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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

 

 

ОТНОСНО: Награждаване на общински образователни институции 

           по повод кръгли годишнини 

                         

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

През 2019-та година шест общински образователни институции отбелязват кръгли 

годишнини: 55 години  Детска градина /ДГ/ „Изворче“ – с. Момчиловци; 70 години Детска 
градина /ДГ/ „Радост“- Смолян; 40 години Основно училище „Иван Вазов”– гр. Смолян; 95 

години Основно училище /ОУ/ „Стою Шишков” – с. Търън; 100 години Основно училище 

/ОУ/ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Смилян. Основно училище /ОУ/ „Св. св. Кирил и 

Методий” – с. Момчиловци, чества 180 години просветно дело в с. Момчиловци.  

 

Детска градина „Изворче“- с. Момчиловци: Нейното начало е поставено преди 55 

години в частен дом в селото. Открита е една група с персонал от пет жени, които при трудни 

условия осигуряват подходяща среда за децата. Впоследствие чрез спонсорство се създава 

много добра материална база. Директорът Нанка Мирчева се справя успешно с 
административната и педагогическата работа. През 1969 г. детското заведение се премества в 

ремонтираното бивше училище. През 1972 г. групите стават 4. От 1983 г. детските ясли и 

детската градина придобиват статут на Обединено детско заведение с директор Евангелина 

Топузова. Три години по-късно се открива и детска кухня. Разкрити са изнесени групи в с. 
Соколовци и на Обсерватория „Рожен“. Новата сграда на детската градина е открита на 

01.06.1989 г. От 2010-та, като присъединени функционират филиали в селата Кутела и Виево. 

Педагогическият персонал прилага интерактивни методи на обучение и възпитание, с цел 

повишаване степента на свобода на детето във взаимодействието му със средата. Системни са 
контактите на подрастващите с природата за физическото им укрепване и екологично 

възпитание. Оптимизират се връзките със семейството, с местното училище, читалище и 

църквата, както и с други институции в селото и извън него. Празничният календар на ДГ 

„Изворче“ е богат, насочен към изграждане на образователни и културни ценности у нейните 

възпитаници.  

 

Детска градина „Радост“- Смолян: през есента на 1949 година старата Карагяурова 

къща в Устово приютява 40 деца. Първата учителка е Райна Дончева. Три години къщата се 

радва на детската гълчава, след което детската градина се премества няколко пъти. През 1966 г. 
започва строеж на нова сграда. На 01.04.1968 г. ДГ „Радост“ отваря врати - първоначално за 86 

деца, разпределени в три групи. Директор от 1958-ма до 1982-ра година е Радка Рускова 
Щерева – Хаджихристева. През 1976-та е построена детска ясла, а в 1982-ра година детската 
градина се преобразува в Обединено детско заведение с 8 групи и общо 206 деца. От 1986 г. в 
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продължение на 31 години детската градина се ръководи от Мария Лебанова. За 70 години с 
общите усилия на персонала, на родителската общност и Община Смолян са постигнати 

значими резултати в предучилищното образование на подрастващите. Осъществено е 

плодотворно сътрудничество с японската Агенция за международно сътрудничество „Джайка”. 

Срещата на двете култури се оказва интересна, както за децата, така и за възрастните. 
Възпитаниците на детската градина се изявяват успешно в Националния фолклорен фестивал 

„Орфеево изворче“, участват активно в общоградски инициативи, празници и спортни 

мероприятия. Чрез реализирани проекти по ПУДООС,  ИКТ, по физическа култура и спорт и 

др. се обогатява образователната среда. 
 

Основно училище „Иван Вазов“ – гр. Смолян: то е най-голямото основно училище на 
територията на Смолянска област. С постиженията си се е наложило като водеща образователна 
институция. Неговата визия е насочена към утвърждаването му като иновативно 

конкурентноспособно училище. Създадено на 15 септември 1979 г. като първото руско 

училище, то се развива с ранно чуждоезиково обучение и полага основите на Езиковата 
гимназия в Смолян. През 1980 г. училището се обособява като ЕСПУ „Иван Вазов“. Четири 

години по-късно става първото и единствено в окръга училище с преподаване на руски и 

западни езици. В ОУ „Иван Вазов“ - гр. Смолян, се създава първият мултимедиен езиков 

кабинет. То е първото, в което се въвежда  ИКТ в обучението, „Класна стая на бъдещето” и 

официална униформа. Училището е базово към  филиала на ПУ „П. Хилендарски“ в град 

Смолян. В него е внедрена устойчива съвременна система за електронно общуване и обучение в 

училищната общност – „Училище в облака”. Участието на даровити деца в олимпиади, 

конкурси и спортни състезания и връчването на училищни награди стимулират учителите и 

учениците за нови постижения и успехи. Специално внимание се отделя на подготовката по 

БЕЛ и математика, което води до много добри резултати на НВО в ІV и VІІ клас. Престижът на 
училището се доизгражда от участието в многообразни и актуални програми и проекти. С 

решение на МС от 17 юли 2017 година то е одобрено като първото иновативно училище в 

Смолянска област за учебната 2017/2018 година.  
 

