 ученици и 56 ученички, от които останаха до
края на годината 53-ма ученици и 51 ученички.

През годината се проведе празник на цветята, както и деня
на Кирил и Методий с шествие, утро и хора. Учениците се
причастиха на 4. ХІІ и 15. ІІІ.
През есенните и пролетни трудови седмици се работеше в
училищната градина – засяха се лук, царевица, фасул, картофи и
други зеленчуци. Проведоха се 3 трудови полудни – пренасяха се
дърва за огрев и работа в градината. Закупи се следната покъщнина
– 1 ламаринена печка с тръби, 1 корито, за моделиране 4 канчета за
вода,2 стомни, 2 цинкови кофи и 6 дървени стола – общо за 955 лева.
Закупиха се учебни помагала – 1 стериоскоп с 20 картинни изгледи, 1
сметало и 1 географска карта на България, Тракия и Македония –
общо за 900 лева. За училищната библиотека се закупиха книги и
списания за общо 3000 лева. Младежкия „Червен кръст“ наброява 70
члена, а в книжката има 1413 лева. А във фонда за бедните – 305.70
лева. От американския младежки „Червен кръст“ се получиха 19
пакета подаръци, които се раздадаха на учениците на 19.V.1924
година.
Написал главен учител: Атанасов

Учебна 1924-1925 г.
В началото на учебната година училищният персонал се
състоеше от двама учители и две учителки – Ангел Атанасов, Антон
Иванов, Мария Йорданова и Александра Шолева, които останаха до
края на учебната година.
Редовните занятия започват на 15 септември с молебен и
водосвет. През годината училището е затваряно 1 път – на 11, 13 и 14
април 1925 г (три учебни дни) поради болестта „Брусница“. Учебната

година приключи на 05 юли с отчет и утро, дадено съвместно с
прогимназията и реалното училище.
В началото 73 ученици и 71 ученички, а в края на годината
66 ученика и 62 ученички.
За празника на Кирил и Методий учениците се заведаха на
черква. 16 май бе отпразнуван „Траурен ден“ за извършеното
злодеяние в софийската катедрала „Света Неделя“ – атентата на
Велики четвъртък. Учениците са причастени на 4. ХІІ и февруари
месец. На 25 и 27 декември окръжния училищен инспектор Л.
Димитров ревизира всички учители по време на преподаването.
Проведоха се есенна и пролетна трудова седмица – обвиха се
корици и подшиха се всички книжки от детския отдел на
училищната библиотека. Почистени и измити подове и чинове. На
трудов полуден се пренесоха насечените дърва за огрев.
Доставена покъщнина – 2 печки, 1 цинков съд за вода, 4
емайлирани чаши за вода общо за 1304 лева. Доставени учебни
помагала – 1 карта на Балканския полуостров, 3 картини по
Естествознание общо за 950 лева, както и книги и списания за
библиотеката за общо 3176 лева.
От американския младежки „Червен кръст“ чрез
Мастанлийската окръжна училищна инспекция се получиха 75
пакета с подаръци, които се раздадаха на учениците на 14. юни 1925
година. Фонда за подпомагане на бедните ученици е 503 лева.
Написал главен учител: Атанасов

Учебна 1925-1926 г.
В началото на учебната година училищният персонал се
състоеше от двама учители и две учителки – Ангел Атанасов, Антон
Иванов, Мария Йорданова и Александра Шолева, които останаха до
края на учебната година.
Записването на учениците започна на 10 септември.
Редовните занятия започнаха на 15 септември с молебен и водосвет.
През годината училището не е затваряно през учебната година.
Публичните беседи в края на годината са държани на 26 юни.
Изпитите на частните ученици са от 28 до 30 юни. Явили се
4 ученика – 3 издържали и 1 остава. През годината постъпиха в
училище всичко 98 ученика и 89 ученички, а в края на годината 88
ученика и 77 ученички.
Учениците са причастени на 4.ХІІ и 20.ІІ. Денят на Кирил и
Методий се отпразнува с молебен и сутринка, хора и манифестации.
Трудови седмици не са уреждани.
Закупена покъщнина – само 2 чина за 650 лева и книги и
списания за 970 лева.
Младежкия „Червен кръст“ наброява 168 члена, а по
спестовна книжка преведени 3201 лева. Фонда за подпомагане на бедни
ученици е 763 лева.
За пострадалите в Петричко от гръцкото нашествие се
събраха от учениците 310 лева и 85 парчета дрехи и други вещи,
които се изпратиха чрез околийското управление.
Написал главен учител: Атанасов

Учебна 1926-1927 г.
В началото на учебната година училищният персонал се
състоеше от шест учители – Ангел Атанасов, Антон Иванов, Мария
Йорданова, Александра Шолева и новите две – Тодорка Ацева и Бета
Стоянова Танчева, които останаха до края на учебната година.
Тодорка Ацева е родена в Лозенград на 25 октомври 1894
година, свършила VІІ клас в Одринската девическа гимназия. Омъжена
с 1 дете. Постъпила на 16 октомври 1926 година като учител в Іб
отделение с 22 часа седмично, изпълняваща длъжността библиотекар
с 1060 лева месечна заплата.
Бета Стоянова Танчева – родена в Ловеч на 22 декември 1904
година. Завършила Педагогическото училище в Ловеч през 1922-23
година. Постъпила на 7.ХІІ.1926 година като учител в ІІІб отделение с
26 часа седмично и 920 лева месечна заплата.
През годината училището е било затваряно от 26 януари до
6 февруари 1927 г. по решение на Окръжния хигиенически съвет
поради болестта Инфлуенца.
Учебната година приключи на 03 юни с отчет и утро,
дадено в салона на Общия дом.
В началото 133 ученика и 108 ученички, а в края на годината
116 ученика и 97 ученички.
Празника на св.св.Кирил и Методий се отпразнува на
площада пред гимназията, сутринта след църква се извърши
водосвет, последван от реч, песни и декламации.
На 17.Х.1926 г. /неделя/ след църковния отпуск, при
участието на по-голямата част от гражданството, на войска,

шефове на учережденията, на всички учители и ученици се положи
тържествено основния камък за ново народно основно училище „Отец
Паисий“ в града.
На 17.ІІ.1927 г. Мастанлийския окръжен управител Консулов и
помощник окръжния училищен инспектор Иванов посетиха
училището и присъстваха на преподаването на всички учители,
освен на ІІ отделение, защото учителя отсъстваше.
През годината имаше 2 дни и 2 полудни за трудова седмица,
очистена измита училищната покъщнина и училищните помещения
и се варосаха стените и тавана на една класна стая.
Достави се покъщнина: 15 чина, 2 черни дъски, 2 маси, 2
печки, 3 плювалници, канелка и други - общо 11968 лева. За
библиотеката закупени книги и списания за 2500 лева.
За първи път в този край през годината бе уредена
педагогическа конференция на 8 и 9 април 1927 година в салона на
Общия дом с дневен ред:
1. Обучението в слети оделения – реферат с пробна лекция
от Н. Чучуланова, учител от село Юглюк.
2. Четене в горните отделения с пробна лекция от Ст.
Златев, учител в село Шех Джумая.
3. Методика на формознанието с пробна лекция от Петров,
член на училищния комитет при министерството на народното
просвещение.
4. Училищното доловодство и администрация от Масларов.
Написал главен учител: Атанасов

Учебна 1927-1928 г.
В началото на учебната година училищният персонал се
състоеше от следните учители – Ангел Атанасов, Антон Иванов,
Мария Йорданова, Александра Шолева, Тодорка Ацева и новите:
Мария Тодорова, Мария Хр. Таксирова и Иван Станев.
Мария Тодорова е родена в Казанлък на 08 юли 1885 година,
завършила Старозагорското девическо педагогическо училище.
Омъжена без деца. Обучава Ів отделение с 22 часа седмично и 2480
лева месечна заплата.
Мария Хр. Таксирова- родена в Стара Загора на 14.ХІ.1886
година, завършила Старозагорското девическо педагогическо
училище. Омъжена с 3 деца. Обучава Іб отделение с 22 часа седмично
и 2310 лева месечна заплата.
Иван Станев – роден в село Борилово, Старозагорско на
25.ІІ.1903 година, завършил Казанлъшкото педагогическо училище през
1921-22 година. Неомъжен. С 1920 лева месечна заплата обучава ІVб
отделение с 26 часа седмично. Постъпил на 19.ХІ.1927 година.
Учебните занятия започнаха на 15.ІХ.1927 г. Училището е
затваряно за 6 дни от 23 до 29 април 1928 г. поради земетресението.
Постъпиха 199 ученика и 169 ученички. От тях останаха в
края на годината 180 ученика и 155 ученички. През учебната година
почина 1 ученичка от І-во отделение.
Празника на Кирил и Методий бе отпразнуван скромно –
само с водосвет, с реч, песни и декламации поради станалите на 14ти и 18-ти април силни земетресения. Празника се проведе в двора на
новото Народно основно училище.

До 23-ти ноември 1927 г. първоначалното училище се
помещаваше в учебното здание до река Арда в много малки стаи, а от
24-ти ноември същата година след водосвет се премести в горния
етаж на новопостроеното основно училище „Отец Паисий“.
Състоя се само пролетна трудова седмица от 30 април до 5
май, като се направи калдъръм пред училището.
Набавена бе покъщнина и книги и списания за
библиотеката.
Написал главен учител: Атанасов

Учебна 1928-1929 г.
Училищният персонал в началото на учебната година се
състоеше от три учители и пет учителки – Ангел Атанасов, Антон
Иванов, Мария Тодорова, Мария Хр. Таксирова, Мария Йорданова,
Александра Шолева, Тодорка Ацева и Иван Станев.
През годината бе назначен Делчо Петев - роден в село
Малево, Хасковско на 01.Х.1909 г. Завършил Харманлийското
педагогическо училище, женен без деца. Редовен първоначален учител
от ІV категория от Х клас, назначен на 01.ІІ.1929 г. с 1870 лева месечна
заплата.
Учебните занятия започнаха на 15 септември и завършиха
на 30 юни. Прекъсвания – на 15,16 февруари поради наводняване около
училището от стопяването на снега.
През годината постъпиха всичко 211 ученика и 216 ученички.
До края на учебната година останаха 194 ученика и 196 ученички.

През годината починаха две ученички от ІІа отделение –
Кръстинка Текелиева и Параскева Димова.
Празникът за 1000 години от Симеона и 50 години от
Освобождението бе отпразнувано много тържествено на 15 май 1929
година. Срещу празника имаше заря на площада пред казармите, а на
самия празник сутрината се направи молебен, на който се държаха
речи и се манифестира из града, а следобед народ, войска и ученици
при „Плачи мост“ „причака“ свещения огън, донесен на факли и
фенери от автомобилисти. И празника на Кирил и Методий бе
отпразнуван тържествено с молебен, декламации, народни хора под
звуците на военната музика.

Учебна 1930-1931 г.
С решение №2591 от 13 август 1930 година на
Мастанлийската окръжна инспекция се нарежда първоначално
основно училище и прогимназия, които се помещават в
новооткритото учебно здание образуват едно „Народно основно
училище“ под управлението на директора на прогимназията, като
длъжността главен учител и директор се сливат.
Учителският персонал се комплектува за учебната 1930-1931
така:
Ангел Атанасов – Іа отделение
Тодорка Ацева – Іб отделение
Делчо Петев – ІІа отделение
Васила Толумбаджиева – ІІб отделение

Мария Йорданова – ІІІа отделение
Иван Станев - ІІІб отделение
В. Делчев - ІІІв отделение
Александра Шолева – ІVа отделение
Мария Хр. Таксирова – ІVб отделение
Надежда Търкова– ІVв отделение
Учебните занятия започнаха на 15 сптември с водосвет.
На 25 октомври 1930 година се проведе събор.
Учебните занятия се преустановиха по случай венчавката
на негово величество цар Борис ІІІ с италианската принцеса
Джована.
На 16-18.ІХ градския общ лекар Маринов прегледа всички
ученици за здравно и хигиенично състояние.
От 29.Х-02.ХІ.1930 г. по нареждане на окръжната училищна
инспекция бяха прекъснати учебните занятия поради обявените в
царството тържества по случай сватбата на царя.
С предписание №2965 и 2966 от 17.ІХ.1930 г. на
Мастанлийската окръжна училищна инспекция се отстраняват от
длъжност учителите: Иван Станев и В. Делчев на 16.ІХ и 25.Х 1930 г.
В последствие те бяха оправдани и възстановени на
длъжностите си.

22.ХІІ.1930 г. – Днес беше уволнен учителят на ІІа оделение Д.
Петев, за да бъде назначен на същата длъжност в селско училище.
Постъпи Софка Червениванова.
На 25-26.ІV.1931 г. се състоя Околийска учителска
конференция ръководена от Окръжна училищна инспекция.
Присъстваха около 45-50 учители от околията.
За края на учебната година на 29 юни се проведе изпит от 8
½ до 10½ часа. На 5 юли в салона на „Общия дом“ с програма и кратък
отчет се състоя годишното приключване на учебната година.
Директор Ковачев

Учебна 1931-1932 г.
Учителския персонал в първоначалното училище е:
Ангел Атанасов – ІІа отделение
Александра Шолева – Іа отделение
Надежда Дацова– Іб отделение
Тодорка Ацева – ІІб отделение
Кирила Маджарова – ІІІа отделение
Васила Толумбаджиева – ІІІб отделение
Мария Хр. Таксирова – ІІІв отделение
Мария Йорданова – ІVа отделение
Иван Станев - ІVб отделение

Вълко Делчев - ІVв отделение
Прогимназия:
Анастас Иванов Шамлиев – Директор
Цветана Ковачева – класен наставник на Іа клас
Надежда Юрданова – класен наставник на ІІб клас
Надежда Бояджиева – класен наставник на Ів клас
Стоянка Текелиева – класен наставник на ІІа клас
Иванка Маринова – класен наставник на Іб клас
Йордана Русева – класен наставник на ІІІ клас
Сутринта имаше водосвет, след което стария директор
Павел Ковачев, който от този ден, след повече от 30 години
училищна служба из България, главно в новите земи, Тракия и
Македония, напуща учителстването и каза напътствени думи на
всички ученици. В същия ден се яви на служба и новоназначения
директор Анастас Шамлиев – родом от село Жълти бряг, Хасковско
и живущ в Хасково.
18.Х.1931 г. – Стана избор на директор от редовните
прогимназиални учители. Избра се Анастас Шамлиев, който бе
временно натоварен да изпълнява тази длъжност до одобрението му.
5-8.ІХ.1931 г. – Отработи се трудова повинност на
учениците без І отделение.
1.ХІ.1931 г. – Празнува се празника на Народните будители и
патронния празник на училището. Говори се на учениците и

гражданите за значението на празника от директора и се даде
забава на открито на учениците.
На 1.ХІ.1931 г. напусна учителстването си учителя Иван
Станев, който отива да следва, а на негово място постъпи от 04.ХІ
Софка Червениванова.
На 10.ІХ.1931 г. Учителския съвет при училището е правел
интересно заседание за избор на учебници за училището. Още през
лятната ваканция всички издатели на учебници са изпратили до
директора по 1 брой от новоизлезлите учебници. Училищния съвет е
определил комисия, която да разгледа и прецени от кой автор за
всеки клас и учебен предмет да се въведе учебника. След доклада на
комисията се е взело решение.
21.V.1932 г. – В изпълнение на окръжно №4335 от 19.ІV.1932 г.
на Хасковската окръжна училищна инспекция се проведе избор за
членове на Окръжния училищен съвет.
26.VІ.1932 г. – Учебните занятия завършиха с беседи с
учениците от първоначалното училище.

Учебна 1932-1933 г.
В началото на учебната година училищния персонал е бил:
При първоначалното училище:
Вълко Делчев
София Червениванова
Кирила Маджарова

Мария хаджи Йорданова
Александра Шолева
Надежда Дацова
Марин Захариев
Тодорка Ацева
Васила Толумбаджиева
Прогимназия:
Иванка Маринова– Директор
Йордана Русева
Надежда Бояджиева
Пенка Лафчиева
Цветана Ковачева
Стоянка Текелиева
Надежда Йорданова
Иван Енчев
Учениците от прогимназията били разпределени в 6
паралелки – 3 първи клас, 2 втори клас и 1 трети клас. През първия
учебен срок поради големия брой (63) на учениците от трети клас,
била открита втора паралелка от ІІІ клас. Иванка Маринова
напуснала длъжността и временно директор на училището остава
Иван Енчев. Назначен нов учител Асен Хр. Янчев.

На 5.ХІІ.1932 г. се прави избор за директор. В избора взели
участие всички учители – начални и прогимназиални 17 души, но
право да бъдат избрани имали само редовните прогимназиални
учители. Избирането станало тайно с бюлетина. Резултатите били:
Асен Хр. Янчев – 9 гласа
Иван Енчев – 7 гласа
Йордана Русева – 1 глас
До края на годината директор бил Асен Хр. Янчев.

Учебна 1933-1934 г.
Учебните занятия започнаха на 15.ІХ.1933 г. В началото на
учебната година училищния персонал е бил:
Начален курс:
Марин Захариев
Вълко Делчев
София Станева
Кирила Маджарова
Йорданка Симова
Александра Шолева
Н. Сарандева
Люба Кръстева

Невена Дацова
Петър Георгиев
Васила Толумбаджиева
Мария хаджи Йорданова
Среден курс:
Асен Янчев– Директор
Иван Енчев
Стоянка Текелиева
Пенка Лафчиева
Йордана Русева
Надежда Бояджиева
В. Захариева
Цветана Ковачева
При училището имаше създадени няколко фонда: „Бедни
ученици“, „Екскурзии“, „Закупване на пиано“.

Учебна 1934-1935 г.
Учебните занятия започнаха на 15.ІХ.1933 г. В началото на
учебната година училищния персонал е бил:
Начален курс:

Марин Захариев
Вълко Делчев
Тодора Ацева
Кирила Маджарова
Васила Толумбаджиева
Йорданка Симова
София Станева
Мария хаджи Йорданова
Невена Дацова
Александра Шолева
Н. Сарандева
Среден курс:
Асен Янчев– Директор
Иван Енчев
Цветана Ковачева
Стоянка Текелиева
Пенка Лафчиева
Люба Кръстева
Надежда Бояджиева

Петър Терзиев
През учебната година с особено старание се работеше за
набиране на средства за фонд „Екскурзии“. До 20.V.1935 година
събрани 21 184 лева. Проведени две екскурзии – първата до Русе, а
втората до Бургас. На учителски съвет се взе решение да бъдат
платени пътните разходи и по 15 лева за храна на 10 ученика и само
пътните на 8 учители – ръководители на двете групи, или всичко
3 393 лева от фонд „Екскурзии“.
Особено тържествено се отпразнува празника на Кирил и
Методий.
Учебната година завърши с беседи на 23.VІ.1935 г., а
годишното утро се изнесе на 7.VІІ. 1935 г.

Летописна книга 2:
Начената на 16.ІХ.1935 г.
Свършена на 01.ІХ.1951 г.
Летописна книга на
Кърджалийското народно
основно училище
„Отец Паисий“

Учебна 1935-1936 г.
Учебните занятия започнаха на 16.ІХ.1935г. през който ден
стана и водосвет.
На 17.ІХ (Кръстовден) се държа беседа на учениците за
значението на Отец Паисий, а на 29-ти (неделя) има утро в салона
на „Общия дом“ по случай празника на Паисий.
21.Х – На 20.Х се отпразнува денят на Младежкия червен
кръст с утро в салона на „Общия дом“ и манифестация из града.
22.Х – На 19.Х (събота) училището бе посетено от главен
инспектор при Министерството на народното просвещение Иван
Раев – инспектор по новите езици.
28.Х – Главният инспектор по телесно възпитание Стойцев
посети часа по гимнастика на Алексиева.
3.ХІ – Училището даде литературно-музикална програма.
Получения приход се употреби за украса на училището с картини на
народните будители.
На 11.ХІІ в безплатната трапезария почна да се дава обед на
200 ученика от прогимназията и гимназията. Трапезарията
приключи на 15.ІV.1936 г. Закуска е давана след обяд от 4 часа от 1
март до 15 април 1936 г.
С протокол №2 от 19.ІХ.1935 г. на Учителския съвет се въведе
ученическа форма в първоначалното и прогимназиалното училище:
І. В първоначалното всички момчета и момичета –
червени сукнени шапки с малка козирка, бланка, шнур (бял) и
трикольорна лента.

ІІ. В прогимназията – същите шапки със звездичка от
лявата страна в зависимост от кой клас са те. За ученичките черна
престилка с бяла якичка за всеки ден и синя плисирана пола и бяла
блуза за официални дни.
На 1-3.ХІІ.1935 г. Околийското учителско дружество град
Кърджали устрои своята първа конференция. Избра се ново
настоятелство на учителите: Н. Димитров – гимназиален учител,
Т. Гиздов – гимназиален учител, Н. Захариев – първоначален и В.
Делчев – първоначален. Изслушаха се лекции и реферати.
Конференцията се закри от господин Димитров председател на
дружеството. По негово предложение се изпя от учителите „Шуми
Марица“ и Учителския химн.
На 8.ХІІ.1935 г. Младежкото християнско дружество при
основното училище даде забава в салона на „Общия дом“, след църква
– чист приход 350 лева. Сумата се употреби за бедни ученици.
На 6.ІІ.1936 г. бе открит курс за хигиенисти – ученици при
„Младежкия червен кръст“ ръководен от доктор Дренски – болничен
лекар, доктор Кунков – общ лекар и доктор Тонева – общ лекар –
общо 30 ученика.
На 15.ІІІ.1936 г. учениците от Младежкият червен кръст под
ръководството на Надежда Бояджиева изнесоха пиеската „Шивачът
– принц“.
На 28.ІІІ.1936 г. (събота) вечерта учениците от Народно
основно училище представиха оперетката „Ковачът царски син“ под
ръководството на Василка Толумбаджиева.

На 16.ІІ.1936 г. учителите от Кърджалийската училищна
община имаха конференция в 10 часа преди обяд в Народно основно
училище „Отец Паисий“ където се четоха реферати.
На 24.ІV.1936 г. (събота) се проведе вечеринка с хор и
гимнастически упражнения от учениците от училище „Отец
Паисий“.
На 8,9,10.V.1936 г. се проведе втора конференция на
околийското учителско дружество. Ученическия хор от гимназията
изпя „Шуми Марица“ и Химн на Негово величество, след което
председателя на дружеството Н. Димитров обяви конференцията за
открита. Четоха се реферати, лекции, водеха се дебати.
На 16 и 17.V се устрои екскурзия до Хасково и мина „Марица“.
На 28.V екскурзия до Маказа – гръцката граница. От 1 до 5.VІ до
местността „Хисар-Алтъ“, спирка Средна Арда. От 7 до 10.VІ до
Казанлък – Шипка.

Учебна 1936-1937 г.
Учебните занятия започнаха на 16.ІХ.1935г. през който ден
стана и водосвет.
На 27.ІХ (Кръстовден) училището празнува ден на Отец
Паисий.
На 3.Х се празнува възкачването на Н.В. цар Борис ІІІ на
престола. Има молебен и манифестация из града.
На 18.Х се отпразнува 50 годишния юбилей от основаването
на дружество „Червен кръст“.

На 4.ХІІ учениците от училището празнуваха
християнизиране на учащата се младеж. Изнесе се забава.
Училищен персонал в Народно основно училище „Отец
Паисий“:
В първоначалното училище:
Вълко Делчев – Іа отделение
София Станева – Іб отделение
Мария хаджи Йорданова – Ів отделение
Александра Шолева – ІІ в отделение
Невена Дацова – ІІа отделение
Марин Захариев – ІІІа отделение
Тодора Ацева – ІІІб отделение
Василка Толумбаджиева – ІІІв отделение
Кирила Маджарова – ІVа отделение
Йордана Димова – ІVв отделение
Прогимназия:
Иван Енчев – Директор
Кичка Ройдова – класен ръководител на Іа клас
Стоянка Текелиева – класен ръководител на Іб клас
Евтим Колев– класен ръководител на Ів клас

Л. Белякова– класен ръководител на ІІа клас
Пенка Лафчиева – класен ръководител на ІІб клас
Надежда Бояджиева– класен ръководител на ІІІа клас
Мара Казанджиева– класен ръководител на ІІІб клас
Детско училище:
Олга Костова Минева
На 23.ХІ.1936 г. безплатната ученическа трапезария започна
да дава обяд на 190 ученика от Народното основно училище и от
Гимназията.
Проведе се конференция на 5,6,7.ХІІ.1936 г. на учителите от
Кърджалийска учебна околия. На конференцията присъстваше
училищните инспектори П. Енев, Близнаков, Славчев и Марчевски.
Изчетоха се лекции по смятане, по гимнастика, по нравоучение. На
конференцията на 7.ХІІ присъства господин Министъра на
земеделието, който бе посетил града.
На 28.ХІІ.1936 г. господин Р.Русев от град Кърджали по случай
коледните празници подари по един костюм, обуща и шапка на
ученици с много добър успех и примерно поведение представени от
Учителския съвет:
1. Славко Вълков Ташев – ІІб клас
2. Петър Василев Петров – Ів клас
На 28.ХІІ се подариха от училище обуща на следните бедни
ученици:
1. Тодорка Гълбачева – ІVб отделение

2. Йорданка Димитрова Кисьова – ІІа отделение
3. Камар Арнаудов – Іб отделение
4. Георги Томов Георгиев – Іб отделение
На 23.І.1937 г. Иван Енчев директор на училището, произнесе
реч пред учениците за двамата братя Димитър и Константин
Миладинови по случай 75 години от смъртта им.
На 21.ІІ.1937 г. има родитело-учителска среща в салона на
„Общия дом“. На същата говори доктор Костов – градски лекар на
тема „Заразни болести“. Господин Иван Енчев говори за съвместната
работа на училището със семейството. Даде също отчет за учебновъзпитателната работа през първия учебен срок.
На 7.І.1937 г. ученическия хор коледуваха по случай празника
под ръководството на госпожа Ацева и госпожица Текелиева и събраха
сумата 1 809 лева, която съгласно решението на Учителския съвет се
изразходва за нуждите на училището.
На 2.ІІІ.1937 г. след обяд госпожица Маджарова говори пред
учениците за Освобождението на България от турско робство.
На 27-28.ІІІ има Средищна общинска конференция с дневен
ред:
27.ІІІ.1937 г.
1. Практическа лекция по четене в ІVа отделение –
госпожица Маджарова
2. Лекция по нравоучение в ІІа отделение – госпожа
Александра Шолева
3. Лекция по френски език в ІІІ клас – господин Евтим Колев

28.ІІІ.1937 г.
1. Разискване по лекциите
2. Реферат на Вълко Делчев на тема „Пътя на нашата
интелигенция от Освобождението до днес“.
От 27.ІІІ до 25.ІV - курс за учениците членове на Младежкия
червен кръст с лектори доктор Тонева и доктор Костов.
На 27.ІV учениците от училището лазаруваха. Постъпилата
сума се използва за училищни нужди съгласно протокол №2 от
06.V.1937 г.
На 15.V се проведе изпит на учениците следвали курса на
Младежкия червен кръст от комисия в състав:
общ лекар- доктор Костов
директор на училището -Иван Енчев
ръководител на Младежкия червен кръст- Н. Бояджиева
На 22.V господин Колев говори пред учениците на основното
училище за празника на св. св. Кирил и Методий.
Проведоха се екскурзии с учениците:
1. До Русе, Велико Търново, Дряново от 30.V до 4.VІ – ученици
от прогимазията с учители Ройдева, Дацова, Текелиева, Лафчиева,
Белякова.
2. До Асеновград, Бачковски манастир, Пловдив и обратно –
30.V и 1.VІ Иван Енчев, К. Маджарова, Захариев и Делчев.

Учебната година свърши на 13.VІ с беседи с учениците от
първоначалното училище, а на 27.VІ се направи годишен отчет и се
раздадоха удостоверенията и свидетелствата.

Учебна 1937-1938 г.
Учебните занятия започнаха на 16.ІХ.1937 г. с водосвет.
На 27.ІХ (Кръстовден) се отпразнува деня на Отец Паисий
(патрона на училището).
Училищен персонал в Народно основно училище „Отец
Паисий“:
В първоначалното училище:
Кирила Маджарова – Іа отделение
Йордана Симова – Іб отделение
Стойчо Бъчваров – Ів отделение (встъпил на 16.Х.37 г. и
напуснал на 11.ХІ.1938 г.)
Вълко Делчев – ІІа отделение
София Станева – ІІб отделение
Мария хаджи Йорданова – ІІв отделение
Александра Шолева – ІІІ а отделение
Невена Дацова – ІІІб отделение
Марин Захариев – ІVа отделение
Тодора Ацева – ІVб отделение

Василка Толумбаджиева – ІVв отделение
Димитър Бечев – Ів отделение (встъпил на 12.ХІ.1938 г.)
В прогимназия:
Иван Енчев –
наставничество на Іб клас

Директор,

освободен

от

класно

Надежда Бояджиева– класен наставник на Іа клас
Кичка Ройдова – класен наставник на ІІа клас
Стоянка Текелиева – класен наставник на ІІб клас
Мара Казанджиева– класен наставник на ІІв клас
Люба Белякова– класен наставник на ІІІа клас
Пенка Лафчиева – класен наставник на ІІІб клас
Анастасия Чакърова– класен наставник на Іб клас
Детско училище:
Олга Костова Видева (Манева)
На 20.Х.1937 г. директора Иван Енчев говори на учениците за
смъртта на българския писател Йордан Йовков.
На 1.ХІ.1937 г. учениците празнуваха Деня на народните
будители и именния ден на Н.Ц.В. Йоана с манифестация из града.
На 14.ХІ (неделя) в салона на Общия дом се устрои родителоучителска среща с четене:
1. Реферат от Толумбаджиева на тема „Говорът у децата“

2. Приемане на устава на родитело-учителско сдружение
На 18.ХІ.1937 г. училището бе посетено от областния
училищен инспектор по телесно възпитание Ст.Загора – Иван
Панайотов. Ревизира учителката по телесно възпитание Мара
Казанджиева и К. Маджарова – І отделение.
5.ХІІ – учениците от Християнското дружество при
училището по случай деня на християнизирането имаха утро в
Общия дом.
На 18.ХІІ госпожица Бояджиева чете реферат за
основаването на Второто българско царство.
Коледна ваканция от 29.ХІІ.1937 до 17.І.1938 г.
На 31.І.1938 г. се откри ученическа трапезария при
Народното основно училище – записани 175 ученика.
На 13.ІІ се проведе концерт на ученическия хор с ръководител
В. Толумбаджиева.
На 2.ІІІ Марин Захариев говори пред учениците за 60 години
от Освобождението на България.
На 20.ІІІ има средищна общинска учителска конференция с
дневен ред:
1. Лекция по геометрия от Ст. Енчева във ІІб клас
2. Лекция по четене в Іб отделение от Й. Симова
3. Лекция по история от Лафчиева в ІІІб клас и реферат „Как
трябва да се води обучението по история“.

На 7.ІV има общо годишно събрание на родителоучителското сдружение. На него Иван Енчев – Директор на
училището изнесе реферат на тема „Сътрудничество между
родители и учители за възпитанието на децата“. Същия даде отчет
за дейността на сдружението за 1937 година. Избра се нов
управителен и контролен съвет. Избраха се също делегати за
конгреса на 7-8 май.
На 10.ІV Християнското дружество при прогимназията под
ръководството на госпожица Лафчиева изнесоха сцената „Лазарки“.
На 16.ІV (Лазаровден) две училищни групи под ръководството на
Ацева и Толумбаджиева лазаруваха из града.
На 15.ІV главния инспектор Дончо Славчев посети
училището заедно с пограничен инспектор Зографов и инспектор
Иван Карастоянов и ревизираха учителите: госпожа Дацова в ІІІб
отделение и госпожа Маджарова в Іа отделение.
На 26-29.V.1938 г. се проведе екскурзия на ученици от
основното училище:
І група – Стара Загора, Казанлък, Шипка, Шипченски
манастир, връх Свети Никола и Габрово – 58 ученика.
ІІ група – Асеновград, Бачковски манастир и Пловдив – 22
ученика.
На 13.VІ.1938 г. се привърши учебната година с беседи от
учители от първоначалното училище.

Учебна 1938-1939 г.
Учебните занятия започнаха на 16.ІХ.1938 г., като на 15.ІХ
има водосвет.
Нови учители:
Недялка Захариева – ІІв отделение
Иван Иванов – ІІІб клас
На 2.ХІ се празнува Деня на народните будители и именния
ден на царица Йоана.
На 6.ХІ Деня на червения кръст се празнува с манифестация.
На 27.ХІ учителите от Кърджалийската училищна община
имаха общинска конференция с лекции на Л. Белякова, Маджарова и
Делчев.
На 5.ХІІ.1938 г. при училището се откри училищна
трапезария издържана от Съюза за закрила на децата – 100 ученика.
На 7.І.1939 г. учениците коледуваха, а на 8.І се устрои голяма
елха с много играчки за бедните ученици. Раздадоха им се подаръци.
За коледните празници се отпусна от бюджета на училището помощ
за бедните ученици – сумата е 2000 лева.
Училището бе посетено от училищния инспектор по
телесно възпитание от Стара Загора Иван Панайотов, Илия
Зографов – пограничен училищен инспектор и Таркаланов.
Отпразнува се Деня на младежкия червен кръст с утро в
салона на Общия дом, лазарки лазаруваха под ръководството на
учителките Лафчиева, Енчева, Захариева.