Основно училище „Стою Шишков” – с. Търън: началото му е поставено през 
учебната 1923/1924 година, когато в село Търън е открито първоначално светско училище с 

изучаване на български език. През годините то се е наричало прогимназиално, народно и 

основно. По време на Втората световна война е използвано за лазарет и квартири на войските 
ни. През 1937 година неговите учители създават Народното читалище в селото, в резултат на 
което в населеното място настъпва подем на просветната и театралната дейност.  

От 2015-та година ОУ „Стою Шишков” – с. Търън, е определено за глобално училище на 

България заради популяризирането на седемнайсетте цели за устойчиво развитие на 
Организацията на обединените нации.  

За създаването на първия в Смолянска област училищен Център за проектно базирано 

обучение, през 2017 година училището е определено за Училище на бъдещето по програма на 
Фондация „Америка за България“. 

През настоящата учебна 2018/2019 година ОУ „Стою Шишков” в село Търън е защитено 

и средищно. Кандидатства за придобиване на статут „Иновативно”. Възпитаниците на 
училището постигат традиционно високи резултати на външни оценявания. 

 

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Смилян: началото на просветното 

дело в най-голямото селище, разположено в горното поречие на река Арда – село Смилян, е 
през 1919-та година. Създадено е начално училище. През учебната 1939/1940 година в 

Смилянската прогимназия завършва първият випуск и е разкрито общежитие за деца от 
околните селища. От началото на учебната 1976/1977 година училището преминава на 
целодневна организация, по която работи до днес. На 11.05.2009 г. тържествено е прието 

училищното знаме, изработено по проект за лого и девиз от възпитаник на учебното заведение. 
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Училището е удостоено със „Златен плакет” на Община Смолян. Неговите ученици ежегодно 

участват и печелят призови места в олимпиади, състезания, общински и областни кръгове на 

ученически игри и конкурси с творческа насоченост. Училището работи успешно по проекти и 

национални програми, включва се в инициативи, организирани от местното читалище „Проф. д-

р Асен Златаров-1927“, Кметство Смилян и Община Смолян.     

През учебната 2018/2019 година в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. 
Смилян, се обучават общо 123 ученици под грижите на 18 педагогически специалисти и 5 души 

непедагогически персонал. Налице е трайна тенденция за запазване и увеличаване броя на 
неговите ученици. 

 

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Момчиловци: Основател на 
просветното дело и училището в с. Момчиловци е светогорският монах Григорий, който е и 

първият учител. По сведение на отец Константин Канев това става през 1837/38 година. 
Просветната дейност се е провеждала в притвора на местната църква – ползвани са гръцки 

букви и родопско наречие. На 27 януари 1867 година църковният метох се превръща в ново, 

българско килийно училище, в което гръцката азбука е заменена с черковно-славянски букви. В 

училището се учат между 6 и 20 ученици - само момчета. През 1910 г. започва ограмотяването 

и на момичета. Школото има своя сграда, подготвени учители и правилник.  До 1915 г. 
училището се издържа от църквата и от волни пожертвования. След тази година държавата 
определя издръжката на училищата да се поема от общините. Въвежда се задължително 

обучение до 14-годишна възраст. В Родопите се разкриват множество училища. В Момчиловци 

се открива „Народна смесена прогимназия с първи клас, с райони Горно и Долно Дерекьой“. 

През 1935 г. училището е преобразувано в средищно общинско народно основно училище. 

Подем в дейността на учебното заведение има през периода 1971-1992 година, когато  то  

става полуинтернат. Назначава се висококвалифициран персонал. Построяват се нови сектори 

към сградата. Училището се превръща в методически център за квалификация за Южна 

България по всички теми от целодневната организация. През 1986 г. му е присъдено званието 

„Национален първенец“ и е връчен орден „Кирил и Методий“. От 2009-та година училището 

става средищно и защитено и продължава да дава качествено образование. След въвеждане на 

приобщаващото образование са назначени специалисти за неговото реализиране. Училището 

работи по множество проекти. Учениците му печелят награди от състезания и олимпиади на 
общинско и национално ниво.  

          

Във връзка със значимия и достоен принос на горепосочените общински образователни 

институции за обучението и възпитанието на поколения деца и ученици от град Смолян и 

общината и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация предлагам Общински съвет - Смолян, да приеме следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1. Награждават се следните общински образователни институции: 

 

-ДГ „Изворче“ – с. Момчиловци, с парична награда от 500.00 /петстотин/лв. по повод 

нейната 55-годишнина; 
-ДГ „Радост” – Смолян, с парична награда от 500.00 /петстотин/ лв. повод нейната 70- 

годишнина; 
-ОУ „Иван Вазов”– гр. Смолян, с парична награда от 500.00 /петстотин/ лв. по повод 

неговата 40-годишнина; 
         -ОУ „Стою Шишков“ – с. Търън, с парична награда от 500.00 /петстотин/ лв. по повод 

неговата 95-годишнина; 
         -ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Смилян, с парична награда от 1 000 /хиляда/ лв. по 

повод неговата 100-годишнина; 
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         -ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Момчиловци, с парична награда от 1 000 /хиляда/   
лв. по повод 180 години просветно дело и училище в село Момчиловци. 

 

          2. Наградите да бъдат обявени на официалното честване на кръглите годишнини на 
наградените по т. 1 образователни институции. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: / П / 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