На 2-4.ІV при Народното основно училище се състоя
Околийска учителска конференция.
Уредена от Люба Белякова бе изложба на изработени
предмети по ръкоделие от ученичките от прогимназията.
По случай Деня на детето се даде забава в Общия дом.
На 7.V има пунктова околийска учителска конференция в
салона на основното училище. На същата дата се направи излет на
учителите до Маказа – гръцката граница.
На 10.V се електрифицира салона по телесно възпитание.
Постави се електромер №4039-58.
Много учители бяха ревизирани от училищните
инспектори – на 26V, 30.V, 31.V, 1.VІ, 27.VІ.
На 14-18.V се проведе екскурзия до Бургас и Поморие с 39
ученика и 4 учители.
Музиканти-ученици
Пиколисти - Д. Николов, В.Тодоров, Пенчо Александров,
Тодор Халачев, Христо Иванов, Александър Карауланов, П. Цветанов,
Веселин Божков, Петър Зографов, Кирил Пеев.
Барабанчици – Ст. Проданов, Йордан Русев, Андрей
Баркашки.
На 16.VІ.1939 г. стана освещаването на новото знаме на
Народно основно училище „Отец Паисий“. Кръстник на знамето бе
главният секретар при Мастанлийската народна просвета Т.
Върбанов.

Учебна 1939-1940 г.
Учебните занятия започнаха на 16.ІХ.1939 г., като на 15.ІХ
има водосвет.
Напуснали учители:
В първоначалното училище: Александра Шолева – на
9.Х.1939г.; Тодорка Ацева – по болест излиза в пенсия; Мария хаджи
Йорданова – излиза в пенсия от 15.ІV.1940 г.
Нови в първоначалното училище: Невена Салабашева.
Нови в прогимназията: Мара Бубутанова, Минчо Минчев.
На 27.ІХ.1939 г. учениците при училище „Отец Паисий“
празнуваха Кръстовден с Деня на Отец Паисий – същевременно
патронен празник на училището.
На 21.Х (събота) учениците празнуваха Деня на
Освобождението на Кърджали с молебен при паметника в чест на
загиналите при освобождението на града.
На 1.ХІ учениците празнуваха „Ден на народните будители“
с молебен пред паметника и манифестация из града. Празнува се
Деня на червения кръст със забава в Читалищния салон на 12.ХІ.1939
г.
На 5-7.ХІ има конференция на средищните директори и
главни учители уредена от училищния инспектор Д. Таркаланов.
Същия месец на 19 има средищна общинска конференция при
Народното основно училище:
1. Лекция по смятане – изнесена от Недялка Захариева

2. Лекция по граматика – изнесена от Кичка Ройдова
3. Реферат на Васил Делчев на тема „Гневът порок ли е у
детето“
На 26.ХІ се състоя обща родитело-учителска среща в салона
на Общия дом. Господин Енчев изнесе реферат на тема „Кражбата
между децата-ученици“.
160 ученика се храниха в безплатната ученическа
трапезария.
Коледната ваканция поради големите студове беше
удължена до 21.І включително, а с начало 30.ХІІ.1939 г.
На 7.І при училището бе уредена елха за децата при
забавачката, а на 8.І има забава с декламации и хор. Уредена коледна
елха от Младежкото дружество Червен кръст и Християнското
дружество при училището.
На 17.ІІ.1940 г. госпожа Кардашлиева говори за дейността и
обесването на Васил Левски по случай 67 години от смъртта му, а на
2.ІІІ Н. Бояджиева говори по случай Освобождението на България, а
доктор Тонева, училищен лекар за значението на Младежкия червен
кръст по случай празника на същия.
Ревизирани бяха много учители от инспектор Таркаланов и
средищният директор Кичка Ройдова.
На 20.ІV.1940 г. учениците бяха разпуснати за
Великденската ваканция и им раздадоха книжките за втория срок.
На 21-23.ІV при училището се състоя конференция на
Кърджалийската учебна околия. Професор Ст. Младенов говори на
тема „Българският народен и книжовен език в миналото и днес“.

Показни уроци представиха учители от София – Антон Николов,
Димитър Хаджииванов, Ц. Петков.
На 25.V група от 21 ученика под ръководството на
Маджарова и Кардашимова заминаха на екскурзия до Велико Търново.
На връщане посетиха Царева ливада, Габрово, Казанлък, Тулово,
Стара Загора.
Пограничния училищен инспектор Ил. П. Зографов
инспектира Л. Белякова, М.Бубутанова, Цветков, Кардашимова, Иван
Енчев, Ст. Енчева, Лафчиева, К, Ройдова, М. Минчев.
През лятната ваканция при училището има курс по пеене от
1-ви юли до 25-ти юли под ръководството на А. Николова и курс по
телесно възпитание от 4-ти до 15 септември под ръководството на
Иван Гутев – инспектор по телесно възпитание - Пловдив, за
желаещите учители от района на Кърджалийската погранична
училищна инспекция.

Учебна 1940-1941 г.
На 16.ІХ (понеделник) има водосвет и от 17.ІХ започна
новата учебна година.
В първоначалото училище има по 3 паралелки в І, ІІ, ІІІ и ІV
отделение.
В прогимназията по 3 паралелки в І, ІІ и ІІІ клас.
На 14.Х.1940 г. встъпил в длъжност новия директор
Константин Ласков.
В детското училище – Олга Видева.

От 10.ХІІ.1940 до 17.ІІ.1941 г. е открита ученическата
трапезария в която се хранят 140 ученика.
На 29.ХІІ.1940 г. се разпуснаха учениците за коледна
ваканция до 16.І.1941 година.
На 17.ІІ.1941 г. училището бе заето от мобилизирани войници
и учебните занятия са прекратени до 3.ІV.1941 година.
На 17.V училищната сграда бе взета за нуждите на
германската войска. Учебните занятия се водят на открито до
4.VІ.1941 г.

Учебна 1941-1942 г.
Учебната година не започна на 15.ІХ, а бе отложена за 1.Х
поради болестта „Детски паралич“. С телеграма на Областният
училищен инспектор – Стара Загора началото на учебната година се
отложи за 16.Х.1941 г. С нова телеграма №692 от 13.Х се съобщи, че
учебните занятия ще започнат на 3.ХІ.1941 година.
На 25.Х.1941 г. се проведе пунктова административна
учителска конференция ръководена от околийския училищен
инспектор Д. Иванов.
На 3.ХІ.1041 г. в 9 часа има водосвет и на 4.ХІ започнаха
занятията.
На 28.ХІІ.1941 г. се отпразнува Ден на детето с утро и сказка
от средищния директор Константин Ласков.

На 23.І.1942 г. се прекратиха учебните занятия поради
настъпилите големи снегове до 2.ІІ.1942 г. Министерството
продължи ваканцията до 4.ІІ.1942 г.
На 16.ІІ.1942 г. започнаха учебните занятия в новата
училищна сграда в стария квартал. Околийския училищен инспектор
с писмо №214 от 12.ІІ.1942 г. определи кои учители и кои ученици ще
учат там – цялото първоначално училище без Іа, Іб и ІІа отделение,
които остават при основното.
На 20.ІІ.1942 г. се отпразнува годишнина от обесването на
Васил Левски.
На 1.ІІІ.1942 г. има конференция при следния дневен ред:
1. Административната работа на главните учители,
директори и средищни директори – реферат от Боюклиев-средищен
директор в село Пчеларово.
2. Педагогическото ръководство от страна на главните
учители, директори и средищни директори, като условие за
правилна образователна работа в училищата-реферат на К. Ласковсредищен директор в град Кърджали.
На 7-8.ІІІ има Околийска педагогическа конференция в град
Кърджали. На същите дати бяха ревизирани всички учители при
училището от Околийския училищен инспектор – град Кърджали.
На 21.VІ се даде годишното утро в читалището – раздадоха
се удостоверения, свидетелства и ученически книжки.

Учебна 1942-1943 г.
На 15.ІХ има водосвет, а от 16.ІХ начало на учебните занятия
за учебната година.
Коледната ваканция на учениците от 31.ХІІ до 31.І.1943 г.
На 17-19.ІІІ училището бе посетено от Областен училищен
инспектор П. Сяров и Областен училищен инспектор по телесно
възпитание Щерев, които ревизираха някои от учителите.

Учебна 1943-1944 г.
На 15.ІХ.1943 г. има водосвет за започване на новата учебна
година. Отслужи се панихида-молебен за любимия цар-Обединител –
Борис ІІІ, а след това се положи тържествена клетва от учители и
ученици да служат вярно и предано на Н.В.Ц. Симеон ІІ и Родина.
Учителски персонал при Народно основно училище:
Първоначални учители:
І отделение – Теньо Демирев
ІІ отделение – Василка Толумбаджиева
ІІІ отделение – Недяла Захариева
ІV отделение – Кирила Сидова
Прогимназиални учители:
Надежда Бояджиева, Евтим Колев, Ст. Енчева, Кичка
Ройдова, Пенка Лафчиева, Иван Енчев, Люба Белякова.

Детско училище: Олга Видева
На 27.ІХ.1943 г. (Кръстовден), патронния празник на
училището и Деня на Отец Паисий учениците бяха водени на църква.
След туй има сказка от Лафчиева и декламации.
На 29 и 30.Х. има учителска конференция за учителите от
Кърджалийската учебна околия под председателството на
Околийския училищен инспектор Димо Иванов. Изнесени са
реферати от Лафчиева, Енчев, Захариев и Лариса Василева.
На 29.ХІ бе открита безплатна училищна трапезария за
хранене на 100 ученика. Същата се издържа от Съюза за закрила на
децата.
На 12.ХІІ има забава в салона на читалището след черква
организирана от Младежкото християнско дружество при
училището. Вход – волнопожертвование за пострадалите от
бомбандировките софиянци.
На 26.ХІІ в неделя след отпуск на черква се изнесе забава от
ученическия хор при Народното основно училище за зимната помощ
с вход – билети.
Поради бомбандировките над Царството учебната година
завърши за учениците до 30.ХІІ.1943 г. и годината им се признава.
На 20.ІІІ.1944 г. в училището бяха устроени 10 дневен курс по
телесно възпитание – ръководен от Областния училищен инспектор
по телесно възпитание – Стара Загора – Петко Щерев до 30.ІІІ за
учителите от Кърджалийската учебна околия.

Учебна 1945-1946 г.
Учебните занятия започнаха на 8.Х. До тогава училището
бе заето от І пехотен Софийски полк, който освободи училищната
сграда в края на септември.
Учителски персонал при Народно основно училище „Отец
Паисий“
Първоначално училище:
І отделение – Недялка Захариева
ІІ отделение – Вълко Делчев
ІІІа отделение – Невена Демирева
ІІІб отделение – Бойка Патронова
ІV отделение – Василка Толумбаджиева
Прогимназия:
Мария Ройдева, Ст. Енчева, Пенка Лафчиева, Люба Белякова,
Надежда Бояджиева, В. Колев, Иван Енчев
Забавачка:
Олга Григорова
Забавачка квартално училище: Поля Текелиева
На 7.ХІ.1945 г. Околийския училищен инспектор Демирев
говори пред учениците за значението на Великата Октомврийска
революция и 28 години от нея.

Поради станалите избори на 18.ХІ.1945 г. на 19 и 20.ХІ
учениците бяха освободени от учебни занятия.
На 27.ХІІ.1945 г. разпуснаха учениците за Коледна ваканция,
поради това, че на 28-30.ХІІ.1945 г. в Кърджали се състоя Околийска
учителска педагогическа конференция.
Ваканцията ще продължи до 21.І.1946 г.
Училището бе посетено от Областния училищен инспектор
по телесно възпитание гр. Стара Загора Марков, който ревизира
учителите Т. Симеонов, а след това изнесе с ІV отделение една лекция
пред учители и ученици.

Учебна 1946-1947 г.
На 16.ІХ започна новата учебна година. Учениците бяха
поздравени от Околийския училищен инспектор, директора и след
това свири военната музика.
Учителски персонал при Народно основно училище „Отец
Паисий“.
1) Детското училище
Олга Григорова
2) Първоначално училище
Василка Толумбаджиева – Іа отделение
Недялка Колева – Іб отделение
Недялка Захариева – ІІа отделение

Вълко Делчев – ІІІа отделение
Златка

Никезова – ІІІб отделение

Невена Демитрева – ІVа отделение
Бойка Патронова – ІVб отделение
3) Прогимназия:
Радка Попгеоргиева – Іа клас
Иван Енчев – Іб клас
Кичка Ройдева – ІІа клас
Станка Енчева – ІІб клас
Пенка Лафчиева – ІІІа клас
Люба Белякова – ІІІб клас
Надежда Бояджиева
На 18,19,20.Х.1946 г. има околийска учителска конференция.
На 24.І.1947 г. Околийския училищен инспектор Т. Демирев
ревизира учителите.

Учебна 1948-1949 г.
Учебната година започна на 15.ІХ.1948 г., учениците бяха
събрани от всички училища в двора. Поздравени бяха от Началника
на служба Народна просвета и други лица от ОФ.
Учителски персонал

1) Детското училище
Олга Григорова
2) Първоначално училище
Йорданка Тачева – Іа отделение
Стоянка Текелиева – Іб отделение
Невена Демирева – ІІа отделение
Бойка Патронова – ІІб отделение
Пенка Коритарова – ІІІа отделение
Недялка Колева – ІІІб отделение
Недялка Захариева – ІVа отделение
Марин Захариев – ІVб отделение
3) Прогимназия:
Надежда Бояджиева – Іа клас
Станка Енчева – Іб клас
Стефана Стоева – ІІа клас
Петър поп Георгиев – ІІб клас
Кирил Колев – ІІІа клас
Иван Енчев – ІІІб клас
Васил Колев – Директор на училището.

На 31.Х и 1-2.ХІ има Околийска педагогическа конференция в
Кърджали.
На 3.ХІ.1948 г. учителите бяха посетени от главен
инспектор на основното образование Желю Стефанов.

Учебна 1949-1950 г.
Учебната година започна на 5.ІХ.1949 г., с тържество в
двора на училището. Поздравени бяха от представители на
Партията и от началник служба Народна просвета.
На 5 и 6 ІХ се проведе медицински преглед на учениците.
Училищния персонал бе подреден още в началото на учебната година.
Учителски персонал
1) Детското училище
Олга Василева и Стефка Димитрова
2) Първоначално училище
Недялка Захариева – Іа отделение
Марин Захариев – Іб отделение
Мара Петрова – Ів отделение
Йорданка Тачева – ІІа отделение
Станка Текелиева – ІІб отделение
Цветана Трифонова – ІІв отделение
Невена Демирева ІІІа отделение

Бойка Патронова – ІІІб отделение
Христина Белчева – ІІІв отделение
Пенка Коритарова – ІVа отделение
Недялка Колева – ІVб отделение
Георги Пенчев – ІVв отделение
3) Прогимназия:
Иван Енчев – Іа клас
Иван Кирилов – Іб клас
Кичка Тенчева – Ів клас
Недялка Пенева – ІІа клас
Станка Енчева – ІІб клас
Анка Йорданова – ІІв клас
Петър Попов – ІІІа клас
Стефана Стоева – ІІІб клас
Грозка Серафимова – ІІІв клас
Минчо Минчев – Директор на училището „Христо
Смирненски“, който напусна от 1.І.1950 г. и мина на служба при ОНСОколийски училищен инспектор. На негово място бе назначена
учителката Анка Карадочева – редовна първоначална учителка. При
училището бе назначена Славея Колева и Никола Чилингиров за
заместник-учители.

През годината бе уволнен учителя Никола Чилингиров за
неморални деяния и съден.
При училището бе назначена Цветка Христова за дружинен
ръководител.
Още в началото на годината бе открит в града едногодишен
педагогически институт за подготовка на първоначални учители.
От първоначалните учители четирима бяха определени за
образцови учители при които практикуваха курсистите, а именно:
Марин Захариев – І отделение
Станка Текелиева – ІІ отделение
Невена Демирева ІІІ отделение
Пенка Коритарова – ІV отделение
Освен при горните учители курсистите практикуваха и
при останалите учители.
1.V.1950 г. – празника на труда бе отпразнуван по найтържествения начин. Класните стаи и коридорите бяха украсени с
най-подходящи лозунги и стенвестници. Бе проведено общо
ученическо тържество с доклад за празника на труда.
24.V празника на славянската просвета и солидарност също
се отпразнува тържествено.
Всички годишнини на бележити дейци бяха чествани
тържествено, като се изнасяха доклади по четите и издаваха
стенвестници като: 70 годишнината на другаря Сталин, 9
септември – празник на свободата, Октомврийската революция,

годишнината от смъртта на Ленин, годишнината от обесването на
Васил Левски, Иван Вазов, Христо Ботев и др.
Учебната година завърши на 11.VІ.50 г. с акт в салона на
читалището. На отличилите се ученици, които завършват ІІІ
прогимназиален клас бяха раздадени награди.

Учебна 1950-1951 г.
На 25.VІІІ.1950 г. започна учебната година.
От 25.VІІІ до 3.ІХ се проведоха поправителните изпити с
учениците от І отделение до ІІІ клас. По същото време се проведе и
изпита за завършване прогимназиално образование – поправителен
и допълнителен.
На 27 и 28.VІІІ.1950 г. се проведоха и Августовски съвещания
на които се отчетоха постиженията и слабостите при учебновъзпитателната работа на учителите.
Учебните занятия започнаха на 5.ІХ., като новата учебна
година бе открита по тържествен начин от хора при училището.
Присъстваха началник служба Народна просвета и представители
на ОК на ОФ и др.
Учителския персонал бе подреден на време.
1) Детското училище
Олга Василева
Тоска Недялкова
2) Начално училище

Недялка Колева – Іа клас
Георги Тенчев – Іб клас
Недялка Захариева – ІІа клас
Мара Петрова – ІІб клас
Йорданка Тачева – ІІІа клас
Цветана Трифонова – ІІІб клас
Бойка Патронова – ІVа клас
Христина Белчева – ІVб клас
Четирите образцови учители с класовете си бяха
прехвърлени към педагогическия институт при гимназията.
3) Прогимназия:
Петър Попов – Vа клас
Анка Карадочева – Vб клас
Гена Минчева – Vв клас
Иван Енчев – VІа клас
Иван Кирилов – VІб клас
Кичка Пенчева – VІв клас
Недялка Пенева – VІІа клас
Станка Енчева – VІІб клас

Ана Йорданова – VІІв клас
Грозка Серафимова
Радка Иванова
Славея Колева – заместник учителка
Цвета Стаматова – дружинен ръководител
На 9.ІХ.1950 – Празника на Свободата учениците заедно с
преподавателите взеха участие в празненствата. Класните стаи в
училището и коридорите бяха украсени с подходящи лозунги и стенвестници.
На 7.ХІ бе тържествено отпразнувана годишнината от
Октомврийската социалистическа революция.
На 21.ХІІ.1950 г. се чествува годишнината на другаря Сталин.
На 1.ІІ.1951 г. ученическия колектив под ръководството на К.
Попов, Тенчева, Кирилов изнесоха литературно-музикална забава в
салона на читалището.
На 1.ІХ.1951 г. училището се раздели, като 4 паралелки от
началното училище заедно с учителите Хр. Белчева, Г. Тенчев, Мара
Петрова, Цвета Трифонова и три паралелки от прогимназията с
учителите Петър поп Георгиев, Грозка Серафимова, и Кичка Тенчева
се отделиха и възстановиха Основно народно училище „Христо
Смирненски“, а останалите учители от началното училище Недялка
Колева, Бойка Патронова, Й. Тачева, Н. Захариева и образцовите
учители М. Захариев, Ст. Текелиева, П. Коритарова, Н. Демирева,
които бяха минали миналата учебна година към педагогическото
училище, и прогимназиалните учители – Ст. Енчева, Гена Минчева,

Ив. Кирилов, Н. Пенева, Ст. Стоева и новоназначените – Росица
Владимирова, заедно с директора Васил Колев Васев – 8 паралелки от
началното училище и 6 паралелки от прогимназията се сляха с
гимназията „Христо Ботев“ и образуваха пълно средно смесено
училище „Христо Ботев“ по образеца на съветските единни училища.
Директор Васев
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Учебна 1951-1952 г.
Нареди се от отдел Просвета при Областния народен съвет
на 4.ІХ.1951 г. да стане разместването на основни училища в новите
училищни сгради в определените сгради, като освен ученици,
учители и архивите на училищата да не се размества инвентарапокъщнина и помагала. Учителите и учениците от старото училище
„Отец Паисий“ с директор В. Колев се преместиха в гимназията.
Учителите и учениците от бившето училище „Христо Смирненски“
се преместиха в кварталното училище „Христо Смирненски“. В
сградата на училище „Отец Паисий“ се настани турското основно
училище „Родоп“, което се разви в турско единно училище.
На 4.ІХ определените учители се събраха в училище „Христо
Смирненски“. За голяма изненада се констатира, че директора на
училище „Родоп“ не е спазил нареждането и изнесъл от училището
всички помагала картини и лека покъщнина и е оставил в училището
само чиновете.
На 5.ІХ.1951 г. започнаха учебните занятия.
1) Детска градина
Милка Тодорова
2) Начален курс
Христина Белчева
Мара Петрова
Цветана Трифонова
Георги Тенчев

3) Прогимназия:
Грозка Серафимова – заместник директор
Кичка Тенчева
Петър Попов
Недялка Джелепова – дружинен ръководител
През годината станаха следните промени.
Христина Белчева се пенсионира и на нейно място бе
назначена Славея Колева.
През месец октомври бе назначен за директор Минчо
Минчев.
С назначаването на редовен директор работата в
училището значително се подобри, но в средния курс и тримата
учители бяха от І група и трябваше по неволя да преподават
часовете не от специалността им.
От 1.ІІІ.1952 г. директора на училището Минчо Минчев бе
преместен на работа в Партията. За директор на училището бе
назначена началната учителка Славея Колева. За заместник
преподавател на Минчо Минчев бе назначена Анка Карадочева.
За подобрение на музикалната работа в училище със
средства на родителския комитет бяха закупени 3 акордеона и 10
цигулки. Организираха се два кръжока – по акордеон с ръководител
Ж. Добрев и по цигулка с ръководител Петър Попов.
Учебната година завърши на 15.VІ с годишно утро в салона на
читалището.

Учебна 1952-1953 г.
Новата учебна година започна на 5.ІХ. Започналото
разрастване на града, увеличаването броя на населението доведе до
увеличаване броя на учениците. Начален курс се увеличи с още по една
паралелка за всеки клас.
Учителски персонал.
1) Детска градина
Екатерина Попгеоргиева
2) Начален курс
Славея Колева – учител на ІІ клас и директор
Георги Тенчев
Цветана Трифонова
Мара Петрова
Станка Латунова
Вера Попвасилева
Н. Караколева
3) Среден курс:
Грозка Серафимова
Кичка Тенчева
Петър Попов

Добра Грозева
Недялка Профирова – дружинен ръководител
През учебната година станаха следните промени – поради
увеличаване броя на детските градини се откри нова група и бе
назначена – К. Славчева.
На 1.ХІ бе назначен за директор П. Денев – досега на работа
към отдел „Култура“ при ОНС. К. Славчева бе преместена в училище
„Христо Ботев“ на мястото на М. Захариев, който стана завуч. На
мястото на Славчева бе назначена М. Великова.
На 1 май бе мобилизиран директора на училището – П.
Денев до края на учебната година за заместник директор бе
определена Кичка Тенчева, а нейните часове бяха разпределени между
учителите.
Новото въведение – разделяне на годината на 4 срока. Това
изискваше голямо напрежение за учители и ученици.
Учебната година завърши на 21 юни с утро в салона на ДНА.

Учебна 1953-1954 г.
Учебната година започна на 5.ІХ. До тази дата бяха
проведени поправителни изпити, уточниха се списъците на
учениците за задължително обучение и се разпределиха по класове и
паралелки.
Поради бързия растеж на града се увеличи и броя на
учениците в новия квартал. Училище „Христо Ботев“ не можеше да
побере повече ученици, затова цели паралелки бяха прехвърлени в

нашето училище. С цел да учат в квартала си и да научат по-лесно
български език, бе наредено всички циганчета от града да учат в
нашето училище на български език, но в отделни паралелки.
Учебната година започна при следния учителски персонал.
Петко Денев - Директор
1) Детска градина
Екатерина Павлова
Димитронка Русева
2) Начален курс
Мара Петрова
М. Караколева
Цветана Трифонова
Вера Попвасилева
Славея Колева
Магдалена Великова
Георги Тенчев
Стойна Димитрова
3) Среден курс:
Грозка Серафимова
Добра Грозева

Кичка Тенчева
Петър Попов
Недялка Профирова – дружинен ръководител
4) Цигански паралелки:
Деша Татева – Іа клас
Стойка Латунова – Іб клас
Василка Миткова – Ів клас
Анка Карадочева – ІІ, ІІІ, ІV слети класове
Въпреки усилията на целия учителски колектив и
създадените добри условия за децата-циганчета паралелките от
циганчета не можаха да просъществуват дълго. Не постъпиха всички
деца. Назначените учители не можаха да се справят и напуснаха.
През месец октомври паралелките се преместиха в нова сграда –
бившия склад на Хадживълчеви и се обособиха като отделно
малцинствено училище с директор Деша Татева.
На 1.Х.1953 г. градът се обособи като градска околия с отдел
„Народна просвета“ при Градския народен съвет. За началник бе
назначен В. Колев.
Директорът на училището П. Денев бе назначен за
околийски училищен инспектор на селската околия и напусна
училището. Временно за директор бе назначена Вера Попвасилева.
На 1.ХІ.1953 г. за директор бе назначен Петър Г. Попов –
учител от средния курс. На негово място бе назначена Анка
Карадочева.

Поради заболяване напусна и се пенсионира Грозка
Серафимова. На нейно място бе назначен В. Михайлова –
прогимназиален учител от Велинград. Г. Тенчев напусна и на негово
място бе назначена Йовка Попова.
Учебната година протече при 4 учебни срока и с годишни
изпити за учениците от ІV,V,VІ клас и изпити за завършено основно
образование – VІІ клас.

Учебна 1954-1955 г.
Петър Попов – Директор
Недялка Профирова – дружинен ръководител
1) Детска градина
Г. Чавдарова
Димитронка Русева
2) Начален курс
Йовка Попова
Мара Петрова
М. Караколева
Цветана Трифонова
Вера Попвасилева
Славея Колева
Магдалена Великова

3) Среден курс:
В. Михайлова
Анка Анадолиева
В. Станева
Кичка Тенчева
След започване на учебната година поради прииждането на
много ученици, наложи се увеличаване броя на паралелките. Откри се
една паралелка за първи клас, една за пети и една за седми. Нови
учители: Анка Анадолиева стана учителка на Іб клас, Елена
Цветкова, Петкана Мишева, Хайредин Шумаров и Георги Бойчев. Към
училището бе открита още една група на детската градина за деца
турчета с учителка Василка Кичкова.
Струпването на много паралелки запълни всички помещения
включително и тези в сутерена на училището.
На 15.ХІ бе снет от длъжност началника на народната
просвета В. Колев. Същият бе назначен за директор на училището.
Попов остана учител в среден курс.
И тази учебна година протече в 4 учебни срока. Накрая на
всеки учебен срок се провеждаха по 2 педагогически съвета – един за
отчитане на успеха и поведението на учениците, като се изслушваха
докладите на класните ръководители и втори за обсъждане на
постиженията с слабостите през срока. На тези съвети винаги
присъстваха представители на Партията, отдел „Просвета“ и
председателя на родителския комитет. Тези съвети продължаваха по
5-6 часа, а в единното училище и по цели нощи. На тези обсъждания,

отначало тихо, но после все по-настойчиво започнаха да се изказват
мнения против четирите учебни срока.
Учебната година завърши с годишни изпити за ІV и VІ клас и
годишно утро.

Учебна 1955-1956 г.
Учебната година започна на 1.ІХ.1955 г.
В началото на учебната година учителския персонал към
училището бе подреден така:
Директор - Васил Колев
1) Детска градина
Стоянка Колева
Димитронка Русева
2) Начален курс
Елена Марчева – Іа клас
Магдалена Великова – Іб клас
Генади Цветков – Ів клас
Йовка Попова – ІІа клас
Анка Анадолиева – ІІб клас
Златка Дункова – ІІ в клас
Мара Петрова – ІІІа клас

Иванка Начева – ІІІб клас
Софка Владимирова – ІІІв клас
Цветана Трифонова – ІVа клас
Вера Попвасилева – ІVб клас
3) Среден курс:
Кичка Тенчева – Vа клас
Анастас Петров – Vб клас
Елена Цветкова – VІа клас
Петкана Митева – VІв клас
Вела Михайлова – VІІ а клас
Виолета Станева – VІІ б клас
Петър Попов
Недялка Профирова, М. Стоилова
ръководителки

– дружинни

Разкри се занималня с учител Георги Бойчев.
През месец октомври училището бе посетено от инспектора
към отдела М. Караколева-досегашна начална учителка при
училището. На 7.Х бе прочетен пред всички учители ревизионният
акт, с много интересни изказвания за съгласие или несъгласие с
направената от нея оценка за работата в училището.

И тази учебна година протече в 4 срока и годишни изпити в
края на годината. На 13.VІ в ДНА се проведе годишно утро.
В края на учебната година се съобщи, че през следващата
учебна 1956-1957 г. ще има ново разместване на училищата поради
следните причини:
1. Поради редица неудобства, взело се е решение средното
единно училище „Христо Ботев“ да остане за напред само с горен
курс. Учителите от начален и среден курс да се преместят в
сградата на училище „Христо Смирненски“.
2. Турското педагогическо училище, което до сега учеше в
сградата на училище „Отец Паисий“ в новата сграда.
3. Училище „Христо Смирненски“ да се настани в сградата
на училище „Отец Паисий“.
При това разместване учениците от начален и среден курс
на единното училище, които през 1951 година се вляха в гимназия
„Христо Ботев“ при отделянето забравиха, че са ученици от
училище „Отец Паисий“ и продължиха да носят името на
гимназията „Христо Ботев“, а след това „Димитър Благоев“. Нашето
училище зае сградата на училище „Отец Паисий“, но си запази
старото име „Христо Смирненски“. Така изчезна името на найстарото училище в града – „Отец Паисий“.

Учебна 1956-1957 г.
На 20.08.1956 г. всички учители бяха на местата си. След
августовските съвещания, които се проведоха на 20-23.08 се
проведоха поправителни изпити и започна усилена подготовка за
първия учебен ден.

Учебната година започна на 1.ІХ.1956 г. при следния
учителския персонал:
1) Детска градина
Цонка Йозева
Димитронка Русева
Евдокия Манева
Механджийска
2) Начален курс
Вера Попвасилева – Іа клас
Стоянка Петкова – Іб клас
Милка Тодорова – Ів клас
Марин Захариев – Іг клас
Мария Добринска – Ід клас
Елена Марчева – ІІа клас
Магдалена Великова – ІІб клас
Генади Цветков – ІІв клас
Йовка Попова – ІІІа клас
Анка Анадолиева – ІІІб клас
Златка Дункова – ІІІв клас

Руска Маринова – ІІІг клас
Мара Петрова – ІVа клас
Иванка Начева – ІVб клас
Софка Владимирова – ІVв клас
Стойна Димитрова – ІVг клас
3) Среден курс:
Вела Михайлова – V а клас
Зоя Златева – Vб клас
Минчо Минчев – Vв клас
Иван Иванов – Vг клас
Кичка Тенчева – VІа клас
Виолета Станева – VІб клас
Василка Колева – VІв клас
Елена Цветкова – VІІа клас
Петкана Митева – VІІб клас
Петър Попов
Недялка Григорова
Недялка Профирова, Мария Стоилова
ръководителки

– дружинни

Директор: Цонка Велева
Завуч: Димитър Димитров
Още в началото на учебната година се преместиха в новото
училище „Димитър Благоев“ учителите М. Захариев, Р. Маринова и
М. Тодорова назначени бяха учителите – Нейка Денева и Елена
Узунова.
На 5.Х пред педагогическия съвет бяха поставени за
обсъждане редица въпроси във връзка с въвеждането на 12 годишен
курс на обучение в средните политехнически училища. ПС излезе със
следните по-важни предложения:
1. Да се въведе наново шестобалната система за оценка на
учениците.
2. Да се въведат три учебни срока.
3. Предложения за броя на часовете по отделните предмети
и разпределение на учебния материал по класове.
Учебната година завърши без прекъсване.

Учебна 1957-1958 г.
Учебната година започна на 15.ІХ.1957 г.
Учителския персонал:
1) Детска градина
Цонка Йозева
Димитронка Русева

Евдокия Манева
Механджийска
2) Начален курс
Вера Попвасилева – Іа клас
Стоянка Петкова – Іб клас
Милка Тодорова – Ів клас
Марин Захариев – Іг клас
Мария Добринска – Ід клас
Елена Марчева – ІІа клас
Магдалена Великова – ІІб клас
Генади Цветков – ІІв клас
Йовка Попова – ІІІа клас
Анка Анадолиева – ІІІб клас
Златка Дункова – ІІІв клас
Руска Маринова – ІІІг клас
Мара Петрова – ІVа клас
Иванка Начева – ІVб клас
Софка Владимирова – ІVв клас
Стойна Димитрова – ІVг клас

3) Среден курс:
Вела Михайлова – V а клас
Зоя Златева – Vб клас
Минчо Минчев – Vв клас
Иван Иванов – Vг клас
Кичка Тенчева – VІа клас
Виолета Станева – VІб клас
Васил Колев – VІв клас
Елена Цветкова – VІІа клас
Петкана Митева – VІІб клас
Петър Попов
Недялка Григорова
Милица
ръководителки

Филипова, Гинка Тонева

– дружинни

Директор: Цонка Велева
Завуч: Димитър Димитров
В началото на учебната година станаха следните промени:
Иванка Начева (Іб клас) и Станка Димитрова (Іг клас) се
преместиха с паралелките си в училище „Димитър Благоев“ . На
тяхно място дойдоха с паралелките си Мария Стоилова и Стоянка

Латунова. От ІІ клас се премести с паралелката си Ст. Петкова, а на
нейно място дойде Стоянка Славова.
В среден курс бяха назначени следните нови учители:
Йорданка Кочева, Пенка Иванова, Невена Чилингирова.
През лятната ваканция при раждане почина учителката от
начален курс Анка Анадолиева.
Учебната година започна с тържество при което голямо
внимание бе отделено за посрещане на І клас.
Бяха им приготвени подаръци и много сърдечно посрещнати
от учениците от V клас - бивши ученици на учителките, които ще
водят І клас.
Годината завърши през м. юни 1958 г.

Учебна 1958-1959 г.
Учителския персонал:
Директор: Димитрина Спасова
Завуч: Димитър Димитров
1) Детска градина
Цонка Йозева
Мина Тенева
Евдокия Манева
Куцарова

Кунчева
2) Начален курс
Йовка Попова – Іа клас
Мария Караколева – Іб клас
Златка Дункова – Ів клас
Митра Василева – Іг клас
Ветка Делчева – Ід клас
Мара Петрова – ІІа клас
Стойка Латунова – ІІб клас
Софка Владимирова – ІІв клас
Мария Стоилова – ІІг клас
Нейка Денева – ІІІа клас
Стоянка Славова – ІІІб клас
Мария Добринска – ІІІв клас
Вера Попвасилева – ІІІг клас
Елена Марчева – ІVа клас
Магдалена Великова – ІVб клас
Генади Цветков – ІVв клас
Елена Узунова – ІVг клас

3) Среден курс:
Невена Чилингирова
Д. Делчев
Кичка Тенчева
Л. Николова
Елена Цветкова
Виолета Станева
Петър Попов
Вела Михайлова
Зоя Златева
Иван Иванов
Иван Кирилов
Пенка Иванова
Милица
ръководителки

Филипова, Донка Нешева – дружинни

На 11.V.1959 г. на Педагогически съвет бяха поставени за
обсъждане въпроси във връзка с преобразуването на учебната
система у нас. Обсъди се въпроса за удължаване курса на основно
образование от VІІ на VІІІ клас или ІХ клас. Оформи се мнението да се
въведе осмокласното образование.

Учебна 1959-1960 г.
Директор: Димитрина Спасова
Заместник директор: Иван Иванов
1) Детска градина
Цонка Йозева
Мина Тенева
Евдокия Манева
Куцарова
Кунчева
2) Начален курс
Елена Деведжиева
Магдалена Великова
Радка Киркова
Д. Савова
Пенка Дякова
Йорданка Попова
Мария Караколева
Златка Дункова
Митра Василева

Ветка Делчева
Мара Петрова
Стойка Латунова
Софка Владимирова
Мария Стоилова
Вера Попвасилева
Стоянка Славова
Нейка Денева
Мария Добринска
3) Среден курс:
Вела Михайлова
Невена Чилингирова
Златка Петрова
Д. Делчев
Пенка Иванова
Зоя Златева
Кичка Тенчева
Лидия Николова
Руска Аршинкова

Елена Цветкова
Виолета Станева
Петър Попов
Иван Кирилов
Радка Мардова
Милица
ръководители

Филипова, Кера Драганова – дружинни

Към училището бе назначен и учител занималня към среден
курс, но поради липса на помещение същия бе даден на тютюнева
промишленост.
По нареждане на МНП през новата учебна година бяха
преместени от турските в българските училища всички циганчета,
за да се обучават на български език. Нареждането се изпълни.
Циганчетата бяха прибрани, но резултати в работата с тях
нямаше, понеже те не знаеха български език.
На 29.ІХ по тържествен начин е честван патрона на
училището с доклад и подходяща програма в салона на ДНА. И тази
учебна година училищната сграда не можа да побере всички
постъпили ученици. От всички 35 паралелки в сградата на
училището се учеха 28 паралелки, а 7 паралелки водеха занятията си
в Педагогическото училище.
През месец март ОЦЗ като шестващо предприятие на
училището закупи и подари на училището комплект от
инструменти за фанфарна духова музика на стойност 10 800 лева.
Веднага при училището се сформира духова музика от учителя по

музика Петър Попов и на 1.V училището излезе на манифестация с
духова музика – първа такава в града.

Учебна 1960-1961 г.
Учебната година започна на 15.ІХ.1960 година. По нареждане
на МНП се закри Турското народно училище „Родоп“ и всички
ученици турчета трябваше да посещават българските училища и да
се учат на български език. Това наложи ново райониране на града.
Закри се и турското базово училище към Турското педагогическо
училище. Откри се новия Учителски институт. Към него се откри
Българско базово училище. В същото време се откри новото основно
училище „Митко Палаузов“ и началните училища „Кирил и Методий“
и „Яворов“. Някои от паралелките от училище „Христо Смирненски“
минаха към базовото училище заедно с учителите си. Няколко
паралелки преминаха към училище „Митко Палаузов“. Много ученици
от района бяха записани в училище „Кирил и Методий“. В училището
останаха по-малко ученици, по-малко паралелки и училищната сграда
беше значително разтоварена.
Учителски персонал:
Директор: Димитрина Спасова
Заместник директор: Иван Иванов
1. Детска градина
Цонка Йозева
Калинка Каракехайова
Накова

Кунчева
2. Начален курс
Вера Попвасилева
Д. Савова
М. Бръмбарова
Елена Деведжиева
Радка Киркова
Йорданка Попова
Златка Дункова
Митра Василева
Ветка Делчева
Димитър Петров – за бавноразвиващи
Мара Петрова
Софка Владимирова
Нейка Денева
3. Среден курс:
Иван Кирилов
Петко Несторов
Невена Чилингирова

Зоя Златева
Вела Михайлова
Виолета Станева
Пенка Иванова
Кичка Тенчева
Д. Делчев
Лидия Николова
Петър Попов
Нигяр Алиева
Златка Делчева – занималня среден курс
Милица
ръководители

Филипова, Кера Драганова – дружинни

Часовете по турски език се водеха от учители-турци от
училищата „Митко Палаузов“, „Димитър Благоев“ и Базово училище.
През същата година започна постройката на солидна ограда
на училищния двор, спортна площадка. Обзаведе се и зъболекарски
кабинет. Обогати се много с най-различни инструменти
работилницата за трудово обучение. За музикалния кабинет се
достави ново пиано.
Учебната година завърши без прекъсване.

Учебна 1961-1962 г.
Учителски персонал:
Директор: Иван Митев Иванов
Заместник директор: Ст. Латунова
1. Детска градина
Цонка Йозева
Калинка Каракехайова
Накова
Кунчева
2. Начален курс
Софка Владимирова –Іа клас
Нейка Денева –Іб клас
Георги Тенчев –Ів клас
Вера Попвасилева –ІІа клас
Д. Савова–ІІб клас
М. Бръмбарова –ІІв клас
Елена Деведжиева–ІІІа клас
Радка Киркова–ІІІб клас
Йорданка Попова–ІVа клас

Златка Дункова–ІVб клас
Митра Василева –ІVв клас
Ветка Делчева –ІVг клас
Димитър Петров –ІVд клас – за бавноразвиващи
3. Среден курс:
Д. Тодорова
Златка Делчева
Р. Илиева
Кичка Тенчева
Нигяр Алиева
Петко Несторов
Невена Чилингирова
Зоя Златева
Вела Михайлова
Виолета Станева
Пенка Иванова
Петър Попов
Елена Димитрова
Стайко Георгиев

Милица
ръководители

Филипова, Кера Драганова – дружинни

От началото на м. Х. поради заболяване мина на болнично
лечение учителя Стайко Георгиев. До края на годината неговите
учебни предмети бяха разделени между учителите. По същото време
заболя директора на училището Иванов и за директор на училището
стана Стойка Латунова, а за заместник-директор бе избран Петров.
На 30.ІV.1962 година след тежко и мъчително боледуване почина
другаря Иванов – скъп и много мил на учителите.
В края на учебната година за директор на училището бе
назначен Анастас Шереметев, а за заместник-директор Стойка
Латунова.

Учебна 1962-1963 г.
През лятната ваканция под ръководството на директора на
училището Шереметев се извърши много строителна работа по
обзавеждането на училището и двора. Довърши се започнатата
ограда. Постои се географска площадка. Разчисти се и се оформи
физкултурна площадка, очерта се място за производствен участък и
цветни градини и се асфалтира двора пред училищната сграда.
Разшириха се избените помещения, като се изхвърли много пръст и
станаха удобни за използване. Обзаведоха се нови работилници за
трудово обучение. Обзаведе се кабинет по биология. Отдели се
специална стая за кабинет по музика.
Далеч преди новата учебна година училището бе готово да
посрещне учениците.

Новата учебна година започна на 15.ІХ.1962 г. с кратко
тържество по посрещането на първокласниците.
Учителски персонал:
Директор: Анастас Шереметев
Заместник директор: Ст. Латунова
1. Детска градина
Цонка Йозева
Калинка Каракехайова
Накова
Кунчева
2. Начален курс
Златка Дункова
Митра Василева
Ветка Делчева
Софка Владимирова
М. Бръмбарова
Вера Попвасилева
Конка Карапеева
Елена Деведжиева

Радка Киркова
3. Среден курс:
Стайко Георгиев
Виолета Станева
Зелиха Ибишева
Нигяр Алиева
Р. Илиева
Кичка Тенчева
Зоя Златева
Петко Несторов
Невена Чилингирова
Петър Попов
Елена Димитрова
Мария Виделова
Милица
ръководители

Филипова, Кера Драганова – дружинни

Златка Делчева, Г. Тенчев – занималня
Иванка Пеева – назначена след започване на учебната
година.
Мара Манолова – медицински техник

Здравка Ковачева – зъболекар
Кичка Ангелова – секретар
Атанас Ангелов – майстор дърводелец
Помощен персонал:
Комна Милушева, Милуш Милушев, Иринка Костова, Грудка
Димитрова, Иванка Атанасова, Недялка Андреева.
Новата 1963 година се отпразнува тържествено във
физкултурния салон и се изнесе богата литературно-музикална
забава и се раздадоха подаръци на всички ученици.
Поради студената зима през месец януари учебните
занятия бяха преустановени за 10 дена.
На няколко заседания на Педагогическия съвет бяха
разгледани материалите по въвеждането опита на липетските
учители в учебно възпитателната работа. За по-добро проучване на
опита бяха изпратени в град Харманли учителите: Тенчева и
Деведжиева.
През годината към училището бяха изградени:
1. Пионерски ансамбъл
2. Фанфарен състав
3. Танцова трупа
Същите подготвиха и изнесоха
гражданството в град Кърджали и Момчилград.

продукция

Учебната година бе удължена с 10 дни през месец юни.

пред

Учебна 1963-1964 г.
Учебната година започна на 16.ІХ.1963 г. Съобразно броя на
учениците по класове при училището бяха обособени – 2 паралелки І
клас, 3 – ІІ клас, 2 – ІІІ клас, 2 – ІV клас, 4 – V клас, 3 – VІ клас, 3 – VІІ
клас, една бавноразвиваща ІІ клас и 4 групи при полудневната детска
градина.
Учителски персонал:
Директор: Анастас Шереметев
Заместник директор: Ст. Латунова
1. Детска градина
Цонка Йозева
Кунчева
Калинка Каракехайова
Кидикова
В началотона учебната година Калинка Каракехайова не се
яви на работа поради извършената тежка операция и до
завръщането й групата се води от Мара Башкова.
2. Начален курс
Елена Деведжиева
Радка Киркова
Златка Дункова

Митра Василева
Ветка Делчева
Димитър Петров
Софка Владимирова
М. Бръмбарова
Вера Попвасилева
Конка Карапеева
3. Среден курс:
Зоя Златева
В. Александрова
Р. Илиева
Невена Чилингирова
Стайко Георгиев
Виолета Станева
Елена Димитрова
Нигяр Алиева
Петко Несторов
Кичка Тенчева
Милица Филипова

Петър Попов
Зелиха Ибишева
Петко Петков
Кера Драганова – дружинен ръководител
Мара Манолова – медицински техник
Коюмджиева – зъболекар
Атанас Ангелов – майстор дърводелец
Помощен персонал:
Комна Милушева, Милуш Милушев, Иринка Костова, Грудка
Димитрова, Иванка Атанасова, Недялка Андреева, Хилми Мустафов.
През цялата година не се яви на работа Зоя Златева поради
заболяване. Нейна заместничка бе Василка Чилингирова.
От 1.І.1964 г. напусна училището, поради преместване на
семейството в град Бургас учителката Вера Попвасилева. За
заместничка до края на годината бе назначена Дора Стоянова.
През ІІІ учебен срок учителката Елена Димитрова бе в
отпуск по майчинство.
През учебната година се направи твърде много за
подобряване на материалната база в училището. Коренно бе
променен двора на училището. Избуялите акации покрай оградата,
безформени стари дървета бяха почистени. Разработи се
разкритата площ и се оформи новата градина. В нея се засяха по
план нови насаждения от брези, кипарис, липи и декоративни

храсти. Засадиха се хиляди броя рози. Уреди се първата за града, за
окръга и в цялата страна площадка за обучение на учениците с
правилата на уличното движение – малко градче с асфалтирани
улици, тротоари, цветни градини, макети на жилищни блокове и
знаци за регулиране на уличното движение. Независимо от това, че
едно прекрасно нагледно помагало “градът” стана красив кът и
разкраси училищния двор.
Доуреди се географската площадка. Спортната площадка, с
асфалтирането на баскетболните игрища и застилането на
пистата и волейболното игрище с червена пръст и сгурия стана
любимо място за игра на учениците и допълни красивата картина
на двора. Напълно се доуреди и детската площадка с монтирането на
люлки и други интересни съоръжения за игра. Производствения
участък в източната част на двора се разработи и зася с култури,
които донесоха значителен приход за училището. Многото цветя,
засадени в саксии и малки варелчета и в специално изработени
дървени саксии, подредени на подходящи места из двора допълваха
красотата му. Уредения двор даде своите възпитателни резултати.
У нашите ученици се създаде навик за опазване на насажденията и
поддържане на чистотата и разумното ползване на двора. Паралелно
с това се направи много и за обзавеждането на класните стаи и
кабинети.
На педагогически съвет се обсъди въпроса по въвеждането на
кабинетната система. Изказаха се мнения, че и при нашите условия
може и трябва да се въведе такава. До началото на ІІ учебен срок се
извърши подготовка. Бяха поръчани в Асеновград специални шкафове.
От началото на ІІ срок училището премина на кабинетно обучение с
ученици от средния курс. Началният курс премина в предметно
обучение само по техническите предмети. Новата форма на

обучение подтикна учителите по различни специалности да
заработят усилено за обзавеждане на кабинетите с нагледни
помагала. Голяма придобивка за училището бе закупуването на
киноапарат „Славянка“ и радиограмофон. Доставени бяха и 4
юношески колела.
В края на годината започна годишния ремонт. Класните
стаи от І-вия етаж бяха наковани с паркет.
По подробно изработен план се провеждаше в училище и
учебно-възпитателната работа. За подобряване на физкултурната
работа бе въведен спортен полуден. И през тази учебна година
продължи работата си пионерския ансамбъл, фанфарния състав,
танцовата трупа и няколко предметни и технически кръжоци.
През годината училището ни бе посетено от инспектор при
ГНС – Петър Пеев – началник отдел „Народна просвета“, Славчо
Ташев – инспектор-специалист от ОНС, инспектори от МНП,
преподаватели от Института за усъвършенстване на учители –
Стара Загора, група инспектори от Хасковски окръг, група учители
за обмяна на опит от Хасково и Устово.
Годишните утра за края на учебната година се проведоха на
7.VІ за начален курс и 21.VІ за среден курс.

Учебна 1964-1965 г.
Учебната година започна на 15.ІХ.1964 г. Съобразно броя на
учениците по класове при училището бяха обособени – 2 паралелки І
клас, 2 – ІІ клас, 4 – ІІІ клас (от тях двете са за бавноразвиващи се), 4
– ІV клас, 5 – V клас, 3 – VІ клас, 3 – VІІ клас и 4 групи при
полудневната детска градина.

Учителски персонал:
1. Детска градина
Цонка Йозева
Стефка Кунчева
Калинка Каракехайова
Тонка Щерева
2. Начален курс
Конка Карапеева
Митра Василева
Елена Деведжиева
Радка Киркова
Златка Дункова
Ветка Делчева
Димитър Петров
Мария Ригова
Софка Владимирова
М. Бръмбарова
3. Среден курс:
Кичка Тенчева

Василка Чилингирова
Зоя Златева
Нигяр Алиева
П. Петков
Невена Чилингирова
Върба Александрова
Руска Илиева
Пенка Стоянова
Виолета Станева
Петко Несторов
Петър Попов
Елена Димитрова
Зелиха Ибишева
Милица Филипова
Директор: Анастас Шереметев
Заместник директор: Стойка Латунова
Дора Стоянова – дружинен ръководител
Мара Манолова – медицински техник
Доктор Юсеинова – зъболекар

Кичка Ангелова – касиер-домакин
Атанас Ангелов – майстор дърводелец
Помощен персонал:
Иринка Костова, Грудка Димитрова, Саша Касабова,
Гергана Стоева, Цвета Маринова, Хилми Мустафов-напуснал на
26.V.1965 г., Тахир Юмеров.
През годината Стайко Георгиев - учител по БЕЛ напусна
училището и се премести в град Хасково. Кера Драганова – дружинен
ръководител също се премести там. В края на учебната година си
замина Виолета Станева – преподавател по математика, поради
смяна на местожителството в град Русе. През тази учебна година
почина старата учителка Цветана Трифонова, а също и Невена
Демирева. Почина и Комня Милушева – прислужничка в училището.
Твърде много бе направено за подобряване на материалната
база в училището. Във всички учебни стаи – кабинети се монтираха
шкафовете, които се запълниха с нови помагала. Много рано завърши
ремонтът на училището, като стаите от горния етаж бяха оковани
с паркет и ламперия. Розовите насаждения в двора, закумените с
разноцветни букети го превърнаха в розова градина, непокътнати
от детските ръце, които само ги милваха и се наслаждаваха на
красивата гледка. Направи се малко, но красиво езеро което допълни
красотата на двора.
През тази учебна година прогимназията се обособи като
базово училище за студенти от института. Провеждаха се
наблюдения и практика и за начален и прогимназиален курс.

През месец август на гости на училището е делегацията от
Северна Осетия начело с министъра на Народната просвета.
Съветските хора много сърдечно водеха разговори с другаря
Шереметев, разгледаха училището и най-много харесаха двора с
розите, които ухаят още от улицата. Гостите оставиха като
подарък за най-добрите пионери хубави значки с образа на Ленин, а
също така подариха две знаменца за отрядите първенци.

Учебна 1965-1966 г.
В други училища се преместиха учителите Петко Несторов
и Руска Илиева – в училище „Кирил и Методий“ и Нигяр Алиева – в
„П.К.Яворов“.
Съобразно броя на учениците по класове при училището
бяха обособени – 2 паралелки І клас, 2 – ІІ клас, 2 – ІІІ клас, 4 – ІV клас,
3 – V клас, 4 – VІ клас, 4 – VІІ клас и 4 групи при полудневната детска
градина.
Учителски персонал:
1. Детска градина
Цонка Йозева
Стефка Кунчева
Калинка Каракехайова
Тонка Щерева
2. Начален курс
Софка Владимирова

М. Бръмбарова
Конка Карапеева
Митра Василева
Елена Деведжиева
Радка Киркова
Златка Дункова
Ветка Делчева
Димитър Петров
Мария Ригова
Занималня: Георги Тенчев и Радка Божинова
3. Среден курс:
Зелиха Ибишева
Цветана Кръстева – дошла от Ардино
Елена Димитрова
Кичка Тенчева
Елвиза Тулева
Стефан Стойчев
Веселинка Чилингирова
Зоя Златева

Милица Филипова
Невена Чилингирова
Върба Александрова
Мария Чилингирова
Ангел Ангелов
Петър Попов
Занималня: Златка Делчева и Лиляна Сандева
Директор: Анастас Шереметев
Заместник директор: Стойка Латунова
Дора Стоянова – дружинен ръководител бе преместена в
училище „Димитър Благоев“, а на нейно място от същото училище бе
изпратена Мария Димитрова
Кичка Ангелова – касиер-домакин
Мара Манолова – медицински техник
Атанас Ангелов – майстор дърводелец
Помощен персонал:
Иринка Костова, Грудка Димитрова, Саша Касабова,
Гергана Стоева, Цветанка Маринова, Тахир Юмеров, Джемил
Мустафов.
През тази учебна година, през месец октомври в училището
се проведе много мило тържество по повод гостуването на първата

учителка в града Параскева Ванкова. Посрещането й в училището се
проведе по стар народен обичай – ученички в народни носии
посрещат другарката Ванкова и другите гости с голяма топла пита
със сол, поливане на вода от бакър, бъклици с вино. Така се посреща
скъп гост, а как няма да бъде скъпо нейното светло дело от което след
това покълнаха толкова скъпи семена!

Учебна 1966-1967 г.
Учебната година започна на 15.ІХ.1966 г.
Съобразно броя на учениците по класове при училището
бяха обособени – 4 паралелки І клас (2 бавноразвиващи се), 2 – ІІ клас,
2 – ІІІ клас, 2 – ІV клас, 3 – V клас, 3 – VІ клас, 3 – VІІ клас, 2 – VІІІ клас
и 4 групи при полудневната детска градина.
Новоназначени учители – Здравка Колчева, Радка Божинова,
Лили Сандева.
Директор: Анастас Шереметев
Заместник директор: Стойка Латунова
Мария Димитрова – дружинен ръководител
Кичка Ангелова – касиер-домакин
Мара Манолова – медицински техник
Атанас Ангелов – майстор дърводелец
Помощен персонал:

Иринка Костова, Грудка Димитрова, Саша Касабова,
Гергана Стоева, Цветанка Маринова, Тахир Юмеров, Джемил
Мустафов.
През тази учебна година месец ноември другарката Зоя
Златева се пенсионира. По този случай в училище се устрои много
мило тържество – тържество за раздяла с учителката, която дълги
години умело и задълбочено е преподавала звучния руски език,
любимка не само на учениците си, но и на колегите. Поднесе й се
подарък, който да й напомня за хубавите години прекарани в
училището. На нейно място бе назначена младата учителка от
Пловдив - Иванка Нарлийска.
На 24.V.1967 г. се състоя в училище вълнуваща среща с
първата учителка Параскева Ванкова. На същия ден тя бе удостоена с
висока награда – „Кирил и Методий“ –І степен. По време на обяда в
нейна чест, другарката Ванкова каза много вълнуващи слова и изказа
сърдечни благодарности за високото внимание, което й е оказано.
Бяха поканени учителите-пенсионери – Златева, Колева и други.
През месец април стана сливането на Начално базово
училище с училище „Отец Паисий“. Много от учителите заедно с
паралелките си преминаха към нашето училище, а друго базово
училище остана „Митко Палаузов“.
Паралелно с грижата за разхубавяването на двора, който
някои граждани наричат „Розовата градина на Кърджали“ се
направи много и за обзавеждането на класните стаи с
демонстрационни маси и с модерни маси и столове за кабинетите по
физика и химия.

Учебна 1967-1968 г.
Учебната година започна на 15.ІХ.1967 г. с увеличен
учителски персонал от началното базово училище, което се сля с
училище „Отец Паисий“. Последното наложи и увеличаване на
административното ръководство с още един заместник-директор.
За такъв беше назначен Цветана Кръстева - учител по български
език.
Директор: Анастас Шереметев
Заместник директор: Стойка Латунова, Цветана Кръстева
Дружинен ръководител: Мария Димитрова
Учителски персонал:
1. Детска градина
Цонка Йозева
Стефка Кунчева
Калинка Каракехайова
2. Начален курс: Съобразно броя на учениците по класове
при училището бяха обособени – 3 паралелки І клас, 3 – ІІ клас, 3 – ІІІ
клас, 4 – ІV клас.
Елена Деведжиева
Радка Киркова
Магдалена Великова
Златка Дункова

Ветка Делчева
Мария Караколева
Софка Владимирова
М. Стоилова
Пенка Дякова
Конка Карапеева
Митра Василева
Николинка Иванова
Диляна Савова
Занималня: Георги Тенчев, Радка Божинова, М. Бръмбарова,
Семиха Азисова.
Бавноразвиващите се паралелки с класни ръководители
Димитър Петров и Мария Ригова преминаха към обособеното ново
училище за бавноразвиващи се ученици.
Учител по турски език: Байрямали Кямилов.
3. Среден курс: Съобразно броя на учениците по класове при
училището бяха обособени –3 – V клас, 3 – VІ клас, 3 – VІІ клас и 3 –
VІІІ клас.
Иванка Нарлийска
Невена Чилингирова
Върба Александрова

Здравка Колчева
Милица Филипова
Ангел Ангелов
Зелиха Ибишева
Недялка Касабова
Елена Димитрова
Кичка Тенчева
Веселинка Чилингирова
Мария Чилингирова
Здравка Ангелова – заместничка на Елвиза Тулева
Стефан Стойчев
Стоян Димитров
Петър Попов
Кичка Ангелова – касиер-домакин
Мара Манолова – медицински техник
Атанас Ангелов – майстор дърводелец
Помощен персонал:
Иринка Костова, Грудка Димитрова, Саша Касабова,
Гергана Стоева, Цветанка Маринова, Тахир Юмеров, Джемил
Мустафов.

През тази учебна година най-тържествено се отпразнува 15
годишнината от основаването на партийната организация на
училището. По този случай се състоя много мило тържество с целия
учителски колектив с поздравления и литературно-музикална
програма от ученици. Гости бяха: Славея Колева, Кирил Попгеоргиев
и Зоя Златева. След тържествената част партийната организация
даде вечеря, която премина много задушевно.
В изпълнение на решението на МНП и ЦК на Комсомола в
училището се изградиха отряди на операция „Български слава“. Под
ръководството на офицери от поделение 55290 пионерите се
включиха с голяма радост за осъществяване на набелязаните
мероприятия.
През тази учебна година почина старата учителкапенсионерка Грозка Серафимова. Тежка загуба за училището беше
смъртта и на другарката Руска Маринова, която рано напусна
редиците ни. Тя остави след себе си своята диря от голямо
трудолюбие и любов към децата.
В края на учебната година си замина за Пловдив учителката
по руски език Иванка Нарлийска. На нейно място бе назначена
Красимира Кавалова.
Другарката Цветана Кръстева – заместник-директор на
училището бе преместена в училище „Кирил и Методий“ и зае
длъжността директор на училището. В края на годината се
пенсионира Петър Попов. На мило тържество му бе връчен подарък
от колегите.
Водела летописната книга: Софка Владимирова

Учебна 1968-1969 г.
Учебната година започна на 15.ІХ.1968 г.
Съобразно броя на учениците по класове при училището
бяха обособени – 4 паралелки І клас, 3 – ІІ клас, 3 – ІІІ клас, 3 – ІV клас,
3 – V клас, 3 – VІ клас, 3 – VІІ клас, 3 – VІІІ клас и 3 групи при
полудневната детска градина.

Учителски персонал:
1. Детска градина
Цонка Йозева
Стефка Кунчева
Калинка Каракехайова
2. Начален курс:
Елена Деведжиева
Радка Киркова
Магдалена Великова
Златка Дункова
Ветка Делчева
Мария Караколева
Софка Владимирова

М. Стоилова
Пенка Дякова
Конка Карапеева
Митра Василева
Николинка Иванова – в майчинство заместена бе от Желка
Русева
Диляна Савова
Занималня: Георги Тенчев, Радка Божинова, М. Бръмбарова,
Семиха Азисова.
Учител по турски език: Байрямали Кямилов.
3. Среден курс:
Красимира Кавалова
Невена Чилингирова
Върба Александрова
Здравка Колчева
Милица Филипова
Ангел Ангелов
Зелиха Ибишева
Недялка Касабова
Елена Димитрова

Кичка Тенчева
Веселинка Чилингирова
Мария Чилингирова
Здравка Ангелова
Стефан Стойчев
Стоян Димитров
Петър Попов
Занималня: Лиляна Мишева и Златка Делчева
Директор: Анастас Шереметев
Заместник директор: Стойка Латунова
Дружинен ръководител: Мария Димитрова
Кичка Ангелова – касиер-домакин
Мара Манолова – медицински техник
Атанас Ангелов – майстор дърводелец
Помощен персонал:
Иринка Костова, Грудка Димитрова, Саша Касабова,
Гергана Стоева, Цветанка Маринова, Тахир Юмеров, Джемил
Мустафов, Радка Георгиева, Бехидже Еминова.
През тази учебна година – в годината на 25 годишния
юбилей на свободата, беше положен основния камък на новото
училище. Това стана на 26 март 1969 година. Заедно с чавдарчетата,

пионерите и комсомолците от училището с техните учители, на
тържеството имаше много родители и бивши учители. Тук бяха
кандидат-членът на ЦК на БКП и І секретар на ОК на БКП – другаря
Георги Петров, кандидат-членът на ЦК на БКП и председател на ИК
на ОНС – другаря Димитър Гогов и други официални лица. Слово
произнесе директорът на училището другаря Шереметев. Той
подчерта, че полагането на основния камък прави още по-щастливи
учениците и педагогическия колектив, възлага им още по-големи
отговорности. Основният камък бе положен от другаря Георги
Петров, който пожела на ученици и учители отличен успех и
плодотворна работа.

Учебна 1969-1970 г.
Съобразно броя на учениците по класове при училището
бяха обособени – 3 паралелки І клас, 3 – ІІ клас, 3 – ІІІ клас, 3 – ІV клас,
3 – V клас, 3 – VІ клас, 3 – VІІ клас, 2 – VІІІ клас и 3 групи при
полудневната детска градина.
Учителски персонал:
1. Детска градина
Цонка Йозева
Калинка Каракехайова
Тотка Апостолова – зае мястото на Ст. Кунчева, която
мина в училище „Кирил и Методий“
2. Начален курс:
І клас:

Софка Владимирова
М. Стоилова
Пенка Дякова
Занималня І клас: М. Бръмбарова
ІІ клас:
Митра Василева
Диляна Савова
Николинка Иванова
Занималня ІІ клас: Конка Крапеева – минала на това място
поради съкращение на едната паралелка от ІІ клас на мястото на
Семиха Азисова, която преминала в училище „Яворов“
ІІІ клас
Елена Деведжиева
Радка Киркова
Магдалена Великова
Занималня ІІІ клас: Георги Тенчев
ІV клас:
Златка Дункова
Ветка Делчева
Мария Караколева

Занималня: Радка Божинова
3. Среден курс:
Зелиха Ибишева
Недялка Касабова
Елена Димитрова
Кичка Тенчева
Н. Христова
Красимира Кавалова
Станка Димова – в отпуск по майчинство и на нейно място
Тамара Караколева
Невена Чилингирова
Мария Чилингирова
Веселинка Чилингирова
Върба Александрова
Здравка Колчева
Стоян Димитров
Стефан Стойчев
Милица Филипова
Занималня: Лиляна Мишева и Софка Карагьозова

Директор: Анастас Шереметев
Заместник директор: Стойка Латунова
Дружинен ръководител: Мария Димитрова
Кичка Ангелова – касиер-домакин
Мара Манолова – медицински техник
Атанас Ангелов – майстор дърводелец
Помощен персонал:
Иринка Костова, Грудка Димитрова, Саша Касабова,
Гергана Стоева, Цветанка Маринова, Тахир Юмеров, Джемил
Мустафов, Радка Георгиева, Бехидже Еминова.
През тази учебна година учителският колектив усилено
работи в духа на решенията на Юлския пленум на ЦК наБКП – по
въпросите на образованието. Целта – да се възпитат не само
знаещи, но и можещи хора, това накара учителите да преустроят
работата си. Много често започна да се застъпва самостоятелната
работа, развиването на логическото мислене у учениците.
Проблемността стоеше като задача номер едно. Техническите
средства все повече навлизаха в ежедневната работа на всеки учител.
За тази цел през пролетната ваканция се проведе курс за запознаване
на учителите с киномашината и работа с нея. Всички успешно
усвоиха начина на прожектиране на късометражни филми.
Припомниха си и опресниха знанията за работа с аспектомата и
магнетофона.
За подобряване на работата се обмени опит с училище
„Иван Вазов“ – град Хасково. Група учители от колектива посетиха

колегите от град Хасково, които през ІІІ учебен срок върнаха
визитата и останаха доволни от хубавото, сърдечно посрещане.
Особено много бяха очаровани от училищния двор – приличащ на
малка розова градина с разноцветни багри от цъфналите рози и
закуми.
През тази учебна година много тържествено се отпразнува
50 години от създаването на Партийната организация в град
Кърджали. В училище се проведе събрание с доклад от директора и
литературно-музикална програма от ІІІв клас с класен ръководител
Великова. Много вълнуващи бяха тържествата за Ленин – по случай
100 годишнината му. Колко много научиха учениците за живота и
великото дело на безсмъртния гений на човечеството – Владимир
Илич Ленин! Много хубаво се представиха нашите пионери в
конкурса „Какво знаем за Ленин“ и получиха І-во място, за което
първенците бяха наградени с екскурзии в чужбина и много други
награди. Проведаха се рецитали, много песни се разучиха за Ленин.
Проведе се открито партийно събрание с доклад за Ленин от Ветка
Делчева и литературно-музикална програма от учениците от VІІа
клас с класен ръководител Върба Александрова.
През тази учебна година учителският колектив уреди
много мило тържество по случай навършването на 50 години на
другаря Шереметев. Юбилярът произнесе вълнуващо слово, а всички
учители топло стискаха ръката му и изразяваха своята
признателност, като не забравяха да изкажат хубави пожелания за
бъдещата съвместна работа.
В края на учебната година проведахме традиционният
празник на училището – честване на патронен празник. Доклад за
Отец Паисий прочете Карапеева, а след това бе изнесена богата

литературно-музикална програма. Празникът премина весело,
задушевно. Учениците играха на воля в Общинската горичка.
В края на годината напусна училището учителката по
български език и литература и партиен секретар на училището –
Милица Филипова, поради смяна на местожителството в град
Михайловград. Изпращането стана от целия колектив с поднасянето
на скромни подаръци, които да й напомнят за тринадесетте години
прекарани в Кърджали. Със сълзи на очи се сбогувахме с Милица –
бяхме свикнали с нея, а и тя остави най-хубавите си години, своята
младост и част от сърцето си раздаде на учениците. Това беше
изпращането в училище, а на гарата с кичести букети се разделихме
с Филипова с пожелание за нови срещи.

Учебна 1970-1971 г.
Учебната година започна на 15.IХ.1970 г. Както всяка учебна
година, така и през тази най-много се вълнуваха първокласниците.
За тях бе уредено много мило тържество с програма и подаръци.
Първокласник би първия звънец, който събра всички ученици в
училището.
Според броя на учениците бяха обособени – 3 групи детска
градина, 12 паралелки начален курс и 12 паралелки среден курс.
Учители при училището:
1. Детска градина
Цонка Йозева
Калинка Каракехайова

Тотка Апостолова
2. Начален курс:
І клас:
Златка Дункова
Ветка Делчева
Мария Караколева
Занималня: Радка Божинова
ІІ клас:
Софка Владимирова
М. Стоилова
Пенка Дякова
Занималня: М. Бръмбарова
ІІІ клас
Митра Василева
Диляна Савова
Николина Иванова
Занималня: Денка Танева – същата дойде от училище „Иван
Вазов“ и се смени с Конка Карапеева, която отиде там
ІV клас:

Елена Деведжиева
Радка Киркова
Магдалена Великова
Занималня: Георги Тенчев
3. Среден курс:
Кичка Тенчева
Върба Александрова
Стоян Димитров
Зелиха Ибишева
Недялка Касабова
Елена Димитрова
Стефка Кунчева
Недялка Христова
Красимира Кавалова
Здравка Колчева
Невена Чилингирова
Мария Чилингирова
Веселинка Чилингирова
Стефан Стойчев

Занималня: Лиляна Мишевска и Калинка Ангелова
Директор: Анастас Шереметев
Заместник директор: Стойка Латунова
Дружинен ръководител: Мария Димитрова, Дорка Дачева
Кичка Ангелова – секретар-касиер
Мара Манолова – медицински техник
Атанас Ангелов – майстор дърводелец
Помощен персонал:
Иринка Костова, Грудка Димитрова, Саша Касабова, Мария
Михайлова, Джемил Мустафов, Радка Георгиева, Бехидже Еминова.
През тази учебна година учители и ученици с радост следяха
как извисява снага сградата на новото училище. Те проведоха много
трудодни и непрекъснато помагаха на строителите.
През тази учебна година за гордост на училището
другарката Мария Караколева бе удостоена с високото звание
„Заслужил учител“.
В края на годината на друга работа премина Стоян
Димитров – учител по физкултура. При изпращането му бе
поднесен подарък за спомен от колектива.

Учебна 1971-1972 г.
Учебната година започна на 15.IХ.1971 г. Тя бе паметна
година – донесе голяма радост за учители и ученици. Открита бе

новата училищна сграда. За тържеството бяха поканени много
гости – родители, общественици, партийни и комсомолски дейци.
След изнесената литературно-музикална програма много мило бяха
посрещнати първокласниците с подаръци и цветя. След като един от
първокласниците би първия звънец настъпи най-вълнуващият
момент. Другаря Георги Петров – I-ви секретар на Окръжния
комитет на БКП преряза лентата и с вълнуващо слово поднесе като
дар на учители и ученици новото училище със светлите просторни
стаи, коридори и добре уредени кабинети. Слово произнесе другаря
Стойчев – секретар на ГК на БКП и другаря Шереметев – директор
на училището.
Учители:
1. Детска градина
Цонка Йозева
Калинка Каракехайова
Тотка Апостолова
2. Начален курс:
Златка Дункова
Ветка Делчева
Мария Караколева
Занималня: Радка Божинова
Софка Владимирова
М. Стоилова

Пенка Дякова
Занималня: М. Бръмбарова
Митра Василева
Диляна Савова
Николина Иванова
Занималня: Денка Танева Елена Деведжиева
Радка Киркова
Магдалена Великова
Занималня: Георги Тенчев
3. Среден курс:
Стефан Стойчев
Пенка Иванова
Невена Чилингирова
Недялка Пеева
Кичка Тенчева
Върба Александрова
Здравка Ангелова
Красимира Кавалова
Зелиха Ибишева

Недялка Касабова
Мария Чилингирова
Стефка Кунчева
Костадин Нечовски
Здравка Колчева
Лиляна Мишева
Калинка Ангелова
Ради Гълбачев
Росица Иванова
Гинка Иванова
Веселинка Чилингирова
Найден Найденов
Тази учебна година със Заповед на МНП се проведе
експеримент за единно средно политехническо училище (ЕСПУ). На
основата на това училището бе определено за модел заедно с 30
училища в страната. Моделът се изразява в това, че в начален курс
всички ученици минават в по-горен клас (от I до III). Премахнати са
оценките и в свидетелството за учениците от I и II клас пише само
„Минава“. За учениците от III клас в края на годината се оформя
обща оценка по предметите и в свидетелството се отразява само
словом (Отличен, Много добър, Добър, Среден). За учениците от IV
клас (който минава вече към средния курс), както и за останалите
ученици в края на годината се поставят оценки по основните

предмети. За предметите от художествения цикъл се отразява в
притурка положението за степента на усвоените знания. Заедно с
горното беше въведен експеримент и по физическо възпитание.
Увеличен беше броят на седмичните часове в I и II клас с по 1 час.
Въведен бе и задължителен час по масов спорт за начален и среден
курс. Трудовото обучение и рисуването се преподава по нови
програми. Експериментите дадоха положителни резултати и в
резултат на това за цялото училище има само 4 ученикавторогодници като единият остана по болест. Успехът – повишен в
сравнение с миналите години – Добър (4,37).
През тази учебна година другарят директор Шереметев бе
удостоен с високото звание „Заслужил учител“.

Учебна 1972-1973 г.
Вълнуващо тържество за началото на учебната година.
Гости бяха другаря Йордан Йорданов и другарката Недялка
Хаджиева. На тържеството говори другаря директор, с много мили
слова, той се обърна към малките първокласници, които току що
пристъпваха прага на училището. Бяха им раздадени подаръци и
изнесена подходяща програма за „Добре дошли“.
Според броят на учениците бяха обособени 3 групи детска
градина, по 3 паралелки за всички класове от I до VIII клас.
Учители:
1. Детска градина
Цонка Йозева
Калинка Каракехайова

Тотка Апостолова
2. Начален курс:
I клас
Митра Василева
Диляна Савова
Николина Иванова
Занималня: Денка Танева
II клас
Елена Деведжиева
Радка Киркова
Магдалена Великова
Занималня: Георги Тенчев
III клас
Златка Дункова
Ветка Делчева
Мария Караколева
Занималня: Радка Грозева
IV клас
Софка Владимирова

М. Стоилова
Пенка Дякова
Занималня: М. Бръмбарова
3. Среден курс:
Стефан Стойчев
Пенка Иванова
Невена Чилингирова
Недялка Пеева
Кичка Тенчева
Върба Александрова
Здравка Ангелова
Красимира Кавалова
Зелиха Ибишева
Недялка Касабова
Мария Чилингирова
Стефка Кунчева
Костадин Нечовски
Здравка Колчева
Лиляна Мишева

Калинка Ангелова
Ради Гълбачев
Росица Иванова
Гинка Иванова
Веселинка Чилингирова
Найден Найденов
Новоназначени – Иван Карагьозов и Аврамова
Напусна
училището
поради
преместване
на
местожителството си другарката Стойка Латунова. Уредено й беше
мило тържество за изпращането й. Назначена за заместник
директор бе Койтарова.
Директор: Анастас Шереметев
Дружинни ръководителки: М. Димитрова и Д. Дачева
На 22.V.1973 се проведе тържествен сбор за откриване на
училищната гора. Инициативата се поде от училищното
ръководство и дирекцията на Горско стопанство. За откриването
бяха поканени гости от ОК на БКП, ГК на БКП, ОНС, ГНС, ГК и ОК
на Комсомола, родители, представители на шестващи предприятия
и други гости. Слова произнесоха другаря директор и другарката
Сидерова – директор на Окръжна станция на агробиолозите.
Приветствия от името на пионерите произнесе Милка Севова,
която сърдечно благодари за голямата придобивка. Избра се
ръководство на горското стопанство (от пионери)
Директор – Милка Севова

Бригадир – I горско стопанство – Пламен Чакъров
Бригадир – II горско стопанство – Ангел Герджилов

Учебна 1973-1974 г.
Тази учебна година ще остане паметна в историята на
нашето образование. Направи се истинско и пълно преустройство на
учебно възпитателния процес. Въведе се нова програма за обучение на
учениците от I – III клас на ЕСПУ. За тази цел нашето училище бе
определено като опорно училище към Института за
усъвършенстване на учителите в град Стара Загора, за първи клас
където се започна работа по новата програма. За първокласниците
довчера расли в света на игрите и приказките се осигуриха
безплатни учебници и тетрадки, посрещнаха се много тържествено,
много сърдечно от всички ученици и учители. Дворът беше
препълнен от ученици, родители и гости. Слово произнесе другаря
директор Шереметев, който говори за грижите на БКП за учебното
дело у нас. Той подчерта, че при изграждането на учебния план и
учебното съдържание в начален курс послужиха принципните
положения в преустройството на учебното дело, формирани в
решенията на Пленума на ЦК на БКП по въпросите на
образованието. След това се изнесе литературно-музикална
програма. Първокласниците получиха скъп дар-новите безплатни
учебници и се обсипаха с пъстри цветя. Един първокласник би първия
звънец. Учителките на I клас – Мария Стоилова, Пенка Дякова и
Софка Владимирова поведоха учениците в класните стаи. Същите
бяха добре украсени, привлекателно и с подредени шкафове с много
богата по своята естетичност материална база. Учебната година
започна за учениците от първи клас на 11.IХ. 1973 г., вместо на15.IХ.
Целта на по-ранното започване е да се наблюдават резултатите от

работата на базовите учителки. Те посещаваха семинарите по БЕЛ и
математика, ръководени от ИУУ град Стара Загора, които се
състояха в Пловдив, Ямбол, Смолян, Хасково, Пазарджик, Кърджали,
Стара Загора и други градове. Наученото там те показваха на
учителите водещи първи клас от града и района. И така училище
„Отец Паисий“ стана огнище на творческа, педагогическа мисъл.
Учителите на първи клас и ръководството на училището показаха
професионално чувство за отговорност пред голямото дело пред
Народното образование.

Учебна 1974-1975 г.
И през тази година преустройството в учебновъзпитателния процес продължи. Първи клас, като първи випуск,
който всички трябва да достигнат през 1982 г. 10 клас и получат
средно образование, постави в нова обстановка учителите и
привлече вниманието на целия учителски колектив с уверени стъпки
се премина във втори клас и заложеното в първи клас започна да се
развива и внедрява чрез новото съдържание във втори клас. Получиха
се новите безплатни учебници и тетрадки, много хубави
дидактически материали, ръководства по всички учебни предмети.
На 11.IХ училищния звънец събра в обновените класни стаи
двата випуска с които се постави началото на новото ЕСПУ.
Учебната година започна за първи и втори клас по-рано, тъй
като учителките Златка Дункова, Ветка Делчева, Мария Караколева
– водещи в I клас и учителките Софка Владимирова, Мария Стоилова
и Пенка Дякова – водещи във II клас посещаваха семинарите,
ръководени от ИУУ Стара Загора и наученото от базовите
учителки се демонстрираше на учителите от града и района.

Учебна 1975-1976 г.
Учебната година започна пак на 11.IХ. Училищният звънец
събра и третият випуск на новото ЕСПУ. Трите класа – I, II и III,
като базови класове към ИУУ – Стара Загора, започнаха базовата
работа. Всеки месец на методически сбирки се изнасяха уроци пред
учители от града и района.
Тази учебна година ще остане паметна, защото се започна
подготовка на детски и начални учители с висше образование. Срок
на обучение – 4 години, какъвто е за всички университетски
специалности в страната. Това решение е конкретен израз на
високата оценка, която ЦК дава на учителския труд, на значението
и голямата социална роля на училището в развитото
социалистическо общество.
През тази учебна година се отпразнува най-тържествено
100 години от Априлската епопея. Чрез формите на извънкласната
работа във всички пионерски отряди се разгърна разнообразна
дейност под девиза „На Априлци бунтовни и Бузлуджа горда –
достойни чеда“.
Тази учебна година ще остане паметна и с две много важни
събития – ХI конгрес на БКП и ХХV конгрес на КПСС.
В урочната работа по всички предмети се изясняват всички
нови постановки за икономическото, обществено-политическо и
духовно развитие на нашата страна. Състояха се много сърдечни
срещи с делегатите на ХI конгрес с подходящи програми и рецитали.
На 11.Х училището беше посетено от заместник-министъра
на народната просвета – другаря Гьонов. Той наблюдава урок по
математика при учителката Мария Стоилова и остана много

доволен. На среща с учителите той сподели задоволството от
научното внедряване на новото учебно съдържание. През тази учебна
година се четоха оценки за работата на всеки учител пред целия
колектив.
На 29.V се състояха годишните беседи на учениците от
начален курс. Завърши първият випуск на ЕСПУ. На 20.VI с
тържество се „дипломираха“ първокласниците.
Започна подготовката на учителите от средната степен за
внедряването на новото учебно съдържание в среден курс.
Водила летописната книга: Софка Владимирова

Учебна 1976-1977 г.
Учебната година започна по-рано само за учениците от IV
клас като първи випуск на ЕСПУ. Останалите класове започнаха на
15.IХ.
Учителите, които ще преподават в IV клас минаха през
специални курсове за подготовка за новото учебно съдържание. Всеки
месец се състояха методически сбирки и се изнасяха уроци пред
учителите от града и района, преподаващи в IV клас. През тази
година се осъществиха много сърдечни връзки с училище „Паисий
Хилендарски“ град Пловдив. През месец декември нашият колектив
посети уроци и обмени положителен опит по всички линии. През
месец май колегите от Пловдив ни върнаха визитата, като също
обмениха опит и присъстваха на концерта по случай патронния
празник на училището.

Патронният празник на училището, който се състоя на 15
май бе отпразнуван много тържествено с хубав концерт, който
достави голямо удоволствие на ученици и родители.
На 28 и 29 май една група екскурзианти с ръководители –
Щерева, Латунов, Попова и Иванова се срещнаха със съветски и
български другари. Децата запяха руски песни и когато се смесиха с
групата всички бяха приятно изненадани от факта, че децата пеят
на руски език на министрите на просветата на България и СССР.
Другаря Ненчо Станев предложи да изпеят нещо. Изпълниха
рецитал за Ботев придружен с прекрасните му песни, които запяха и
останалите другари начело с министрите. Децата бяха бурно
аплодирани. Поднесен им беше дар – един хубав албум от Москва.
Другарите оставиха визитни картички, направиха снимки. Тази
импровизирана среща остави дълбоки спомени и остана паметна за
всички.
През тази учебна година бе проведен XXIII-тия конгрес на
Съюза на българските учители – събитие с първостепенна
значимост за просветните дейци. Като делегат от нашето училище
бе партийния секретар другарката Николина Иванова.
За заместник директор беше назначена Димка Станчева.

Учебна 1977-1978 г.
За откриването на учебната година на 15.IX бе подготвена и
изнесена специална програма. Присъстваха всички ученици и много
родители. Още от първите дни персоналът на училището бе изцяло
попълнен и работата започна без сътресения.

С учениците от V клас се пристъпи към работа по новото
учебно съдържание.
През годината се организира екскурзия до Барикадите в
Копривщица. През месец май на колектива гостува учителския
колектив при училище „Паисий Хилендарски“ – Пловдив. В чест на
Националната партийна конференция се проведоха система от
мероприятия и се организира и патронния празник на училището,
който се проведе по специална програма и това създаде много хубаво
настроение сред учениците.
През първото полугодие се проведе и поредното отчетноизборно събрание и за секретар на професионална организация бе
избрана Здравка Ангелова.
В края на учебната година се проведоха тържествено
годишните беседи с учениците от началния курс.
Отчете се, че по отношение на успеха и дисциплината
нашето училище се нарежда на първо място. Това се дължи на
прецизната работа на всички преподаватели, които като базови
учители по новата учебна програма се изявиха много с творческата
си работа.
В края на учебната година директорът на училището
Анастас Шереметев премина на работа в Дирекция „Народна
просвета“. На негово място бе назначен другаря Васил Яков – роден
през 1942 година в град Пловдив, досегашен директор на Вечерната
гимназия.

Летописна книга 4:
Започната - 01.ІХ.1978 г.
Приключена - 1983 г.

Учебна 1978-1979 г.
Учители при училището:
1. Детска градина
Цонка Йозева
Калинка Каракехайова
Тотка Апостолова
Светла Топчиева
2. Начален курс:
I клас
Елена Деведжиева
Радка Киркова
Магдалена Великова
Диляна Савова
Възпитател: Денка Танева
II клас
Георги Течнев
Златка Дункова
Ветка Рангелова
Митра Василева

Възпитател: Радка Грозева
III клас
Софка Владимирова
Мария Стоилова
Пенка Дякова
Възпитател: М. Бръмбарова
3. Среден курс:
Невена Чилингирова
Недялка Живанова
Александър Комсийски (IV клас)
Параскева Попова
Кичка Тенчева
Мария Чилингирова
Тинко Латунов
Тонка Щерева
Росица Иванова
Здравка Колчева
Красимира Кавалова
Иван Карагьозов

Зехние Ибишева
Недялка Пеева
Пенка Иванова
Елена Димитрова
Лиляна Йончева
Стефка Кунчева
Здравка Ангелова
Възпитатели: Лиляна Мишева, Върба Александрова, Гинка
Петкова
Заместник директори: Стойка Латунова и Гинка Станчева
Дружинни ръководителки: М. Димитрова , Мара Русинова
Директор: Васил Яков
Партиен секретар: Здравка Ангелова
Профпредседател: Тинко Латунов
Учебните занятия през тази година започнаха на 12.IV за
шести клас по внедряване на новото учебно съдържание.
Учителският колектив продължи работата си по основния
проблем – повишаване ефективността на учебно-възпитателния
процес за настъпателно класово, партийно и патриотично
възпитание.

Много и разнообразни бяха инициативите през годината
посветени на Международната година на детето. Най-инициативни
бяха клубовете „Млад приятел на изкуството“, „Клуб за
интернационална дружба“, „Клуб по ТНТМ“, „Дописническият клуб“
– провеждаха срещи, конкурси, състезания, викторини и др. Връх на
изява беше патронният празник на училището и Денят на
техниката, които преминаха на много високо ниво и бяха истински
празници за децата. Незабравима ще остане срещата организирана
от пионерската организация с редакторите на вестник
„Септемврийче“ – писателите Николай Зидаров, Йордан Друмников,
Нанков, Калинов и композитора Ибришимов.
През тази учебна година всички дейности в училище бяха
подчинени на честването на големите събития за годината – 35
години от Социалистическата революция в България, 60 години на
Градската партийна организация, Международният ден на детето и
др. Публикуването на проекто-тезисите за по-нататъшното
развитие на народното образование предизвика особено
професионално оживление сред нашия колектив. Те бяха обсъдени на
открито партийно събрание на което присъстваха общественици
от квартала и директора на Дирекция „Народна просвета“ –
другаря Йордан Кавалов, който направи основно изложение по тях.

Учебна 1979-1980 г.
С тържество бе открита учебната година на 15.IХ. Само
учениците от VII клас започнаха на 12.IХ, те работят по новата
програма и са базови паралелки.
Учителският колектив остана в същия състав с изключение
на следните промени: Пенсионира се другарката Стойка Латунова –

дългогодишен заместник директор на училището. По този случай се
състоя много мило и вълнуващо тържество за изпращането ѝ.
Назначена бе другарката Елена Семерджиева за заместник директор.
Другарката Тинка Станчева поради болест излезна временно в
пенсия. Александър Комсийски се премести в друго училище. През
тази учебна година се разделихме завинаги с дружинната
ръководителка Мария Димитрова, за която и ученици и учители
скърбим. Изгубихме завинаги и учениците Диян Бояджиев и Ани
Димитрова от VIIа клас.
Учителският колектив продължи работата си по основния
проблем – повишаване ефективността на учебно-възпитателния
процес за настъпателно, класово, партийно и патриотично
възпитание. С много усилия на учителския колектив лично под
ръководството на другаря Яков се изгради идеологическия комплекс в
училището. Направи се посещение на Плевенската панорама. Обмени
се опит с училище от град Плевен.
Нашето училище участва в Детската асамблея „Знаме на
мира“. Участвахме във всенародната акция за събиране на вторични
суровини.
Установи се хубава традиция – изпращане на наши колеги и
посрещане на нови, празнуване на кръгли годишнини. През тази
учебна година се чествува 50 годишния юбилей на другарката
Киркова, Делчева и Каракехайова. Другарката Мария Стоилова бе
удостоена с висока правителствена награда – орден „Кирил и
Методий“ – I степен. Училищния хор участва в V Републикански
фестивал на художествената самодейност и получи звание „Лауреат
на V-ти Републикански фестивал“ и сребърен медал. Проведе се
другарска среща с колектива на училище „Никола Йонков Вапцаров“ и
се подписа договор за съревнование.

Основа се духов оркестър (фанфарна музика) в състав от 30
ученика под ръководството на другаря Тенчев.
Успехи в спорта – участие на лекоатлетите в
Републиканско състезание за пионерски четирибой.
Много и разнообразни бяха инициативите по случай 110
годишнината от рождението Владимир Илич Ленин.
Голям интерес предизвика сред колектива първият у нас
конгрес на Народната просвета. Състоя се среща с делегат на този
висок форум – другарката Найде Ферхадова, която сподели мисли за
конгреса.

Учебна 1980-1981 г.
Учителски състав:
1. Детска градина
Цонка Йозева
Калинка Каракехайова
Тотка Апостолова
Светла Топчиева
2. Начален курс:
I клас
Златка Дункова
Ветка Делчева

Митра Василева
Възпитател: Радка Грозева
II клас
Софка Владимирова
Мария Стоилова
Пенка Дякова
Възпитател: М. Бръмбарова
III клас
Елена Деведжиева
Радка Киркова
Магдалена Великова
Диляна Савова
Възпитател: Денка Танева и Георги Тенчев
3. Среден курс:
Лиляна Йончева
Иван Карагьозов
Красимира Кавалова
Лиляна Мишева
Здравка Колчева

Пенка Иванова
Невена Чилингирова
Зехние Ибишева
Минка Митрева
Параскева Попова
Кичка Тенчева
Недялка Живанова
Фейме Мурадова
Иванка Талева
Росица Иванова
Стефка Кунчева
Здравка Ангелова
Мирчо Бодуров
Тонка Щерева
Занимални среден курс: Гинка Петкова, Върба Александрова
и Елена Димитрова
Дружинни ръководителки: Виолета Желязкова и Надя
Костова
Партиен секретар: Здравка Ангелова
Профпредседател: Здравка Колчева

Заместник директори: Елена Саманджиева и Свобода
Карастамова
Директор: Иван Стоилов
Секретар-касиер: Елена Стойкова
Майстор-дърводелец: Йордан Кунчев
Огняр: Андрей Пилев
В началото на учебната година другаря Тинко Латунов –
учител по математика бе назначен като директор на ОУ в село
Костино. Учителката по химия Мария Чилингирова бе
командирована за 1 година в село Подрумче, Крумовградско.
На 15. IX тържествено се откри новата учебна година.
Учениците се стекоха като поток и с много цветя отрупаха своите
преподаватели. Дворът е пълен с ученици, родители и гости.
Вълнуващо слово произнесе другаря Стоилов – директор на
училището.
Учителският колектив продължи работата си по основния
проблем – повишаване ефективността на учебно-възпитателния
процес за настъпателно, класово, партийно и патриотично
възпитание. В тази светлина бяха съветите и подготвените на
високо ниво доклади от другарката Саманджиева – заместник
директор, по проблемите на българският език и литературата. На
25.XII.1980 г. бе проведен първият съвет на тема „Естетическото
възпитание в процеса на обучението то български език – фактор за
изграждане на многостранно развита личност, способна да се
реализира в живота“. На 01.VI.1981 се състоя втори съвет с доклад на
тема „Състоянието на обучението по български език и литература в

духа на партийните решения“. Във връзка с горните съвети се
изнесоха открити уроци и се направиха ценни изводи и препоръки.
Много и разнообразни бяха инициативите през тази учебна
година. Те бяха посветени на 1300 години България, 90 години БКП и
XII-ия партиен конгрес.
На 23.IХ.1980 г. на общоградско тържество пред паметника
на Георги Димитров третокласниците на ОУ „Отец Паисий“
станаха пионери – IIIа клас патронно име „Юри Гагарин“, IIIб клас –
„Шестте ястребинчета“, IIIв – „Георги Иванов“ – първият български
космонавт, IIIг – името на партизанския командир „Н. Парапунов“.
Пионерите от IIIв клас имаха възможност да се срещнат със своя
патрон, който бе скъп гост на град Кърджали на 15.IV.1981 г. заедно с
Н. Рукавишников.
На 3.III.1981 г. нашите първокласници бяха завързани със
сините връзки – късче от синьото знаме на мира. На тази дата
стана тържественото откриване на идеологическия комплекс в
нашето училище. Присъстваха всички ученици, учители и гости от
училищното настоятелство и отговорни другари. Изнесе се рецитал
„България е моя“. С кратко слово другаря Стоилов откри комплекса, а
от името на гостите поднесе приветствие другарката Цвета
Герджилова – секретар на ОК на БКП.
През тази учебна година се обмени положителен опит с ОУ
„П.Р.Славейков“ – град Толбухин. Нашият колектив с интерес
разгледа учебните стаи и кабинети. От там посетихме град
Констанца – Румъния. Върнахме се доволни от добре уредената
екскурзия от съюзната организация начело с другарката Здравка
Колчева.

На 19.VI.1981 г. посрещнахме гости-учители от 59 Софийско
училище. Другарска среща, с обмяна на наш положителен опит.
Гостите поискаха да им върнем визитата.
Тържествено се отпразнуваха рожденни дни в хижата на
Тютюнева промишленост (за начален курс) и ОЦЗ (за среден курс) –
50 годишен юбилей на Бръмбарова и Владимирова – 21.XI.1980 г.
На 15.V.1981 г. бе проведен тържествен концерт посветен на
народния будител и патрон на нашето училище „Отец Паисий“, и в
чест на 1300 години България.
Завесата бавно се отваря и гръмва гласът на
четвъртокласникът Янко Кирков
„Той пишеше историята наша
от подвизи и сила запленен
той бе готов и сабя да препаше
но да възкръсне мъртвия ни ден“
Прочуствено слово бе изнесено от другарката Талева, а
рецитала бе подготвен от другарката Щерева. Участие взе хорът с
ръководител другарката Иванова, групата за политически песни с
ръководител другарката Савова и танцов състав.
Проведоха се тържества по случай пенсионирането на Цонка
Йозева и Кичка Тенчева. Присъстваха всички колеги. Поднесени им
бяха подаръци за спомен.

Учебна 1981-1982 г.
Промени в учителския колектив през годината.
Назначени:
Iа клас
Венера Стоянова и Иван Георгиев
Iб клас
Дафинка Ангелова и Елена Деведжиева
Iв клас
Петя Раева и Радка Киркова
Iг клас
Альоша Настев и Диляна Савова
Iд клас
Мария Кавракирова и Радка Грозева
На мястото на Недялка Живанова – учител по руски език бе
назначена Атанаска Хаджиева.
Новоназначени учители: Димитрия Няголова, Павел Петков
– учители по история, Искра Куюмджиева – математика, Христо
Бахчеджиев – физика, Галина Чернева – рисуване.
Училището стана ЕСПУ.
Започна практическото изпълнение на решенията на XII
конгрес на БКП в областта на образованието. Започна

преустройство в образователната система в 1 и 9 клас. Сформираха
се 5 паралелки- I клас с 146 ученика. Едната от паралелките е от 6годишни първокласници – I-ви випуск. Също I-ви випуск е IX клас –
разпределен в 3 паралелки.
За 6-годишните бяха създадени много добри условия за
учение, игра и сън. Едното крило на I-вия етаж се преустрои в 2
спални, една игротека и 1 класна стая. При много добри материална
база и труд започнаха работа Венера Стоянова и Иван Георгиев.
ЕСПУ „Отец Паисий“ стана школа за внедряване и
разпространение на положителен опит в града и региона на новото
учебно съдържание в I клас. Цялостната работа бе подчинена на 13вековна България и 100 години от раждането на Георги Димитров.
Проведоха се много вечери, тържества, пионерски сборове,
викторини. Имахме и много спортни изяви. Учениците от I клас
проведоха тържества „Ние вече сме грамотни“. На 3.III бяха приети
първокласниците в четата „Чавдарче“, а приемането на пионерите
стана в граничното поделение в Момчилград.
През септември бе приет колективен комплексен училищен
план и седмичен режим. Добре се координира дейността на учители,
пионерска и комсомолска организация, училищно настоятелство,
шестващи предприятия и родители.
През тази учебна година най-тържествено се отпразнува
50-годишния юбилей на учителите – Митра Василева, Мирчо
Бодуров и Венка Танева.
Бе проведен научно-практически семинар на тема
“Взаимоотношенията учител-ученик“.

Гордост за колектива е постижението на нашите колеги
Мурадова и Бодуров, чийто доклади стигнаха до X педагогически
четения.

Учебна 1982-1983 г.
Новоназначени учители: Фатме Еминова – математика,
Донка Хаджиева – БЕЛ, Росица Чилингирова – БЕЛ, Цветан Панушев
– физическо, Валя Добрева – изобразително изкуство, Иван Смилов
– по труд и техника, Николай Кърпачев – военно дело.
Екипи I клас:
Iа клас
Магдалена Тагарова и Мария Стоилова
Iб клас
Райна Демборова и Софка Владимирова
Iв клас
Златка Хандурова и Пенка Дякова
Iг клас
Нели Попова и Елена Комсийска
През тази година преминаха на друга работа заместник
директорките Елена Саманджиева и Свобода Карастамова.
На 13.IX се откри учебната година. Присъстваха много
родители и гости. Директорът Иван Стоилов с вълнуващи слова
посрещна най-малките – първокласниците. За тази учебна година по

новата учебна програма работят само учениците от I, II и X клас.
Базовата работа продължи. На практика се приложиха решенията
на I конгрес на Народната просвета за подготовка на знаещи,
можещи и комунистически възпитани ученици. За тази цел в
училището се проведоха много извънкласни форми – вечери и
тържества. На 24.XII.1982 г. трети клас с класен ръководител Ветка
Делчева отпразнува Деня на патрона си – Аркадий Гайдар. Със
стихове и песен се разказа за героичния път на писателя и боеца. Те
разказаха и за приятелството си със съветските пионери и техните
поздрави по Радио Москва, за сърдечните развълнувани думи на
Тимур Гайдар – син на патрона.
Ето и неговото писмо:
„Мили приятели,
Сърдечно благодаря за вашето хубаво, топло писмо, за това че сте
решили да носите името пионери-гайдаровци. Аркадий Гайдар беше
много смел, весел, добър човек. Умееше да бъде добър другар и през
целия свой живот много работеше.
Мисля, че това са качества, които е по-хубаво да притежава всеки
пионер.
Желая на всички вас големи успехи!
Контра-адмирал: Тимур Гайдар“
Паметна ще остане тази учебна година за учениците, учителите и
обществеността, защото се чествува 70-годишния юбилей на ЕСПУ
„Отец Паисий“. Много и най-различни инициатили се проведоха във
връзка с този юбилей. Организационния комитет, всички учители и
ученици дълго време се подготвяха за този празник.

Колко много писма и покани се изпратиха до бивши ученици и
учители! Какви вълнуващи срещи преди юбилея!
На 12.V стана откриването на музейната сбирка за историята и
живота на училището. Присъстваха много гости от града и окръга.
На 12.V бе проведена щафетна обиколка на училището. На 13.V стана
откриването на фото и художествена изложба във фоайето на
театъра. На 14.V бе проведен тържествен сбор посветен на 70годишния юбилей в двора на училището. На 14.V бе проведено
тържествено събрание в ДТ „Димитър Димов“. Другаря директор
Иван Стоилов изнесе много хубав доклад – емоционално обагрен,
който събуди много мили чувства у всеки в препълнения салон от
много учители и гости. На трибуната бяха официалните лица
начело с другаря Георги Танев – I секретар на ОК на БКП. След това
бе изнесен богат концерт с участието на бивши и настоящи
възпитаници на училището. Същата вечер в ресторант „Арпезос“ се
състоя другарска среща с вечеря, хора и танци.
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